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1. Program studiów prowadzonych w formie stacjonarnej – 

studia I stopnia 
Finanse i Rachunkowość, I stopień, stacjonarne  

 

SEMESTR I E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Matematyka E 30 30     7 

Mikroekonomia E 30 30     7 

Podstawy nauki o finansach E 15 30     6 

Do wyboru: Historia gospodarcza, Geografia 

ekonomiczna 
zo 15 15     3 

Technologie informatyczne zo 0     30 4 

Szkolenie BHP z 4       0 

Szkolenie biblioteczne z 2       0 

Międzynarodowe stosunki  

gospodarcze 
zo 15 15     3 

RAZEM 111 150 0 30 30 

 

SEMESTR II E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Elementy prawa E 15 30     5 

Makroekonomia E 30 30     5 

Podstawy rachunkowości E 30 30     6 

Finanse publiczne E     30   3 

Do wyboru: Socjologia lub Inny przedmiot 

humanistyczny  
zo 30       3 

Podstawy zarządzania zo 15 15     4 

Finanse Unii Europejskiej zo 15 15     4 

RAZEM 135 120 30 0 30 

 

SEMESTR III E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Statystyka  E 15 30     4 

Finanse przedsiębiorstw E 30 30     4 

Rachunkowość finansowa E 30 30     4 

Finanse samorządu terytorialnego zo 30       3 

Bankowość zo 30 15     4 

Polityka społeczno-gospodarcza zo 30 15     3 

Podstawy nauki o podatkach zo 15       2 

Ocena projektów inwestycyjnych zo 15 30     3 

Język obcy  zo   30     3 

Wychowanie fizyczne z  30   0 

RAZEM 195 180 0 0 30 
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FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW       

SEMESTR IV E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Ekonometria zo 15 15     3 

Finanse międzynarodowe E 15 15     3 

Analiza finansowa E 15 30     3 

Rynek finansowy zo 30       3 

Nauka o przedsiębiorstwie E 15 15     3 

Podatki w krajach Unii Europejskiej zo 15 15     2 

Podstawy marketingu zo 15 15     2 

Ochrona własności intelektualnej zo 15       2 

Zajęcia fakultatywne 1 zo 15      1 

Zajęcia fakultatywne 2 zo 15    1 

Język obcy  zo   30     3 

Seminarium licencjackie zo       30 2 

Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw E 15       2 

RAZEM 180 135 0 30 30 

 

BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA       

SEMESTR IV E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Ekonometria zo 15 15     3 

Finanse międzynarodowe E 15 15     3 

Analiza finansowa E 15 30     3 

Rynek finansowy zo 30       3 

Nauka o przedsiębiorstwie E 15 15     3 

Podatki w krajach Unii Europejskiej zo 15 15     2 

Podstawy marketingu zo 15 15     2 

Ochrona własności intelektualnej zo 15       2 

Zajęcia fakultatywne 1 zo 15      1 

Zajęcia fakultatywne 2 zo 15    1 

Język obcy  zo   30     3 

Seminarium licencjackie zo       30 2 

Bankowość komercyjna E 15 15     2 

RAZEM 180 150 0 30 30 

 

 

RACHUNKOWOŚĆ I PRAWO W BIZNESIE     

SEMESTR IV E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Ekonometria zo 15 15     3 

Finanse międzynarodowe E 15 15     3 

Analiza finansowa E 15 30     3 

Rynek finansowy zo 30       3 

Nauka o przedsiębiorstwie E 15 15     3 

Podatki w krajach Unii Europejskiej zo 15 15     2 

Podstawy marketingu zo 15 15     2 

Ochrona własności intelektualnej zo 15       2 

Zajęcia fakultatywne 1 zo 15      1 

Zajęcia fakultatywne 2 zo 15    1 
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Język obcy  zo   30     3 

Seminarium licencjackie zo       30 2 

Systemy informatyczne w rachunkowości 

finansowej 
E       30  2 

RAZEM 165 135 0 60 30 

 

 

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING 
     

SEMESTR IV E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Ekonometria zo 15 15     3 

Finanse międzynarodowe E 15 15     3 

Analiza finansowa E 15 30     3 

Rynek finansowy zo 30       3 

Nauka o przedsiębiorstwie E 15 15     3 

Podatki w krajach Unii Europejskiej zo 15 15     2 

Podstawy marketingu zo 15 15     2 

Ochrona własności intelektualnej zo 15       2 

Zajęcia fakultatywne 1 zo 15      1 

Zajęcia fakultatywne 2 zo 15    1 

Język obcy  zo   30     3 

Seminarium licencjackie zo       30 2 

Systemy informatyczne w rachunkowości 

finansowej 
E       30  2 

RAZEM 165 135 0 60 30 

 

 

BANKOWOŚĆ I FINANSE CENTRÓW FINANSOWYCH 

SEMESTR IV E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Ekonometria zo 15 15     3 

Finanse międzynarodowe E 15 15     3 

Analiza finansowa E 15 30     3 

Rynek finansowy zo 30       3 

Nauka o przedsiębiorstwie E 15 15     3 

Podatki w krajach Unii Europejskiej zo 15 15     2 

Podstawy marketingu zo 15 15     2 

Ochrona własności intelektualnej zo 15       2 

Zajęcia fakultatywne 1 zo  15      1 

Zajęcia fakultatywne 2 zo 15    1 

Język obcy  zo   30     3 

Seminarium licencjackie zo       30 2 

Specyfika i funkcjonowanie Centrów 

finansowych 
zo 15       2 

RAZEM 180 135  30 30 

 

 

 

 

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 
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SEMESTR IV E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Ekonometria zo 15 15     3 

Finanse międzynarodowe E 15 15     3 

Analiza finansowa E 15 30     3 

Rynek finansowy zo 30       3 

Nauka o przedsiębiorstwie E 15 15     3 

Podatki w krajach Unii Europejskiej zo 15 15     2 

Podstawy marketingu zo 15 15     2 

Ochrona własności intelektualnej zo 15       2 

Zajęcia fakultatywne 1 zo  15      1 

Zajęcia fakultatywne 2 zo 15    1 

Język obcy  zo   30     3 

Seminarium licencjackie zo       30 2 

Komputerowa ewidencja księgowa 
E    30    2 

RAZEM 165 135 30 30 30 

 

 

GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
     

SEMESTR IV E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Ekonometria zo 15 15     3 

Finanse międzynarodowe E 15 15     3 

Analiza finansowa E 15 30     3 

Rynek finansowy zo 30       3 

Nauka o przedsiębiorstwie E 15 15     3 

Podatki w krajach Unii Europejskiej zo 15 15     2 

Podstawy marketingu zo 15 15     2 

Ochrona własności intelektualnej zo 15       2 

Zajęcia fakultatywne 1 zo  15      1 

Zajęcia fakultatywne 2 zo 15    1 

Język obcy  zo   30     3 

Seminarium licencjackie zo       30 2 

Podstawy wiedzy o państwie zo 15      2 

RAZEM 180 135 0 30 30 

 

 

DORADZTWO FINANSOWE i 

BANKOWOŚĆ 

     

SEMESTR IV E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Ekonometria zo 15 15     3 

Finanse międzynarodowe E 15 15     3 

Analiza finansowa E 15 30     3 

Rynek finansowy zo 30       3 

Nauka o przedsiębiorstwie E 15 15     3 

Podatki w krajach Unii Europejskiej zo 15 15     2 

Podstawy marketingu zo 15 15     2 

Ochrona własności intelektualnej zo 15       2 

Zajęcia fakultatywne 1 zo 15      1 
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Zajęcia fakultatywne 2 zo 15    1 

Język obcy  zo   30     3 

Seminarium licencjackie zo       30 2 

Analityka ekonomiczna E  15  15    2 

RAZEM 165 135 0 60 30 

 

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW       

SEMESTR V E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Ubezpieczenia E 30       3 

Kontrola finansowo-księgowa zo 30       3 

Planowanie finansowe E 15 15     3 

Zajęcia fakultatywne w języku obcym  zo     15   1 

Język obcy  zo   30     2 

Seminarium licencjackie zo       30 4 

Podatkowe i pozapodatkowe obciążenia 

przedsiębiorstw 
zo 15 15     3 

Controlling finansowy zo 15 15     3 

Polityka finansowa przedsiębiorstwa zo 30 15     4 

Finanse behawioralne E 30 15     4 

RAZEM 165 105 15 30 30 

 

BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA       

SEMESTR V E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Ubezpieczenia E 30       3 

Kontrola finansowo-księgowa zo 30       3 

Planowanie finansowe E 15 15     3 

Zajęcia fakultatywne w języku obcym  zo     15   1 

Język obcy  zo   30     2 

Seminarium licencjackie zo       30 4 

Zarządzanie finansami ubezpieczycieli zo 15 15     4 

Ekonomia menedżerska E 15 15     4 

Międzynarodowe instytucje finansowe zo 30       3 

Ubezpieczenia gospodarcze zo 15 15     3 

RAZEM 150 90 15 30 30 

 

RACHUNKOWOŚĆ I PRAWO W BIZNESIE      

SEMESTR V E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Ubezpieczenia E 30       3 

Kontrola finansowo-księgowa zo 30       3 

Planowanie finansowe E 15 15     3 

Zajęcia fakultatywne w języku obcym  zo     15   1 

Język obcy  zo   30     2 

Seminarium licencjackie zo       30 4 

System ubezpieczeń społecznych zo 15 15     4 

Podstawy prawa podatkowego zo 15       2 

Prawo gospodarcze E 15 15     4 

Wycena bilansowa zo 15       2 
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Odpowiedzialność prawna służb finansowo-

księgowych 
zo 15       2 

RAZEM 150 75 15 30 30 

 

 
RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING 

      

SEMESTR V E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Ubezpieczenia E 30       3 

Kontrola finansowo-księgowa zo 30       3 

Planowanie finansowe E 15 15     3 

Zajęcia fakultatywne w języku obcym  zo     15   1 

Język obcy  zo   30     2 

Seminarium licencjackie zo       30 4 

Ubezpieczenia społeczne E 15 15     4 

Controlling podatkowy zo 15  15     4 

Controlling projektów zo 15 15     3 

Wycena bilansowa zo 15 15     3 

RAZEM 135 90 15 30 30 

 

 

BANKOWOŚĆ I FINANSE CENTRÓW FINANSOWYCH 

SEMESTR V E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Ubezpieczenia E 30       3 

Kontrola finansowo-księgowa zo 30       3 

Planowanie finansowe E 15 15     3 

Zajęcia fakultatywne w języku obcym  zo     15   1 

Język obcy  zo   30     2 

Seminarium licencjackie zo       30 4 

Produkty i usługi bankowe zo 15 30      5 

Polityka jakości Centrów Finansowych  E 15      2 

Polityka kadrowa Centrów Finansowych E 15       2 

         

Ryzyko operacyjne Centrów Finansowych E 15       3 

Systemy informatyczne Centrów Finansowych zo    15   2 

RAZEM 150 60 30 30 30 

 

 

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW      

SEMESTR V E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Ubezpieczenia E 30       3 

Kontrola finansowo-księgowa zo 30       3 

Planowanie finansowe E 15 15     3 

Zajęcia fakultatywne w języku obcym  zo     15   1 

Język obcy  zo   30     2 

Seminarium licencjackie zo       30 4 

Rachunkowość kadr i płac E 15 15  15   6 

Organizacja rachunkowości zo 15  15     4 

Kalkulacja i rozliczanie kosztów zo 15 15     4 
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RAZEM 120 90 30 30 30 

 

 

GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA      

SEMESTR V E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Ubezpieczenia E 30       3 

Kontrola finansowo-księgowa zo 30       3 

Planowanie finansowe E 15 15     3 

Zajęcia fakultatywne w języku obcym  zo     15   1 

Język obcy  zo   30     2 

Seminarium licencjackie zo       30 4 

Administracja państwowa E 15     3 

Prawo administracyjne E 15  15     3 

Gospodarka publiczna zo 15 15   3 

Procedura administracyjna Zo 15    2 

Ubezpieczenia społeczne E 15 15     3 

RAZEM 150 90 15 30 30 

 

 

DORADZTWO FINANSOWE I BANKOWOŚĆ      

SEMESTR V E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Ubezpieczenia E 30       3 

Kontrola finansowo-księgowa zo 30       3 

Planowanie finansowe E 15 15     3 

Zajęcia fakultatywne w języku obcym  zo     15   1 

Język obcy  zo   30     2 

Seminarium licencjackie zo       30 4 

Osobiste planowanie finansowe E 30 30    5 

Pośrednictwo finansowe i usługi bankowe zo 30 30     5 

Doradztwo w zakresie partnerstwa publiczno-

prywatnego 
zo 15    4 

RAZEM 150 90 15 30 30 

 

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW       

SEMESTR VI E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Matematyka finansowa E 15 15     3 

Ekonomika sektora publicznego zo 15 15     3 

Praktyki zawodowe zo         5 

Język obcy  E   30     2 

Zajęcia fakultatywne w języku obcym  zo     15   1 

Seminarium licencjackie zo       30 4 

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw E 15 15     4 

Rynek usług ubezpieczeniowych E 15 15     4 

Gospodarka finansowa w jednostkach 
samorządu terytorialnego 

E 15 15     4 

RAZEM 75 105 15 30 30 

 

BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA       
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SEMESTR VI E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Matematyka finansowa E 15 15     3 

Ekonomika sektora publicznego zo 15 15     3 

Praktyki zawodowe zo         5 

Język obcy  E   30     2 

Zajęcia fakultatywne w języku obcym  zo     15   1 

Seminarium licencjackie zo       30 4 

Operacje i procedury bankowe E 30 15     4 

Aktuariat ubezpieczeniowy E 15 15     4 

Rynek usług ubezpieczeniowych E 15 15     4 

RAZEM 90 105 15 30 30 

 

RACHUNKOWOŚĆ I PRAWO W BIZNESIE      

SEMESTR VI E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Matematyka finansowa E 15 15     3 

Ekonomika sektora publicznego zo 15 15     3 

Praktyki zawodowe zo         5 

Język obcy  E   30     2 

Zajęcia fakultatywne w języku obcym  zo     15   1 

Seminarium licencjackie zo       30 4 

Rachunkowość małych firm E 15 15     15 4 

Prawo pracy a koszty pracy E 15 15     3 

Dokumenty w obrocie gospodarczym E 15 15     3 

Prawno-karna ochrona obrotu gospodarczego 
zo 15       2 

RAZEM 90 105 15 45 30 

 

 

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING 
      

SEMESTR VI E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Matematyka finansowa E 15 15     3 

Ekonomika sektora publicznego zo 15 15     3 

Praktyki zawodowe zo         5 

Język obcy  E   30     2 

Zajęcia fakultatywne w języku obcym  zo     15   1 

Seminarium licencjackie zo       30 4 

Rachunkowość odpowiedzialności społecznej E 30       3 

Rachunkowość małych firm E 15 15     15 5 

Finanse gospodarstw domowych E 15 15     4 

RAZEM 90 90 15 45 30 

 
BANKOWOŚĆ I FINANSE CENTRÓW 

FINANSOWYCH      

SEMESTR VI E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Matematyka finansowa E 15 15     3 

Ekonomika sektora publicznego zo 15 15     3 

Praktyki zawodowe zo         5 
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Język obcy  E   30     2 

Zajęcia fakultatywne w języku obcym  zo     15   1 

Seminarium licencjackie zo       30 4 

Nowoczesne technologie w rachunkowości zo 15   15 2 

Pośrednictwo finansowe i konglomeraty 

finansowe 
zo 15 30   4 

Outsorcing i ryzyko finansowe działalności 

banku 
zo 15 30     4 

Dobre praktyki (best practises) w działaniu 
Centrów Finansowych 

zo 15       2 

RAZEM 120 105 15 30 30 

 

 

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW       

SEMESTR VI E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Matematyka finansowa E 15 15     3 

Ekonomika sektora publicznego zo 15 15     3 

Praktyki zawodowe zo         5 

Język obcy  E   30     2 

Zajęcia fakultatywne w języku obcym  zo     15   1 

Seminarium licencjackie zo       30 4 

Ewidencje podatkowe mikro i małych 

przedsiębiorstw 
E 15 15  15    6 

Wycena w systemie rachunkowości E 15 15      6 

RAZEM 60 90 30 30 30 

 

 

GOSPODARAKA I ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 
      

SEMESTR VI E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Matematyka finansowa E 15 15     3 

Ekonomika sektora publicznego zo 15 15     3 

Praktyki zawodowe zo         5 

Język obcy  E   30     2 

Zajęcia fakultatywne w języku obcym  zo     15   1 

Seminarium licencjackie zo       30 4 

Zamówienia publiczne E 15 15     4 

Administracja i postępowanie podatkowe Zo 15    2 

Organizacje pozarządowe/ III sektor Zo 15 15   3 

E-administracja Zo      30 3 

RAZEM 75 90 15 60 30 

 
DORADZTWO FINANSOWE I 

BANKOWOŚĆ       

SEMESTR VI E/zo W ĆW K INNE ECTS 

Matematyka finansowa E 15 15     3 

Ekonomika sektora publicznego zo 15 15     3 

Praktyki zawodowe zo         5 

Język obcy  E   30     2 
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Zajęcia fakultatywne w języku obcym  zo     15   1 

Seminarium licencjackie zo       30 4 

Finanse konsumenckie E 30 30    7 

Warsztaty finansowe (BankLab) Zo    30 5 

RAZEM 75 90 15 60 30 
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Nazwa przedmiotu: Administracja i postępowanie podatkowe 
Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.15_51 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość  

Forma studiów: niestacjonarne 

II stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność: Doradztwo podatkowe i 

ubezpieczeniowe 

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 12      

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. US dr hab. Krzysztof Wesołowski 

Prowadzący zajęcia Prof. US dr hab. Krzysztof Wesołowski 

Cel przedmiotu / modułu 
Zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania administracji podatkowej w 
Polsce oraz z najważniejszymi zagadnieniami, dotyczącymi procedur 
postępowania podatkowego 

Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów: Finanse przedsiębiorstwa i 
Systemy podatkowe  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna podstawowe zadania organów administracji 

podatkowej oraz podstawy tzw. formalnego prawa 

podatkowego w Polsce.  

 

K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_W09 

K_W10 

 

S2A_W02 

S2A_W03 

S2A_W07 

S2A_W07 

S2A_W07 

Umiejętności 

02 Student potrafi wykazać się umiejętnością samodzielnego 

prowadzenia korespondencji z organami podatkowymi, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

postępowania podatkowego. 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_U07 

K_U08 

S2A_U08 

S2A_U02 

S2A_U03 

S2A_U07 

S2A_U09,10 

 

Kompetencje 

społeczne 

03 Student akceptuje i rozumie znaczenie prawidłowego 

stosowania procedur prawa podatkowego dla bezpiecznego 

funkcjonowania przedsiębiorców i podmiotów nieprowadzących 

działalności gospodarczej. 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

S2A_K02 

S2A_K04,05 

S2A_K07 

S2A_K04 
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TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 12 

1. Administracja podatkowa w Polsce – struktura i podstawy funkcjonowania 3 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego 3 

3. Ogólne zasady postępowania podatkowego 2 

4. Prowadzenie postępowania podatkowego przed organem pierwszej instancji 2 

5. Postępowanie odwoławcze 1 

6. Odpowiedzialność podatników i innych podmiotów 1 

  

 

Metody kształcenia 

 

Wykład z analizą tekstu aktu prawnego i dyskusją 

 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Egzamin pisemny 

 

01, 02, 03 

04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych, obejmujący zagadnienia przedstawiane na 
wykładach i przyswojone przez studentów w trakcie samodzielnej pracy nad studiowaniem 
literatury, w zakresie wyspecyfikowanych treści programowych. 

 1. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2016 
2. Wolański R., System podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer, 2010 
3. Walczak B., System podatkowy Polski, PTE, Szczecin, 2008  

  
Literatura uzupełniająca 

 

Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy  

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 12 

Przygotowanie się do zajęć  0 

Studiowanie literatury 13 

Udział w konsultacjach 0 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 

Inne 0 

ŁĄCZNY nakład pracy Studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 



15 
 

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA 
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Nazwa przedmiotu: Administracja państwowa Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.7_45 

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

 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

 

Forma studiów: 

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność: Gospodarka i 

Administracja Publiczna 

 

Rok / semestr:  

III/5 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

Obowiązkowy 

 

Język przedmiotu / modułu: 

Język polski 

Forma 

zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

 

15      

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 

dr Marta Szaja (marta.szaja@wzieu.pl) 

Prowadzący zajęcia 

 
dr Marta Szaja (marta.szaja@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i 

praktycznymi aspektami związanymi ze strukturą organizacyjną i zasadami 

funkcjonowania centralnej administracji rządowej i rządowej administracji 

terenowej oraz wskazanie na ich rolę w kształtowaniu polityki publicznej. 

Wymagania wstępne 

 
Znajomość zagadnień z zakresu ekonomi i finansów. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna podstawowe pojęcia i potrafi określić 

funkcje oraz sfery działania administracji rządowej w 

kraju 

02 student ma wiedzę na temat zasad działania i 

kompetencji centralnej administracji rządowej i 

rządowej administracji terenowej    

K_W01 

K_W03 

 

K_W02 

K_W11 

S1A_W01 

S1A_W01 

 

S1A_W03 

S1A_W11 

Umiejętności 
03 student charakteryzuje proces europeizacji 

administracji rządowej i objaśnia rolę rządu w polityce 
K_U01 S1A_U01 
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integracyjnej   

04 student wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe 

zachodzące w administracji rządowej   

K_U02 

 

K_U04 

S1A_U02 

 

S1A_U08 

Kompetencje 

społeczne 

05 podczas dyskusji problemowej na zajęciach student 

potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 

uczestników dyskusji oraz sam zabiera głos w dyskusji 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K05 

S1A_K02 

S1A_K04 

S1A_K01 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Liczba 

godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Zdefiniowanie pojęcia, funkcji i sfer działania administracji rządowej w Polsce  3 

2. Struktura i kompetencje centralnej administracji rządowej 2 

3. Organizacja i zasady działania rządowej administracji terenowej 2 

4. Autonomiczne struktury administracji centralnej – znaczenie w systemie administracji 

państwowej 
2 

5. Istota i formy kontroli administracji rządowej 2 

6. Europeizacja administracji rządowej i rola rządu w kształtowaniu polityki integracyjnej 2 

7. Narodowe modele administracji rządowej (wybrane kraje UE i Stany Zjednoczone) 2 

Razem 15 

 

 

Metody kształcenia 

 

Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza 

przypadków.  

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 

Nr efektu 

kształcenia 

z sylabusa 

Egzamin pisemny, obejmujący zagadnienia przedstawiane 

na wykładach i przyswojone przez studentów w trakcie 

samodzielnej pracy nad studiowaniem literatury, w zakresie 

wyspecyfikowanych treści programowych.  

01, 02 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

Egzamin pisemny (test i pytania otwarte). 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

 

1. Administracja publiczna, red. J. Hausnera, PWN, Warszawa 2016 
2. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wydanie 

3, LIBER Warszawa 2004 

3. E. Zieliński, Administracja rządowa w Polsce, Dom Wydawniczy ELIPSA, 
Warszawa 2001 

4. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej,  Warszawa 2007 
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5. G. Rydlewski, Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Warszawa 2006 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Administracja i zarządzanie publiczne nauka o współczesnej administracji, red. 
D. Sześciło, Warszawa 2014 

2. Europeizacja administracji publicznej, red. I. Lipowicz, Warszawa 2008 
3. Koordynacja polityk unijnych w Polsce, red. R. Mieńkowska-Norkiene, 

Warszawa 2009 

4. J. Kommarek, M. Avbelj (eds.), Constitutional Pluralism in the European Union 
and Beyond. A Law and Policy Analysis (Modern Studies in European Law), 
Oxford 2010 

A. von Bogdandy, R. Wolfrum, J. von Bernstorff, P. Dann, M. Goldmann (red.), 

The Exercise of Public Authority by International Institutions. Advancing 

International Institutional Law, Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht 

und Völkerrecht, Heidelberg 2010 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 14 

Studiowanie literatury 12 

Udział w konsultacjach 8 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 

Inne 11 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 

 

 

 

 



18 
 

AKTUARIAT UBEZPIECZENIOWY 
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Nazwa przedmiotu: 

Aktuariat Ubezpieczeniowy 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.12_47 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Metod Ilościowych 

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia: 

A 

Specjalność: 

Bankowość i Ubezpieczenia 

Rok / semestr: 

III/VI 

Status przedmiotu /modułu: 

O 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 
laboratoryjne 

konwersatorium seminarium 
inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr Kubicki Robert  

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studenta z pojęciem ryzyka, specyfiką ryzyka w różnych dziedzinach 
życia, szacowaniem ryzyka oraz metodologią jego ograniczenia poprzez 
ubezpieczenia 

Wymagania wstępne 

 
Podstawowa wiedza z  zakresu matematyki, statystyki oraz ekonometrii 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01- student potrafi sformułować podstawowe problemy 
związane z ryzykiem w języku matematycznym oraz rozumie 
współzależności między ryzykiem a innymi zjawiskami mikro i 
makroekonomicznymi 

K_W01 

K_W06 

K_W04 

K_W11 

S1A_W01 

S1A_W01 

S1A_W06 

S1A_W06 

Umiejętności 

02- student potrafi przedstawić ryzyko wystąpienia określonego 
zjawiska w języku matematycznym oraz posiada umiejętność  
szacowania prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz 
określenia stawki ubezpieczenia przed jego następstwami.  

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U08 

S1A_U01 

S1A_U01 

S1A_U03 

S1A_U09 

Kompetencje 
społeczne 

03 student zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu 
opinii na podstawie przeprowadzonych badań z 
wykorzystaniem aparatu matematyczno-statystyczno-
ekonometrycznego 

K_K01 

K_K03 

K_K04 

K_K05 

S1A_K01 

S1A_K01 

S1A_K04 

S1A_K03,06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –wykład  

1. Probabilistyczne modele ryzyka ubezpieczeniowego 5 
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2. Modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego w portfelach 5 

3. Proces ryzyka w działalności ubezpieczeniowej 3 

4. Reasekuracja 2 

Forma zajęć - ćwiczenia  

1. Metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach  typu non-life 5 

2. Metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach  na życie 5 

3. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe i metody ich tworzenia 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 
kolokwium (rozwiązanie zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach. 

Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury, opiera 
się na rozwiązaniu zestawu zadań. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W.: Metody aktuarialne. 
Zastosowania matematyki w ubezpieczeniach, PWN, Warszawa 2006. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Podgórska M., Klimkowska J.:  Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2005. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  20 

Studiowanie literatury 23 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 11 

Egzamin i zaliczenie 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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ANALIZA EKONOMICZNA 
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Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna 

 

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.01/05_44 

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

Przedsiębiorstw 

 

Nazwa kierunku: Finanse i rachunkowość 

 

Forma studiów:  

I STOPNIA STACJONARNE 

 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

 

Specjalność: Doradztwo finansowe i 

bankowość 

 

Rok / semestr: II / 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. dr hab. Juliusz Engelhardt, prof. zw. 

Prowadzący zajęcia 

 
według przydziału czynności 

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 wyjaśnić 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_W04 

 

K_W11 

 

 

K_W06 

S1A_W01,02 

 

S1A_W06 

 

S1A_W04,06,11 

 

 

S1A_W01,02,07,08 
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Umiejętności 

05 Student rozwiązuje zadania z zakresu problemów decyzyjnych 

związanych z zagadnieniami analizy ekonomiczno – finansowej  

06 Student wybiera sposób jak najlepszego rozwiązania 

pojawiających się problemów w zakresie zarządzania zasobami w 

przedsiębiorstwie 

07 Student wyprowadza wnioski, a także proponuje rozwiązania na 

rzecz poprawy sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotu 

gospodarczego 

K_U04 

 

K_U06 

 

K_U07 

S1A_U04,08 

 

S1A_U05,06 

 

S1A_U07 

Kompetencje 

społeczne 

08 Student zachowuje otwartość, a także pracuje samodzielnie i w 

zespole 

09 Student jest kreatywny w rozwiązywaniu problemów dotyczących 

funkcjonowania organizacji 

10 Student wykazuje odpowiedzialność za podjęte decyzje 

K_K04 

 

K_K05 

 

K_K03 

S1A_K02,04,07 

 

S1A_K03,04,06 

 

S1A_K01,07 

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 laboratoryjne 15 

1. Analiza przychodów przedsiębiorstwa 1 

2. Analiza rentowności przedsiębiorstwa 1 

3. Analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa 1 

4. Analiza sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa 1 

5. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa 1 

6. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 1 

7. Podstawowe źródła informacji wykorzystywane w analizie ekonomicznej  1 

8. Etapy badań analitycznych oraz formy prezentacji wyników analiz 1 

9. Analiza kosztów działalności podmiotu 1 

10. Analiza sytuacji kapitałowo-majątkowej 1 

11. Analiza i ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich 1 

12. Próg rentowności i jego przydatność w praktyce 1 

13. Analiza wstępna bilansu 1 

14. Analiza wstępna rachunku zysków i strat 1 

15. Analiza wstępna rachunku przepływów pieniężnych 1 
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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 sy labusa 

 sprawdzian 

 zajęcia praktyczne – rozwiązywanie zadań  

 kolokwium 

 Egzamin pisemny 

01, 02, 03, 05, 06, 07  

05, 06, 07 

01-10 

01-10 

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 ćwiczeń: 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. 

Ocena końcowa: oceną końcową jest ocena uzyskana z egzaminu. 

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. T łaczała, 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 

przedsiębiostwa, PWE, Warszawa 2008. 

3. A. Sokół, M. Brojak – T rzaskowska, 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 30 

Przygotowanie się do zajęć  5 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Inne (zaliczenie i egzamin)  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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ANALIZA FINANSOWA    
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Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa    

 

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.6_15 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa  

Nazwa kierunku: Finanse i rachunkowość  

 

Forma studiów: 

Stacjonarne, I stopień 

Profil kształcenia: 

A 

Specjalność: 

wszystkie 

Rok / semestr:  

2/4  

Status przedmiotu /modułu: 

 obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Polski  

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 30 - - - - 

Koordynator przedmiotu / modułu\ Dr hab. prof. US Anna Bera 

Prowadzący zajęcia 

 
dr Magdalena Brojakowska-Trząska, dr Dominika Kordela 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką analizy finansowej 
w przedsiębiorstwie. Wstępna analiza sprawozdań finansowych będzie podstawą 
do wszechstronnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa w zakresie: 
płynności, sprawności działania, rentowności, zadłużenia i zdolności do obsługi 
długu. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z wypracowanymi 
modelami oceny kondycji finansowej (Du Ponta, Altmana itp.)  

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 zakres analizy finansowej w 
przedsiębiorstwie  

K_W01 

K_W02 

K_W03  

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W08 

02 student rozpoznaje metody analizy finansowej  K_W04 S1A_W06 

03 student rozróżnia obszary analizy finansowej oraz potrafi 
zastosować odpowiednie wskaźniki finansowe   

K_W08 

K_W10 

K_W11 

S1A_W11 

S1A_W07 

S1A_W04 

Umiejętności 
04 student weryfikuje skuteczność analizy wskaźnikowej w 
ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa   

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U05 

K_U08 

S1A_U08 

S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U08 

S1A_U04,07 

S1A_U09,10 



24 
 

Kompetencje 
społeczne 

05 student samodzielnie potrafi przeprowadzić ocenę kondycji 
finansowej w przedsiębiorstwie w obszarze: płynności, 
rentowności, sprawności działania i zadłużenia 

K_K01 

K_K03 

S1A_K02 

S1A_K01 

06 student jest zorientowany i dostrzega znaczenie analizy 
finansowej w ocenie kondycji przedsiębiorstwa na rynku. 

K_K02 

K_K04 

K_K05 

S1A_K05 

S1A_K04 

S1A_K03,06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć wykład 15 

1. Podstawy teoretyczne analizy finansowej. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu, wyjaśnienie 
podstawowych pojęć – ujęcie definicyjne  

2 

2. Sprawozdania finansowe i ich wstępna analiza  2 

3. Analiza finansowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa  1 

4. Wskaźniki płynności finansowej  2 

5. Wskaźniki sprawności działania (aktywności) 2 

6. Wskaźniki rentowności   2 

7. Wskaźniki zadłużenia i zdolności do obsługi długu  2 

8. Model Du Ponta i model Altmana  2 

Forma zajęć  ćwiczenia 30 

1. Omówienie znaczenia analizy finansowej w działalności przedsiębiorstwa 2 

2. Wstępna analiza sprawozdań finansowych – na przykładach 3 

3. Wprowadzenie do analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa  3 

4. Analiza płynności finansowej – na przykładach 3 

5. Analiza sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa – na przykładach 3 

6. Analiza rentowności – na przykładach 3 

7. Analiza zadłużenia i zdolności do obsługi długu – na przykładach 3 

8. Zastosowanie analizy piramidalnej 3 

9. Analiza czynników kształtujących wynik finansowy przedsiębiorstwa  3 

10. Całościowa analiza finansowana przedsiębiorstwa na przykładzie  4 

Metody kształcenia 

 

Prezentacja mulitmedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektu, praca w 
grupach 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

egzamin pisemny- test z pytaniami: 

przygotowanie projektu i prezentacja: 

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 z prezentacją i kolokwiów. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Bielawska A. (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, 
Wydawnictwo Beck, Warszawa 2009. 

2. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, 
Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Gołebiowski G., T łaczała A., Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin, Warsza 
2009. 

2. Sierpińska M., Jachna T ., Ocena przedsiębiorstwa według standardów 
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światowych, PWN, Warszawa 2005. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć  5 

Studiowanie literatury 2 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 2 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Egzamin i zaliczenie 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

BANKOWOŚĆ 
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Nazwa przedmiotu: Bankowość Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.1_13  

 

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

i Finansów Porównawczych 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: stacjonarne, I 

stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: II rok, 3 semestr 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 hab. Przemysław Pluskota 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności. 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z zagadnieniami bankowości, w tym w szczególności: 

bankowości centralnej, komercyjnej, spółdzielczej i specjalistycznej i elektronicznej, 

w kontekście obsługi klientów: detalicznych, korporacyjnych, jak i jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Wymagania wstępne 

 

Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw finansów: w tym w szczególności 

mechanizmów, instrumentów i instytucji finansowych. 

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 Student opisuje i identyfikuje rodzaje systemów, instytucji, 

usług i produktów bankowych na współczesnym rynku 

finansowym. 

K_W01  
K_W08  
K_W11 

  

K_W02  
K_W08  

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W11 
S1A_W11 

 

S1A_W03 
S1A_W11 

Umiejętności 

03 Student porównuje podstawowe pojęcia z zakresu 

bankowości w ujęciu instytucjonalnym i instrumentalnym. 

 

04 Student klasyfikuje i porządkuje podstawowe pojęcia z 

zakresu bankowości w ujęciu instytucjonalnym i 

instrumentalnym. 

K_U01  
K_U02  

 

K_U02  
K_U05  
K_U06  

S1A_U01 

S1A_U02 

 

S1A_U02 
S1A_U08 
S1A_U05 

S1A_U06 

Kompetencje 

społeczne 
05 Student swobodnie dyskutuje na temat bankowości, 

instytucji bankowych i para bankowych oraz produktów i usług 

K_K01  
K_K03  

S1A_K01 

S1A_K01 
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na współczesnym rynku finansowym  

 

06 Student wyraża opinie na temat instytucji na rynku 

bankowym, co świadczy jego zorientowaniu w temacie 

przedmiotu 

 

K_K02  
K_K05  

 

S1A_K04 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 30 

1. Formalno-prawne podstawy funkcjonowania sektora bankowego w Polsce  2 

2. Miejsce i rola banków w systemie bankowo -finansowym 2 

3. Rodzaje banków i ich charakterystyka 2 

4. Bank centralny, polityka pieniężna banku centralnego  4 

5. Klasyfikacja usług i czynności bankowych 2 

6. Czynne operacje bankowe 2 

7. Bierne operacje bankowe 2 

8. Bankowe rozliczenia pieniężne oraz inne usługi bankowe  2 

9. Kanały dystrybucji i formy sprzedaży produktów bankowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem roli bankowości elektronicznej 

2 

10. Segmentacja rynku odbiorców usług bankowych 2 

11. Ryzyko operacyjne w działalności banku i sposoby jego minimalizowania  2 

12. Instytucje wspierające sektor bankowy 2 

13. Nadzór finansowy i jego znaczenie w zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa sektora 
bankowego w Polsce 

2 

14. Wyzwania i dylematy współczesnej bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem 
bankowości spółdzielczej w Polsce 

2 

Forma zajęć – ćwiczenia 15 

1.  Konkurencja w sektorze bankowym i jej wpływ na jakość usług i produktów finansowych 
oraz kierunki ewolucji sektora bankowego 

1 

2. Społeczna odpowiedzialność banków i jej znaczenie w budowaniu wizerunku 
przedsiębiorstwa bankowego 

2 

3. Marketing bankowy i jego znaczenie w kreowaniu przewagi konkurencyjnej banku 2 

4. System sprawozdawczości w bankach jako źródło informacji o finansach banku 2 

5. Unia Bankowa jako odpowiedź na potrzebę stabilizowania europejskiego sektora 

bankowego po kryzysie 2008+  

2 

6. Analiza sprawozdań finansowych banków - ćwiczenia w laboratorium BankLab z 

wykorzystaniem systemu „Notoria” 

2 

7. Zarządzanie bankiem w praktyce – gra symulacyjna „Zarządzanie bankiem” 4 

 

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 

Ćwiczenia: kolokwium  01,02,03,04,05,06 
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Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie ćwiczeń: 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 i praca w grupach. 

Literatura podstawowa 

 

1. W. Patena, W. Cwynar, Podręcznik do bankowości, Wolters Kluwer, Warszawa 2010  
2. M. Zaleska (red.), Bankowość, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013.  
3. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 

2007 
Literatura uzupełniająca 

 

4. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007. 
5. M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość, zagadnienia 

podstawowe, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010. 

6. G. Kotliński, K. Waliszewski, Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w 
Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012 

7. B. King, Bank 3.0, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013 
8. M. Krzyścin, Reklama produktów i usług bankowych, CeDeWu, Warszawa 2013  
9. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls 

Biznesu itp. 

10. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć  11 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 7 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Nazwa przedmiotu: Bankowość komercyjna Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.1_41  

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

i Finansów Porównawczych 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: stacjonarne, I 

stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność: Bankowość i 

Ubezpieczenia 

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 hab. Magdalena Zioło prof. US 

Prowadzący zajęcia według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z problematyką 

bankowości komercyjnej, sferą jej usług, operacji oraz procedur. Omówiony 

zostanie także problem ryzyka towarzyszący działalności banków 

komercyjnych oraz zwrócona zostanie uwaga na trendy i kierunki zmian 

dokonujące się w bankowości komercyjnej.  

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu finansów i bankowości 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna istotę i podstawowe pojęcia z dziedziny 

bankowości komercyjnej 

 

02 Student opisuje i identyfikuje podmiot i przedmiot 

działalności w bankowości komercyjnej 

K_W01  
K_W08  
K_W11 

  

K_W02  
K_W08  

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W11 
S1A_W11 

 

S1A_W03 
S1A_W11 

Umiejętności 

03 Student porównuje podstawowe pojęcia z zakresu 

bankowości komercyjnej w ujęciu instytucjonalnym i  

instrumentalnym 

 

04 Student klasyfikuje, porządkuje  i porównuje podstawowe 

pojęcia z zakresu bankowości komercyjnej na tle pozostałych 

rodzajów bankowości 

K_U01  
K_U02  

 

K_U02  
K_U05  
K_U06  

S1A_U01 

S1A_U02 

 

S1A_U02 
S1A_U08 
S1A_U05 

S1A_U06 

Kompetencje 

społeczne 
05 Student swobodnie dyskutuje na temat zagadnień 

bankowości komercyjnej  i jej roli  na współczesnym rynku 

K_K01  
K_K03  

S1A_K01 

S1A_K01 
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bankowo- finansowym 

 

06 Student wyraża opinie i dyskutuje na temat kierunków 

ewolucji bankowości komercyjnej w warunkach zmiennego 

otoczenia 

 

K_K02  
K_K05  

 

S1A_K04 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

1. Współczesna bankowość komercyjna i determinanty jej rozwoju 2 

2. Działalność operacyjna banków komercyjnych 3 

3. Modele organizacji i strategie działania banków komercyjnych 2 

4. Finanse banku komercyjnego 2 

5. Ryzyko w działalności banku komercyjnego i zarządzanie nim 2 

6. Zarządzanie bankiem komercyjnym ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu 
bankowego 

2 

7. Nadzór i kontrola nad bankiem komercyjnym 2 

Forma zajęć – ćwiczenia 15 

1. Modele współczesnych systemów bankowych 1 

2. Analiza makrootoczenia banków komercyjnych w Polsce – zajęcia w BankLabie 2 

3. Procesy konsolidacyjne na polskim rynku bankowym 2 

4. Relacje między bankiem komercyjnym a bankiem centralnym na rynku międzybankowym  2 

5. Wpływ udziału kapitału zagranicznego na polski sektor bankowy  2 

6. Bankowość relacyjna – istota obsługi klienta w bankowości komercyjnej 2 

7. Rozwój płatności mobilnych i wzrost konkurencji na rynku płatniczym  2 

8. Elementy zarządzania ryzykiem w działalności banków komercyjnych 2 

Metody kształcenia 

 

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

eksperyment myślowy, prezentacja, zajęcia w BankLabie 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Ćwiczenia: kolokwium  01,02,03,04,05,06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie ćwiczeń: 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 i praca w grupach. 

Literatura podstawowa 

 

11. I. Pyka (red.), Bankowość komercyjna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
Katowice 2013. 

12. T. Galbarczyk, J. Świderska, Bank komercyjny w Polsce, Difin, Warszawa 2011. 
13. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007. 
14. M. Zaleska (red.), Bankowość, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość, zagadnienia 
podstawowe, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010. 

2. W. Patena, W. Cwynar, Podręcznik do bankowości, Wolters Kluwer, Warszawa 2010  
3. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls 

Biznesu itp. 
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4. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  4 

Studiowanie literatury 2 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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Nazwa przedmiotu: 

Controlling finansowy 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.16_43 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  

Katedra Rachunkowości i Controllingu  

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność: 

Finanse Przedsiębiorstw 

Rok / semestr:  

III rok, 5 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Pietrzak Przemysław dr 

Prowadzący zajęcia 

 
według przydziału czynności    

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z rolą, znaczeniem i celem controllingu finansowego. 
Ponadto przedstawienie zasad sporządzania sprawozdań pro forma oraz analizy 
odchyleń. 

Wymagania wstępne 

 

Znajomość rachunkowości finansowej i zasad rachunku kosztów w 
przedsiębiorstwie 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01 Student zna i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu 
controllingu finansowego.  

K_W01 

K_W05 

S1A_W01 
S1A_W06 

02 Student zna celowość i wyjaśnia podstawowe zasady 
sporządzania sprawozdań pro forma. 

 

K_W04 

K_W05 

K_W10  

K_W11 

S1A_W06 

S1A_W06 

S1A_W06 

S1A_W04 

Umiejętności 

03 Student potrafi budżetować przychody, koszty, zasoby, 
wpływy i wydatki.  

K_U02 

K_U06  

K_U07 

S1A_U06 
S1A_U06 
S1A_U07 

04 Student projektuje sprawozdania pro forma i analizuje 
odchylenia między planem a realizacją i wyciąga wnioski. 

K_U06  

K_U07 

S1A_U06 
S1A_U07 

Kompetencje 
społeczne 

05 Student zachowuje ostrożność w formułowaniu planów i 
wykazuje kreatywność w omawianiu wykonania budżetów. 

K_K01 

K_K03 

S1A_K01 

S1A_K01 
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06 Student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i 
odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji 
ekonomicznych. 

K_K02 

K_K04 

K_K05 

S1A_K05 

S1A_K04 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład:  

1. Istota i zakres controllingu finansowego 2 

2. Wstępna charakterystyka narzędzi controllingu finansowego 1 

3. Istota sporządzania sprawozdań pro forma 2 

4. Charakterystyka planowanego rachunku zysków i strat 2 

5. Planowanie zasobów – bilans pro forma 2 

6. Planowany rachunek przepływów pieniężnych – budżet wpływów i wydatków 2 

7. Znaczenie analizy odchyleń  2 

8. Charakterystyka wskaźników równowagi finansowej przedsiębiorstwa 2 

Razem 15 

Forma zajęć – ćwiczenia:  

1. Sporządzanie budżetów operacyjnych  3 

2. Sporządzanie planowanego rachunku zysków i strat 3 

3. Sporządzanie planowanego bilansu 3 

4. Sporządzanie planowanego rachunku przepływów pieniężnych 2 

5. Analiza odchyleń – studium przypadków 2 

6. Ustalenie i analiza wskaźników oceny równowagi finansowej przedsiębiorstwa 2 

Razem 15 

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 

1. Kolokwium 
2. Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację- praca  

w grupach) 

01, 02, 03, 04, 

05, 06 

 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pisemne kolokwium w postaci sporządzenia 
wskazanych sprawozdań pro forma na podstawie podanych założeń. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, red. M. Sierpińska, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2004. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 
2011. 

2. Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, red. K. Czubakowska, PWE, 
Warszawa 2007. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  11 
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Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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DOKUMENTY W OBROCIE GOSPODARCZYM  
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u

 

Nazwa przedmiotu: 

Dokumenty w obrocie gospodarczym  

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.15,16_80 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń oraz Katedra 

Rachunkowości i Controllingu 

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

studia I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

Rachunkowość i Prawo w 

Biznesie 

Rok / semestr:  

III rok, 6 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
dr Krzysztof Wesołowski  

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z występującymi w obrocie gospodarczym dokumentami, 

ich treścią, charakterem prawnym oraz funkcją  

Wymagania wstępne 

 
Ogólna znajomość podstaw prawa gospodarczego  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 
01 student zna podstawowe dokumenty prawne, księgowe, 

towarowe oraz finansowe występujące w obrocie gospodarczym  

K_W05  

K_W06 

 

S1A_W07 

S1A_W08 

 

Umiejętności 

02 student wypełnia formularze i sporządza dokumenty 

związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności 

gospodarczej.  

 

03 student sporządza podstawowe umowy występujące w 

obrocie gospodarczym 

K_U06 

 

K_U07 

 

S1A_U05 

 

S1A_U07 

 

Kompetencje 04 student wypracowuje skrupulatność w zapoznawaniu się z K_K02 S1A_K05 
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społeczne dokumentami w obrocie gospodarczym oraz kreatywność w 

tworzeniu takich dokumentów, dbając o ich zgodność z prawem  

K_K04 S1A_K07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

7. Pojęcie dokumentu; dokumenty urzędowe i dokumenty prywatne; rodzaje dokumentów w 
obrocie gospodarczym  

1 

8. Funkcje dokumentów w obrocie gospodarczym  1 

9. Umowy i inne dokumenty zawierające oświadczenia woli  1 

10. Dokumenty mające charakter papierów wartościowych  1 

11. Dokumenty księgowe 1 

12. Dokumenty w procesie inwestycyjnym  1 

13. List przewozowy i inne dokumenty przewozowe 3 

14. Gwarancje, akredytywy i inne dokumenty bankowe i ubezpieczeniowe  4 

15. Dokumenty w postaci elektronicznej  2 

RAZEM 15 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Dokumentacja zasad ( polityki) rachunkowości 2 

2. Dokumenty dotyczące majątku trwałego w jednostce 2 

3.Dokumentowanie obrotów gotówkowych i bezgotówkowych 2 

4. Dokumentacja związana z rozrachunkami 3 

5. Dokumenty dotyczące gospodarki magazynowej 2 

6. Dokumentowanie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w jednostce  2 

7 .Rola i znaczenie zintegrowanego systemu informatycznego w rachunkowości a dokumentowanie 

operacji gospodarczych 

2 

RAZEM 15 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady: wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja 

dydaktyczna. Ćwiczenia: prace w oparciu o wzory dokumentów, umów, formularzy itp. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

1. Kolokwium 
2. Egzamin pisemny 
3. Weryfikacja poprzez obserwację 

 

 

01, 02, 03, 04 

01, 02, 03, 04 

04 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pisemne kolokwium (zawierające pytania otwarte i/lub 

zadania) oraz egzamin pisemny w formie testu wyboru. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu. 

 

Literatura podstawowa 1. D. Szostek, Nowe ujęcie dokumentów w polskim prawie prywatnym, Warszawa 
2012. 
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 2. K. Winiarska. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE 2011. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. B. Gnela (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Wolters Kluwer 2011 . 
2. T. Naumiuk. Dowody księgowe – obieg i kontrola.  Infor 2000. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 3 

Studiowanie literatury  

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 2 

Egzamin/zaliczenie 3 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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CONTROLLING PODATKOWY 
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u

 

Nazwa przedmiotu: 

Controlling podatkowy 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.16_84 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu  

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość  

Forma studiów: 

studia I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia: A Specjalność: 

Rachunkowość i controlling 

Rok / semestr:  

III rok, 5 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr Beata Sadowska 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z rolą, znaczeniem i celem controllingu podatkowego w 

jednostce gospodarczej. 

Wymagania wstępne 

 
Wiedza z zakresu  podstaw rachunkowości  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu controllingu, 

w tym podatkowego i opisuje istotę funkcjonowania controllingu 

podatkowego w jednostce gospodarczej 

K_W01 

K_W11 

S1A_W01 

S1A_W06 

Umiejętności 

02 student potrafi określić rolę controllingu podatkowego oraz 

controllera w jednostce gospodarczej 
K_U01 S1A_U08 

03 student dokonuje oceny korzyści  z wprowadzonego w 

jednostce controllingu podatkowego i wskazuje na 

nieprawidłowości podatkowe  

K_U03 S1A_U03 

Kompetencje 

społeczne 

04 Student zachowuje ostrożność w interpretowaniu informacji 

generowanych przez controlling podatkowy.  

K_K01 

K_K03 

S1A_K01 

S1A_K01 

05 Student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i  

odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji  

ekonomicznych.  

K_K01 

K_K03 

K_K04 

K_K05 

S1A_K01 

S1A_K01 

S1A_K04 

S1A_K06 
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TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład:  

1. Controlling, kontrola i pojęcia bliskoznaczne 2 

2. Przesłanki stosowania controllingu podatkowego 2 

3. System informacji podatkowej 2 

4. Umiejscowienie controllingu podatkowego w organizacji 2 

5. Zadania i miejsce controllera podatków 2 

6. Wpływ controllingu podatkowego na wartość organizacji 2 

7. Minimalizacja nieprawidłowości podatkowych 2 

8. Maksymalizacja korzyści podatkowych 1 

RAZEM 15 

Forma zajęć – ćwiczenia  

         1.     Rola i znaczenie podatków w działalności gospodarczej 2 

        2.     Związek informacji podatkowej z organizacją rachunkowości. 2 

        3.     Miejsce controllingu podatkowego i controllera w organizacji 3 

        4.    Baza informacyjna controllingu podatkowego 2 

        5.    Controlling podatkowy a wartość organizacji 2 

        6.    Korzyści i nieprawidłowości podatkowe w organizacji 2 

        7.    Znaczenie etyki i  odpowiedzialności w controllingu podatkowym 2 

RAZEM 15 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, 

rozwiązywanie zdań, analiza przypadków, praca w grupach. 

 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

4. Sprawdzian pisemny 
5. Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację), praca 

w grupach 

01,02,03, 

04, 05 

 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą zaliczenia jest pisemne kolokwium obejmujące pytania testowe z jedną 

prawidłową odpowiedzią oraz zadania sprawdzające umiejętności w zakresie 

umiejscowienia controllingu podatkowego w jednostce gospodarczej, jego roli i funkcji. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z zaliczenia. 

Literatura podstawowa 

 

1.  Nowak E.:  Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2011. 

Literatura uzupełniająca 

 

3. Sierpińska M.: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2004. 

4. Winiarska K.: Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie, ODDK, Gdańsk 
2006. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 
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 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  16 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 

Egzamin/ zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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CONTROLLING PROJEKTÓW 
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru
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u

 

Nazwa przedmiotu:  

Controlling projektów 

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.16_85 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług / Katedra Rachunkowości i Controllingu   

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

Rachunkowość i Controlling  

Rok / semestr:  

Rok 3/ semestr 5 

Status przedmiotu /modułu: 

Obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Język polski  

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr Beata Sadowska 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności  

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prowadzenia 
controllingu projektów. Stworzenie podstaw do zarządzania projektami. 

Wymagania wstępne 

Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa, znajomość  
podstawowych zagadnień matematycznych oraz ekonomicznych. Pożądane są  
takie cechy jak rzetelność, dokładność, poczucie odpowiedzialności. Znajomość  
podstaw rachunkowości. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student definiuje podstawowe pojęcia oraz rozumie 
specyfikę controllingu projektów oraz klasyfikuje instrumenty 
controllingu projektów. 

 
02 Student rozumie istotę controllingu projektów w 
zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz opisuje podstawowe 
instrumenty controllingu projektów. 

K_W01 

 
 

 
K_W10 

 

S1A_W02 

 
 

 
S1A_W06 

Umiejętności 

03 Student potrafi określić założenia oraz stworzyć system 
controllingu projektów 

 
04 Student potrafi wykorzystywać instrumenty controllingu 
projektów na potrzeby zarządzania 

K_U01 

 
 

K_U07 

S1A_U01 

 
 

S1A_U07 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków i 
podejmowaniu decyzji na podstawie informacji pochodzących z 
controllingu projektów. 

 
06 Student jest odpowiedzialny za informacje pochodzące z 
controllingu projektów, rozumie warunki pracy w projekcie. 

K_K01 
 

 
 

K_K02 

S1A_K01 
 

 
 

S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
Forma zajęć –  wykład  
1. Istota, cele i zadania controllingu projektów 2 
2. Podstawy zarządzania projektami- definicje i pojęcia, cykl życia projektu 2 
3. Rachunkowość zorientowana na projekty 2 
4. Dobór instrumentów controllingu projektów 2 
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5. Wybrane instrumenty strategicznego controllingu projektów 2 

6. Planowanie projektów 2 
7. Budżetowanie projektów 2 
8. Kontrola projektów 1 

Razem 15 
Forma zajęć – ćwiczenia  
1. Budowa systemu controllingu projektów 2 
2. Określanie czasu, zakresu, kosztów oraz jakości projektów 2 
3. Pomiar przychodów i kosztów projektów 2 
4. Dobór instrumentów controllingu projektów 2 
5. Wybrane instrumenty controllingu strategicznego projektów 2 
6. Planowanie projektów 2 
7. Budżetowanie projektów 2 

8. Kontrola projektów 1 
Razem 15 

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 sy labusa 

1. Sprawdzian pisemny 01, 02, 03, 04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu oraz 

odpowiedniej frekwencji na zajęciach ćwiczeniowych. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z zaliczenia. 

Literatura podstawowa 1. Łada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, CH 
Beck, Warszawa 2007.  

Literatura uzupełniająca 1. Klinowski M., Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty, CeDeWu, 
Warszawa 2010. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  13 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do zaliczenia 8 

Zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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DORADZTWO W ZAKRESIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO 
W

y
p

e
łn

ia
 Z

e
sp

ó
ł 

K
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ru
n

k
u

 

Nazwa przedmiotu: Doradztwo w zakresie partnerstwa 

publiczno-prywatnego 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.01/07_47 

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

Finansów Publicznych 

Nazwa kierunku:  Finanse i rachunkowość  

Forma studiów:  

Stacjonarne I stopnia  

Profil kształcenia: A Specjalność: Doradztwo 

Finansowe i Bankowość 

 

Rok / semestr:  

III/5 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

 

Język przedmiotu / modułu: 

język polski 

 

Forma 

zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

 

15      

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 

Prof. zw. dr hab. Krystyna Brzozowska 

Prowadzący zajęcia 

 
Prof. zw. dr hab. Krystyna Brzozowska 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest przybliżenie studentom aspektów związanych z zakresem 

partnerstwa publiczno-prywatnego, z procedurą wyboru publicznego i społecznego, formami 

gospodarowania mieniem publicznym, a także z metodami współpracy podmiotów sektora publicznego 

i prywatnego na niwie inwestycji publicznych oraz możliwością oceny jej efektywności. 

Wymagania wstępne 

 
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ekonomii i finansów publicznych 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna podstawową terminologię i potrafi wymienić podmioty sektora 

publicznego oraz składniki mienia publicznego, którym dysponują 
K_W01 

K_W03 

S1A_W01 

S1A_W01 

02 student ma wiedzę na temat podstaw funkcjonowania i zakresu 

kompetencji podmiotów sektora publicznego oraz roli samego sektora 

publicznego 

K_W02 

K_W09 

S1A_W03 

S1A_W09 

Umiejętności 

03 student charakteryzuje zasady i tryb prowadzenia ewaluacji realizacji 

polityki i programów publicznych 
K_U01 S1A_U01 

04 student wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące między 

partycypacją społeczeństwa w działaniach podmiotów publicznych a 

akceptacją dla prowadzonej polityki publicznej 

K_U02 

K_U04 

S1A_U02 

S1A_U08 

Kompetencje 
05 student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych uczestników 

dyskusji oraz sam zabiera głos w dyskusji 
K_W01 

K_W03 

S1A_W01 

S1A_W01 
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społeczne 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Liczba 

godzin 

1. PPP i jego formy organizacyjno – prawne.  2 

2. Czynniki rozwoju PPP (polityczne, społeczne, ekonomiczne, prawne) na tle cech dóbr 
publicznych 

2 

3. Ryzyko inwestycyjne w PPP.  Znaczenie zarządzania ryzykiem  2 

4. Zalety i zagrożenia PPP dla partnera prywatnego i strony publicznej  2 

5. Regulacje PPP w UE. Rozwój PPP w Polsce. Ustawa o PPP. Inne przepisy 2 

6. .Źródła finansowania projektów PPP. Finansowanie hybrydowe i kapitałowe 2 

7. Znaczenie negocjacji i dokumentacji projektu.  2 

       6.   Studia przypadków - jak ograniczyć ryzyko w PPP i uzyskać zaplanowane efekty? 1 

Suma 15 

 

 

Metody kształcenia 

Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, dyskusje problemowe. 

 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

Pisemne kolokwium na koniec semestru.  

 01-05 

Forma i warunki zaliczenia 

 
Ocenę końcową stanowi ocena z kolokwium oraz aktywności na zajęciach  

Literatura podstawowa 

 

• Brzozowska K.: Partnerstwo publiczno – prywatne w Europie. Cele, uwarunkowania, efekty. 
CeDeWu, Warszawa 2010. 

• Sobiech K.: Partnerstwo publiczno – prywatne w infrastrukturze drogowej w Polsce, Wyd. 
Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. 

• Kopańska A., Bartczak A. Siwińska- Gorzelak J.: Partnerstwo publiczno-prywatne, 
CeDeWu, Warszawa 2008. 

 

Literatura uzupełniająca 

 

• Ustawa o PPP, DzU z 2009, nr 19, poz. 100. 
Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi, DzU z 2009, nr 19, poz. 101  

Forum PPP 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć   

Studiowanie literatury 30 

Udział w konsultacjach 15 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  
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Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30 

Inne 10 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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E-ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA 
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Nazwa przedmiotu: 

E –administracja państwowa 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.7_51 

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

Katedra Finansów Publicznych 

 

Nazwa kierunku: Finanse i rachunkowość 

 

Forma studiów: stacjonarne  

 

Profil kształcenia: A Specjalność: Gospodarka i 

administracja publiczna 

Rok / semestr:  

III/6 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: język 

polski 

 

Forma 

zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

 

  30    

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 

Mgr Julia Klimek (julia.klimek@wzieu.pl) 

Prowadzący zajęcia 

 
Mgr Julia Klimek (julia.klimek@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Przekazanie studentom wiedzy o systemach informatycznych stosowanych 

w administracji państwowej. Praktyczne wykorzystanie  źródeł danych dla 

potrzeb administracji państwowej. 

Wymagania wstępne 

 

Posiadanie  umiejętności  pracy  w  systemie  operacyjnym  Microsoft 

Windows, znajomość pakietu Microsoft Office 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 zna zasady informatyzacji administracji w 

Polsce. 

02 Student ma podstawową wiedzą dotyczącą 

funkcjonowania typowych rodzajów instytucji 

realizujących obowiązki z zakresu państwowej 

administracji elektronicznej. 

K_W01 

 

K_W03 

 

S1A_W01 

 

S1A_W01 

Umiejętności 03 Student umie zastosować wiedzę z zakresu K_U02  
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systemów informatycznych  ogólnokrajowych i 

stosowanych w poszczególnych rodzajach urzędów do 

rozwiązywania szczegółowych zadań praktycznych w 

administracji. 

04 Student potrafi wykorzystać dane zgromadzone w 

bazach danych oraz umiejętność rozumienia i 

analizowania zjawisk społeczno-gospodarczych w celu 

skutecznego i efektywnego prognozowania i 

planowania działań. 

 

K_U05 

S1A_U10 

 

S1A_U12 

 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania i 

doskonalenia dynamicznie zmieniającej się wiedzy z 

zakresu informatyzacji, wynikającą zarówno z postępu 

technologicznego jak też szybko zmieniającego się 

otoczenia prawnego. 

K_K05 S1A_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Liczba 

godzin 

Forma zajęć – laboratoria  

1. Administracja elektroniczna – pojęcie, rozwój, funkcjonowanie. 2 

2. Systemy informatyczne w administracji publicznej. 6 

3. Podpis elektroniczny i bezpieczeństwo systemów informatycznych. 4 

4. Tworzenie i zarządzanie zbiorem informacji z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego.  6 

5. Informacyjne bazy danych - GUS, BDL, KOT. 4 

6. Bazy danych Eurostat, OECD, Preqin. 4 

7. Analizy   zgodne   z   indywidualnym zapotrzebowaniem pomocne przy podejmowaniu 

decyzji. 

4 

Suma 30 

 

 

Metody kształcenia 

 

Zajęcia w laboratorium komputerowym. Prezentacje multimedialne. Nauczanie 

komplementarne w oparciu o platformę MOODLE. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu 

kształcenia 

z sylabusa 

Zaliczenie  w  pracowni  komputerowej;  zadania  

realizowane  na  platformie elearningowej, projekt. 

01, 02, 03, 04, 05 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

Dwa  kolokwia  sprawdzające (zadania  problemowo - analityczne  z  użyciem  

komputera).  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).  
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Literatura podstawowa 

 

J. Janowski, Administracja elektroniczna, Municipium, warszawa 2009. 

T. Burczyński, Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej , 

Presscom, Wrocław 2011. 

Literatura uzupełniająca 

 

M. Jabłoński, M. Rudnicki, Administracja publiczna wobec procesu globalizacji, 

C.H.Beck, Warszawa 2011. 

M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej – nowa jakość usług 

publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu, Warszawa 2009. 

M. Kowalczyk, e-urząd w komunikacji z obywatelem, WAiP, Warszawa 2009. 

M. Butkiewicz, Internet w instytucjach publicznych, Difin, Warszawa 2006. 

R. Wojtachnik, Elektroniczna Wymiana Dokumentów (handel, usługi, logistyka, 

finanse), Mikom, 2004. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 8 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 3 

Liczba punktów ECTS 75 
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EKONOMETRIA 
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Nazwa przedmiotu: 

Ekonometria  

Kod przedmiotu:  

11.9.VI.47.A.I.12_08 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Metod Ilościowych 

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia: 

A 

Specjalność: 

wszystkie 

Rok / semestr: 

II/IV 

Status przedmiotu /modułu: 

O 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 
laboratoryjne 

konwersatorium seminarium 
inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Hundert Marcin dr 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

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_W01 

K_W06 

K_W04 

K_W11 

S1A_W01 

S1A_W01 

S1A_W06 

S1A_W06 

Umiejętności 
02-  student potrafi  zdefiniować zmienne objaśniające 
określone zjawiska ekonomiczne,  posiada umiejętności 
budowy i weryfikowania modeli ekonometrycznych  

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U08 

S1A_U01 

S1A_U01 

S1A_U03 

S1A_U09 

Kompetencje 
społeczne 

03- student zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu 
opinii na podstawie przeprowadzonych badań z 
wykorzystaniem aparatu ekonometrycznego 

K_K01 

K_K03 

K_K04 

K_W05 

S1A_K01 

S1A_K07 

S1A_K07 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –wykład  

1. Przepływy międzygałęziowe 5 

2. Optymalizacja liniowa 5 
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3. Jednorównaniowe modele ekonometryczne 5 

 15 

Forma zajęć - ćwiczenia  

1. Specyfikacja zmiennych modelu 4 

2. Metoda najmniejszych kwadratów,  6 

3. Prognozowanie ekonometryczne 5 

 15 

Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań  

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

kolokwium 01, 02, 03 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie 
kolokwium (rozwiązanie zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Czyżycki R., Klóska R.: Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w 
przykładach i zadaniach, Economicus, Szczecin 2011. 

2. Czyżycki R., Hundert M., Klóska R.: Wybrane zagadnienia z ekonometrii, 
Economicus, Szczecin 2007. 

3. Czyżycki R., Hundert M., Klóska R.: Wybrane zagadnienia z prognozowania, 
Economicus, Szczecin 2006. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Maddala G.S.: 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  10 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 16 

Zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Nazwa przedmiotu: Ekonomia menedżerska 

 

Kod przedmiotu: 

14.3.VI.47.A.I.3_43 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,  

Katedra Ekonomii 

Nazwa kierunku:  

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

Bankowość i Ubezpieczenia 

Rok / semestr: 3 / 5 

 

Status przedmiotu /modułu: 
obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Kondradowicz - Pozorska Jolanta dr 

Prowadzący zajęcia 

 
według przydziału czynności   

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z narzędziami umożliwiającymi podejmowanie decyzji 
menedżerskich w warunkach niepełnej informacji oraz zdobycie umiejętności ich 
wykorzystania przy formułowaniu wniosków dotyczących zachodzących procesów 
gospodarczych 

Wymagania wstępne 

 

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii 
(mikroekonomii i makroekonomii) oraz umiejętność analizowania zjawisk 
ekonomicznych. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01 Student wyjaśnia procesy i zjawiska ekonomiczne w 
powiązaniu z procesem podejmowania decyzji w aspekcie 
zarządzania przedsiębiorstwem. 

K_W01  

K_W06 

S1A_W02  

S1A_W07 

02 Student posiada wiedzę o normach i praktykach, 
regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa, występujących 
we współczesnym otoczeniu gospodarczym. 

K_W01  

K_W03  

S1A_W02 
S1A_W07 

Umiejętności 

03 Student swobodnie stosuje narzędzia analizy 
mikroekonomicznej w podejmowaniu decyzji menedżerskich. 

K_U01  

K_U04  

S1A_U01 

S1A_U04 

04 Student potrafi uwzględniać i ocenić ryzyko w decyzjach 
kierowniczych i docenia rolę otoczenia biznesowego przy 
podejmowaniu decyzji. 

K_U05 

K_U06 

S1A_U04 

S1A_U06 

Kompetencje 
społeczne 

05 Student wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności chętnie 
podejmuje się piastowania ważnych stanowisk w 
przedsiębiorstwach i innych organizacjach. 

K_K01 

K_K02 

K_K05 

S1A_K01 

S1A_K04 

S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykłady:  
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1. Teorie rynku 2 

2. Teoria podejmowania decyzji menedżerskich 2 

3. Pojęcie ryzyka i niepewności w teorii podejmowania decyzji 2 

4. Decyzje producentów  i konsumentów przy wykorzystaniu elastyczności popytu i podaży, 
optymalizacja decyzji 

3 

5. Decyzje przedsiębiorstw w różnych strukturach konkurencji 3 

6. Decyzje przedsiębiorstw a etyczny aspekt zarządzania 3 

- 15 

Forma zajęć – ćwiczenia: Liczba godzin 

1. Wyjaśnienie pojęć: menedżeryzmu, zarządzania,  przedsiębiorczości oraz kosztu alternatywnego na 
praktycznych przykładach, wziętych z aktualnego otoczenia gospodarczego. 

2 

2. Określanie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa za pomocą Krzywej Transformacji Produkcji-
zadania i przykłady praktyczne. 

2 

3. Struktura procesu podejmowania decyzji, ćwiczenia w grupach, polegające na analizie sytuacji 
problemowych, przedstawionych przez prowadzącego ćwiczenia. 

2 

4. Analiza pojęć ryzyka i niepewności – określenie różnic i podobieństw tych zjawisk.  3 

5. Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. 3 

6. Etyczny aspekt zarządzania-analiza wybranych przykładów. 3 

- 15 

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

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sy labusa 

kolokwium 

egzamin 

zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację- aktywność na 
zajęciach) 

01, 02, 03, 04 

01, 02, 03, 04 

05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie w formie pisemnej (test z zadaniami i praktycznymi problemami do rozwiązania) 
na koniec semestru. Czas trwania ok. 45 min. Ponadto wpływ na końcową ocenę ma 
również aktywność studentów podczas ćwiczeń. 

Egzamin w formie pisemnej. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Piocha S., Gabryszak R.: Ekonomia menedżerska dla MPS, Difin, Warszawa 
2008. 

2. Samuelson W. F., Marks S. G.: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 
1997. 

2. Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C.: Ekonomia, Fundacja Gospodarcza 
NSZZ Solidarność, Gdańsk 1999. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30  

Przygotowanie się do zajęć  16 

Studiowanie literatury 18 
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Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Egzamin i zaliczenie 4 

Inne 10 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Nazwa przedmiotu: Ekonomika sektora publicznego 

 

Kod przedmiotu: 14.3.VI.47.A.I.7_38 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Finansów Publicznych  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość  

Forma studiów: 

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia: 

 A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr:  

III / VI 

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 M. Kogut-Jaworska 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności    

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z miejscem, rolą i zasadami funkcjonowania sektora 
publicznego w gospodarce wolnorynkowej. Przedstawienie organizacji, struktury, 
dóbr i usług, ryzyka oraz specyfiki działania sektora publicznego w Polsce i na 
świecie. Omówienie źródeł zasileń i systemu finansowania zadań jednostek 
sektora publicznego oraz mechanizmów jego kontroli. Wskazanie nowych trendów 
i kierunków zmian dokonujących się w sektorze publicznym, ze szczególnym 
uwzględnieniem współczesnych narzędzi zarządzania publicznego. 

Wymagania wstępne 

 

Znajomość zagadnień z zakresu finansów (w tym finansów publicznych), 
administracji publicznej, makro i mikroekonomii. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu sektora 
publicznego  

K_W01 

K_W02 

S1A_W02 
S1A_W09 

02 student wyjaśnia zasady i mechanizmy funkcjonowania 
sektora publicznego 

K_W03 

K_W11 

S1A_W01 

S1A_W06 

Umiejętności 

03 student analizuje procesy zachodzące w sektorze 
publicznym i wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń  

K_U01 

K_U02 

S1A_U08 

S1A_U02,06 

04 student analizuje i dyskutuje podstawowe problemy 
dotyczące sektora publicznego 

K_U01 

K_U04  

S1A_U08 

S1A_U08 

Kompetencje 
społeczne 

05 student pracuje samodzielnie i w zespole 
K_K03  

K_K05 
S1A_K01 
S1A_K03 

06 student zachowuje ostrożność w formułowaniu sądów 
dotyczących sektora publicznego 

K_K01 

K_K02 

S1A_K02 

S1A_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Miejsce, rola, funkcje i zadania sektora publicznego  2 

2. Dobro publiczne w teorii i praktyce 2 
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3. Źródła zasileń sektora publicznego i kierunki alokowania środków publicznych (systemy i programy 
wydatków publicznych) 

4 

4. Zawodność konkurencji, efekty zewnętrze, asymetria informacji i niekompletne rynki  2 

5. Oddziaływanie sektora publicznego na gospodarkę 2 

6. Nowe zarządzanie publiczne i jego instrumenty 1 

7. Struktura i finansowanie sektora publicznego w UE.  2 

Suma 15 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Systemy i programy wydatków publicznych (edukacja, opieka zdrowotna, obrona narodowa, 
ubezpieczenia społeczne i pomoc społeczna)  

4 

2. Czynnik ludzki w sektorze publicznym 2 

3. Marketing publiczny i jego instrumenty 2 

4. Ryzyko w sektorze publicznym  2 

5. Funkcjonowanie sektora publicznego w wybranych krajach 4 

6. Współczesne trendy i koncepcje zmian w organizacji oraz zarządzaniu sektorem publicznym  1 

Suma 15 

 

Metody kształcenia 

Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza 
przypadków 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

zaliczenie pisemne (test+pytania/e otwarte) 

zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację- dyskusja na 
zajęciach) 

zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację- praca w 
grupach, case study) 

01,02,03,  

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

 

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

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury.  

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie obecności, kolokwiów oraz aktywności na 
wykładach i ćwiczeniach. 

Ocenę końcowa stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu. Red. S. Owsiak, PWE, 
Warszawa 2011, 

2. Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wyd. Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2008. 

3. Stiglitz J.E, Ekonomia sektora publicznego, PWN 2005, 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Kleer J., Sektor publiczny w Polsce i na świecie między upadkiem a rozkwitem. 
CeDeWu, Warszawa 2005. 

2. Kosikowski C., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz Wyd. LexisNexis 2011. 

3. Czasopisma branżowe „Samorząd Terytorialny” „Finanse Komunalne” „Wspólnota” 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 15 
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Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. - 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 16 

Zaliczenie 2 

Inne - 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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ELEMENTY PRAWA 
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Nazwa przedmiotu: 

Elementy prawa 

Kod przedmiotu: 

10.0.VI.47.A.I.15_04 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług- Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń  

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr:  

½ 

Status przedmiotu /modułu: 
obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 30     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Ambrożuk Dorota dr 

Prowadzący zajęcia 

 

Wykład: Ambrożuk Dorota dr 

Ćwiczenia:  Szymczak Iwona dr, Wesołowski Krzysztof dr 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawa 
prywatnego (cywilnego).  Poznanie systemu prawnego i jego kluczowych 
elementów  

Wymagania wstępne 

 
Brak 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01- student zna podstawowe definicje oraz  pojęcia prawne  
K_W01 

K_W09 

S1A_W01,02 

S1A_W07 

02- student zna podstawowe zasady prawa cywilnego oraz 

posiada wiedzę o podstawowych instytucjach  prawnych 
(podmiot, przedmiot, treść stosunków prawnych) 

K_W05 

K_W07 

K_W11 

S1A _W07 

S1A_W10 

S1A_W11 

Umiejętności 

03- student potrafi interpretować teksty prawne 
K_U01  

K_U06 

S1A_U01 
S1A_U05 

04- student potrafi dokonać klasyfikacji  czynności prawnych i 
ustalić zakres przepisów mających zastosowanie (wskazać 
źródło prawa) 

K_U01 

K_U06 

S1A_U01 
S1A_U05 

Kompetencje 
społeczne 

05- student poznając intensywny proces licznych zmian 
legislacyjnych dostrzega potrzebę uzupełniania wiedzy 
prawniczej 

K_K01 S1A_K01 

06 -student umie wyrażać opinie co do aksjologicznych wartości 
zawartych w normach prawnych 

K_K05 S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  wykład  

1. Źródła prawa, rodzaje norm prawnych, zakres czasowy obowiązywania prawa 2 
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2. Elementy stosunku cywilnoprawnego 2 

3. Podział czynności prawnych, formy czynności prawnych 2 

4. Pełnomocnictwo 2 

5. Podstawowe pojęcia prawa rzeczowego 3 

6. Prawo zobowiązań- podstawowe pojęcia z części ogólnej zobowiązań 2 

7. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania umowy 2 

 15 

Forma zajęć –ćwiczenia  

1. Wstęp do teorii prawa- podstawowe gałęzie prawa, rodzaje aktów normatywnych, struktura sądów w 
Polsce i UE 

6 

2. Podmioty i przedmiot stosunków cywilnoprawnych 6 

3. Czynności prawne – rodzaje, treść, wady 4 

4. Sposoby zawierania umów 2 

5. Przedstawicielstwo, terminy, przedawnienia roszczeń 4 

6. Systematyka prawa  rzeczowego – własność, użytkowanie wieczyste  i ograniczone prawa rzeczowe 4 

7. Prawo zobowiązań – zasady prawidłowego wykonania umowy 2 

8. Skutki prawne związane z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy 2 

 30 

Metody kształcenia 

 

Wykład : wykład interaktywny 

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

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sy labusa 

Wykład: egzamin pisemny – test lub pytania otwarte 

Ćwiczenia:  

zaliczenie pisemne (test lub pytania otwarte)  

zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację- aktywność na 
zajęciach) 

01, 02, 03, 04 

 

01, 02, 03 

03, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Wykład: egzamin w postaci testu 

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). 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Radwański Z., Prawo cywilne. Część ogólna. Warszawa 2013. 

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

Literatura uzupełniająca 

 

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

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

3. Zarys prawa cywilnego (red, E. Gniewek), Warszawa 2011. 

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

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć  19 
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Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 

Egzamin i zaliczenie 4 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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EWIDENCJE PODATKOWE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 
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Nazwa przedmiotu:  

Ewidencje podatkowe mikro i małych przedsiębiorstw 

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.16_46 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/ Katedra Rachunkowości i Controllingu   

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 
Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  
A 

Specjalność: 
Rachunkowość przedsiębiorstw 

Rok / semestr:  
Rok 3/ semestr 6 

Status przedmiotu /modułu: 
Obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 
Język polski  

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 15 15    

Koordynator przedmiotu / modułu Dr Przemysław Pietrzak  

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności  

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ewidencji 
podatkowych mikro, małych przedsiębiorstw nie prowadzących ksiąg 
rachunkowych. 

Wymagania wstępne 
Znajomość podstaw prawa gospodarczego oraz form prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01 Student rozróżnia oraz charakteryzuje formy opodatkowania 
małych przedsiębiorstw 
 
02 Student określa rolę informacji pochodzących z ewidencji 
podatkowych na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego 

K_W01 
K_W08 

 

 
K_W05 

 

S1A_W02 
S1A_W11 

 

 
S1A_W06 

Umiejętności 

03 Student prowadzi ewidencje na potrzeby rozliczenia podatku 
dochodowego 

 
04 Student oblicza obciążenia podatkowe na podstawie 
informacji pochodzących z ewidencji podatkowych 

K_U01 

 
 

K_U06 
K_U07 

S1A_U01 

 
 

S1A_U05 
S1A_U07 

Kompetencje 
społeczne 

05 Student wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków i 
podejmowaniu decyzji na podstawie informacji z ewidencji 
podatkowych 
 
06 Student wykazuje odpowiedzialność za informacje 
generowane przez prowadzone ewidencje podatkowe 

K_K01 
K_K03 

 
K_K02 
K_K04 

S1A_K01 
S1A_K07 

 
S1A_K04 
S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
Forma zajęć –  wykład:  
1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości małych firm  1 
2. Obowiązki podatkowe małych firm oraz kryteria wyboru ewidencji podatkowej 2 
3. Zasady prowadzenia karty podatkowej oraz ustalania podatku dochodowego  2 
4. Zasady prowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ustalania podatku 
dochodowego 

2 

5. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ustalania podatku dochodowego 3 
6. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz koszty uzyskania przychodu  1 
7. Dodatkowe ewidencje w ramach ewidencji podatkowych 2 
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8. Zestawienie ewidencji podatkowych 2 
Razem 15 

Forma zajęć – ćwiczenia:  
1. Wybór formy ewidencji podatkowej 2 
2. Prowadzenie karty podatkowej oraz ustalanie podatku dochodowego  2 
3. Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ustalanie podatku dochodowego  2 
4. Wycena wybranych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz kosztów uzyskania 
przychodu  

2 

5. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ustalanie podatku dochodowego  3 

6. Prowadzenie dodatkowych ewidencji 2 

7. Wypełnianie zeznań podatkowych 2 

Razem 15 

Forma zajęć – ćwiczenia laboratoryjne:  
1. Prowadzenie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ustalanie podatku 
dochodowego z użyciem technik komputerowych 

3 

2. Wycena wybranych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz kosztów uzyskania 
przychodu z użyciem technik komputerowych 

2 

3. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ustalanie podatku dochodowego z 
użyciem technik komputerowych 

4 

4. Prowadzenie dodatkowych ewidencji z użyciem technik komputerowych  3 
5. Wypełnianie zeznań podatkowych z użyciem technik komputerowych  3 

Razem 15 

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 sy labusa 

1. Sprawdzian pisemny 
2. Zadanie case study 
3. Egzamin pisemny – test  

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

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia z: 

1. Ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu oraz odpowiedniej 
frekwencji na zajęciach ćwiczeniowych. 

2. Zajęć laboratoryjnych jest zadanie typu case study sprawdzające praktyczne 
umiejętności studenta w zakresie obsługi wybranego programu komputerowego 
oraz odpowiednia frekwencja. 

3. Wykładów jest egzamin pisemny. 
Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Markowski W.: ABC small businessu, Wyd. Marcus Barbara i Włodzimierz 
Markowscy S.C. 2015- część B. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.  
3. Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 
Przygotowanie się do zajęć  25 
Studiowanie literatury 30 
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Udział w konsultacjach 15 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30 
Egzamin i zaliczenie 5 

Inne  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150 
Liczba punktów ECTS 6 
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FINANSE BEHAWIORALNE 
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Nazwa przedmiotu: Finanse behawioralne Kod przedmiotu: 04.3.VI.47.A.I.1_48 

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

i Finansów Porównawczych  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  studia 

pierwszego stopnia/ studia 

stacjonarne 

Profil kształcenia:  

Ogólnoakademicki 

Specjalność: 

Finanse przedsiębiorstw  

Rok / semestr:  

Rok 3/ semestr 5 

Status przedmiotu /modułu: 

Specjalnościowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Język polski  

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
30 15     

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

Prowadzący zajęcia według przydziału czynności 

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_W01 

K_W02 

K_W08 

K_W09 

 

K_W05 

K_W07 

K_W10 

K_W11 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W11 

S1A_W07 

  

S1A_W07 

S1A_W05 

S1A_W06 

S1A_W04 

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_U01 

K_U02 

K_U06 

 

K_U03 

K_U04 

K_U05 

S1A_U08 

S1A_U02 

S1A_U06 

  

S1A_U03 

S1A_U08 

S1A_U07 
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K_U07  S1A_U07 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student wykazuje gotowość doskonalenia wiedzy i 

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_K05 

K_K02 

 

K_K01 

K_K04 

K_K03 

 

S1A_K03 

S1A_K05 

  

S1A_K02  

S1A_K04 

S1A_K07 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  wykład  

1. Finanse behawioralne w naukach ekonomicznych 2 

2. Psychologiczne znaczenie pieniędzy. Postawy wobec pieniądza 2 

3. Kart płatnicze - ujęcie behawioralne 2 

4. Osobowości finansowe  2 

5. Znaczenie teorii perspektywy w podejmowaniu decyzji finansowych  2 

6. Racjonalność w ujęciu ekonomicznym i behawioralnym. Homo oeconomicus i homo 
sociologicus 

2 

7. Decyzje konsumpcyjne - księgowanie umysłowe i emocjonalne 2 

8. Oszczędności i inwestowanie w świetle finansów behawioralnych  2 

9. Zadłużenie w ujęciu ekonomicznym i psychologicznym  2 

10. Behawioralny aspekt w finansach osobistych 4 

11. Znaczenie heurystyk w podejmowaniu decyzji finansowych 2 

12. Działania inwestorów w świetle finansów behawioralnych. Anomalie na rynkach finansowych 2 

13. Współczesne przedsiębiorstwo – ujęcie behawioralne 2 

14. Edukacja finansowa a socjalizacja ekonomiczna 2 

Razem 30 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Źródła 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. Heurystyki 2 

6. Elementy teorii gier w ocenie racjonalności podejmowania decyzji  2 

7. Turbulencje na rynkach finansowych w świetle finansów behawioralnych  2 

8. Zastosowanie teorii finansów behawioralnych przy podejmowaniu decyzji finansowych przy 
wykorzystaniu gry „Pierwszy milion”  

2 

Razem 15 
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Metody kształcenia 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja, praca w grupach, analiza 

przypadków, gra komputerowa "Pierwszy milion" - laboratorium BankLab 

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, 

rozwiązywaniu 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. Borowski K., Finanse behawioralne, Difin, Warszawa 2014.  

2. Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, SGH, Warszawa 2012. 
3. Komorowski J., Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Ujęcie 

behawioralne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 

2011. 
4. Maison D., Polak w świecie finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2014.  
Literatura uzupełniająca 

 

1. Gąsiorowska A., Psychologiczne znaczenie pieniędzy, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2014.  

2. Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, 2012.  

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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FINANSE GOSPODARSTW DOMOWYCH 
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Nazwa przedmiotu:  

Finanse gospodarstw domowych 

Kod przedmiotu: 

14.3.VI.47.A.I.1_89 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/ Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych  

Nazwa kierunku:  

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  

Stacjonarne, pierwszego stopnia 

 

Profil kształcenia: A Specjalność:  

Rachunkowość i Controlling 

Rok / semestr:   

rok 3 / semestr 6 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
dr hab. Beata Świecka, prof. US 

Prowadzący zajęcia 

 

dr hab. Beata Świecka, prof. US 

mgr Marta Musiał 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Analiza głównych zagadnień z zakresu finansów gospodarstw domowych. 

Uczestnictwo w zajęciach pozwala nabyć praktycznej wiedzy w zarządzaniu 

pieniądzem w gospodarstwie domowym. 

Wymagania wstępne 

 

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu finansów. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie finansów 

gospodarstw domowych. 

 

02 Student zna  w sposób pogłębiony narzędzia finansów 

gospodarstw domowych. 

 

K_W02 

 

 

K_W04 

 

S1A_W03 

 

 

S1A_W06 

Umiejętności 

03 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu 

finansów gospodarstw domowych w praktyce życia 

codziennego. 

 

04 Student ma umiejętność rozumienia i analizowania rynku 

usług finansowych i wykorzystania wiedzy w zarządzaniu 

 

K_U02 

 

 

 

 

S1A_U02 
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własnymi funduszami. K_U06 

 

 

S1A_U05 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student wykazuje kreatywność w działaniu, potrafi 

uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie 

finansów gospodarstw domowych. 

 

06 Student potrafi współdziałać w grupie i widzi potrzebę 

ustawicznego uczenia się w zmiennym otoczeniu. 

 

 

K_K05 

 

 

K_K04 

 

 

S1A_K06 

 

 

S1A_K02 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  wykład:  

3. Finanse gospodarstw domowych w naukach ekonomicznych 1 

4. Narzędzia oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych 2 

5. Elementy zarządzania finansami gospodarstw domowych 2 

6. Płynność finansowa w gospodarstwach domowych 2 

7. Kredytowanie i niewypłacalność gospodarstw domowych. Strategie zarządzania długiem  2 

8. Oszczędzanie i inwestowanie gospodarstw domowych  2 

9. Ubezpieczenie jako element zabezpieczenia finansowego przyszłości  2 

10. Spadki, darowizny i emerytury w finansach gospodarstw domowych 2 

 15 

Forma zajęć – ćwiczenia:  

1. Determinanty i prawidłowości zachowań ekonomicznych gospodarstw domowych  2 

2. Sprawozdania finansowe gospodarstw domowych 2 

3. Analiza kondycji finansowej gospodarstw domowych 2 

4. Zarządzanie płynnością w gospodarstwie domowym  2 

5. Finansowanie konsumpcji w gospodarstwie domowym  2 

6. Zarządzanie ryzykiem – plan zabezpieczenia majątku gospodarstwa domowego 2 

7. Problem bankructwa i upadłości gospodarstw domowych 2 

8. Międzypokoleniowy transfer majątku 1 

 15 

 

 

Metody kształcenia 

 

 

Wykład, dyskusja, praca w grupach 

 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

Case study (zadania problemowe) 03, 04, 05, 06 
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Zaliczenie pisemne-test 

Egzamin pisemny 

01, 02, 03, 04,  

01, 02, 03, 04,  

Forma i warunki zaliczenia 

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego 

oraz z egzaminu.   

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Bogacka-Kisiel E. (red.), Finanse osobiste. Zachowania-produkty-strategie, 
PWN, Warszawa 2012.  

2. Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Wydanie II, 
Warszawa 2012. 

3. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, Wydanie III, 
Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Lipiński M., Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem, One 
Press –Helion 2008. Świecka B. Niewypłacalność gospodarstw domowych. 
Przyczyny-skutki-przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009.  

2. Tuczko J., Zrozumieć finanse. Inteligencja finansowa w zarządzaniu portfelem 
prywatnym i biznesem, Difin, Warszawa 2013. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  13 

Studiowanie literatury 16 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia  

Egzamin/ zaliczenie 4 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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FINANSE KONSUMENCKIE 
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Nazwa przedmiotu: Finanse konsumenckie 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.01/01_48 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych 

Nazwa kierunku: FiR 

 

Forma studiów:  

studia I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia: A Specjalność: Doradztwo 

Finansowe i Bankowość 

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

obowiązkowy 

Język przedmiotu / 

modułu:polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar 

zajęć 
30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
dr hab. prof. US Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl) 

Prowadzący zajęcia 

 

 

dr hab., prof. US Beata Świecka (beata.swiecka@wzieu.pl) 

dr Marta Musiał (marta.musial@wzieu.pl) 

dr Monika Pettersen - Sobczyk (monika.pettersen@wzieu.pl) 

 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawową, nowoczesną wiedzą z zakresu 

problematyki współczesnych finansów konsumenckich, ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki praw, produktów, ochrony, nieuczciwych praktyk 

wobec konsumentów. 

Wymagania wstępne 

 
Brak 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student wymienia i definiuje podstawowe pojęcia z dziedziny 

finansów konsumenckich 

02 Identyfikuje i klasyfikuje rodzaje instytucji finansowych oraz 

ich otoczenia w gospodarce. 

K_W01 

 

K_W02 

 

S1A_W01,02 

 

S1A_W03,04,09 

Umiejętności 

03 Porównuje podstawowe pojęcia z zakresu finansów 

konsumenckich  

04 Student ma umiejętność rozumienia i analizowania 

wydarzeń życia gospodarczego. 

K_U02 

 

 

K_U07 

S1A_U01,02,06 

 

 

S1A_U07 

Kompetencje 05 Student wykazuje gotowość doskonalenia wiedzy i K_K05 S1A_K03,04,06 
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społeczne umiejętności w zakresie finansów konsumenckich 

06 Student wykazuje gotowość pracy w grupach, w których 

wyraża swoje poglądy w sposób poprawny, spójny i logiczny. 

 

 

K_K04 

 

S1A_K02,04,07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –wykład  

1. Finanse konsumenckie-pojęcie, przedmiot, struktura.  2 

2. Konsument na rynku usług finansowych  2 

3. Decyzje finansowe konsumenta 2 

4. Pożyczki i kredyty konsumenckie 2 

5. Leasing konsumencki 2 

6 Konsument w świecie bankowości elektronicznej   4 

7. Upadłość konsumencka 4 

8. Rynek consumer finance 2 

9. Instytucje wspierające finanse konsumenta 2 

10. Nieuczciwe praktyki wobec konsumenta 2 

11. Behawioralne aspekty finansów konsumenta  2 

12. Oszczędności emerytalne 2 

13. Ochrona konsumenta 2 

14. Prawa i obowiązki konsumenta  

SUMA 30 

Forma zajęć –ćwiczenia  

1. „Dlaczego warto uczyć się finansów konsumenckich” – istota nauki o finansach konsumenckich 2 

2. Konsument na rynku bankowym i parabankowym 4 

3. Konsument na rynku oszczędności.  4 

5. Decyzje zadłużeniowe konsumentów 4 

6. Zachowania konsumentów na rynkach finansowym - różnice międzypokoleniowe i kulturowe 2 

7. Zarządzanie ryzykiem w podejmowaniu decyzji finansowych 2 

8. Innowacje finansowe i świadomość finansowa konsumentów 2 

9. Oszustwa finansowe i ochrona konsumenta na rynku usług finansowych  4 

10. Finanse konsumenckie w światach wirtualnych 4 

11. Elementy finansów behawioralnych w finansach konsumenckich  2 

SUMA 30 

Metody kształcenia 

Wykład z użyciem technik multimedialnych  

Ćwiczenia: case study, praca w grupach, eksperyment myślowy, prezentacja, 

rozwiązywanie zadań, gry planszowe i komputerowe 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium, weryfikacja poprzez obserwację  

Egzamin: egzamin pisemny  

01,02,03,04, 05,06 

01,02,03,04,05, 06 
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Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie ćwiczeń: jedno lub dwa pisemne kolokwia 

Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w zimowej sesji egzaminacyjnej.  

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Madura J., Personal Finance (6th edition), Pearson 2016. 
2. Swiecka B., Niewypłacalnośc gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki -

przeciwdziałanie, Difin, warszawa 2009.,  
3. Xiao J.J. (Editor), Handbook of Consumer Finance Research, Springer 2016. 

Literatura uzupełniająca 

 

Miesiecznik Bank,  Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Dziennik Gazeta Prawna, itp. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć 35 

Studiowanie literatury 35 

Udział w konsultacjach 20 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 

Inne (zaliczenie i egzamin) 5 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175 

Liczba punktów ECTS 7 
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FINANSE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW   
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Nazwa przedmiotu:  

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw   

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.6_46 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa  

Nazwa kierunku: Finanse i rachunkowość  

 

Forma studiów: 

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia: 

A 

Specjalność: 

Finanse przedsiębiorstw 

Rok / semestr: 3/6 

 

Status przedmiotu /modułu:  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 Anna Bera  

Prowadzący zajęcia 

 
dr Magdalena Brojakowska-Trząska    

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką finansowania mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw. Specyficzne uwarunkowania działalności małych i 
średnich przedsiębiorstw sprawiają, że zakres instrumentów finansowania oraz ich 
wykorzystanie jest inne, niż w dużych 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 sektor małych i średnich przedsiębiorstw 
(według kryteriów ilościowych i jakościowych) 

K_W01 

K_W02  

K_W05 

K_W08 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W07 

S1A_W11 

02 student rozpoznaje rodzaje ryzyka w działalności małych i 
średnich przedsiębiorstw 

K_W07 

K_W09 

S1A_W05 

S1A_W07 

03 student rozróżnia instrumenty finansowania działalności 
małych i średnich przedsiębiorstw 

K_W10 

K_W11 

S1A_W07 

S1A_W11 

Umiejętności 
04 student proponuje finansowanie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw 

K_U01 

K_U02 

K_U05  

K_U06 

S1A_U08 

S1A_U02 

S1A_U07 
S1A_U06 
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05 student weryfikuje skuteczność instrumentów finansowania 
małych i średnich firm 

K_U03 

K_U04  

K_U07 

S1A_U03 

S1A_U04 

S1A_U07 

Kompetencje 
społeczne 

06 student samodzielnie potrafi zaproponować finansowanie 
dla małego lub średniego przedsiębiorstwa w zależności od 
specyfiki działania 

K_K01 

K_K04 

S1A_K02  

S1A_K07 

07 student jest zorientowany i dostrzega znaczenie strategii 
finansowych i strategii finansowania w działalności małych i 
średnich przedsiębiorstw 

K_K02 

K_K03  

K_K05 

S1A_K05 

S1A_K07 

S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Liczba 
godzin 

Forma zajęć wykład  

1. Charakterystyka i rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce 1 

2. Kryteria ilościowe i jakościowe opisujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw  2 

3. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw  2 

4. Kapitały własne w finansowania małych i średnich przedsiębiorstw  2 

5. Źródła długoterminowego finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw  3 

6. Źródła krótkoterminowego finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw 2 

7. Formy instytucjonalnego wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw  3 

 15 

Forma zajęć  ćwiczenia  

1. Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 1 

2. Dostępność źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 2 

3. Źródła i instrumenty finansowania własnego MSP 2 

4. Źródła i instrumenty finansowania obcego MSP 3 

5. Możliwości wykorzystania funduszy unijnych w działalności małych i średnich przedsiębiorstw  2 

6. Znaczenie procesu umiędzynarodowienia dla działalności małych i średnich przedsiębiorstw  2 

7. Finansowanie MSP w procesie internacjonalizacji.  3 

 15 

Metody kształcenia 

 

Prezentacja mulitmedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektu, praca w 
grupach 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Egzamin pisemny- test z pytaniami  

Przygotowanie projektu i prezentacja 

01, 02, 03 

04, 05, 06, 07 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Egzamin obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury, zaliczenie ćwiczeń na 
podstawie obecności, aktywności, pracy pisemnej z prezentacją  i kolokwium 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Bielawska A. (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, 
Wydawnictwo Beck, Warszawa 2009 

2. Skowronek– Mielczarek A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, 
Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2007  

Literatura uzupełniająca 

 

1. Pluta W. (red.) Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004  

2. Latoszek E. (red.) Finansowanie MSP w Polsce ze środków UE jako czynnik 
wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, Wdawnictow SGH, Warszawa 
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2008. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  20 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 9 

Egzamin i zaliczenie 4 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ 
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u
 

Nazwa przedmiotu: Finanse Unii Europejskiej 

 

Kod przedmiotu: 04.3.VI.47.A.I.7_29 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  

Katedra Finansów Publicznych 

Nazwa kierunku:  

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

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 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr M. Gorzałczynska-Koczkodaj 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami  i podstawowymi 
pojęciami dotyczącymi systemu finansowego Unii Europejskiej z uwzględnieniem 
celów, zadań, instytucji i zagadnień publicznoprawnych. Scharakteryzowany 
zostanie m.in. budżet UE (jego historia, wydatki, funkcjonowanie i kontrola 
wykonania), a także możliwości absorbcji środków unijnych w ramach 
poszczególnych funduszy i programów. 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza dotycząca Unii Europejskiej. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01 student zna, identyfikuje i charakteryzuje podstawowe 
pojęcia dotyczące systemu finansowego Unii Europejskiej  

K_W01 

K_W03 

K_W08 

S1A_W02 

S1A_W07 

S1A_W11 

02 student wymienia oraz opisuje zadania i cele działalności 
ważniejszych instytucji finansowych UE 

K_W02 

K_W10 

K_W11 

S1A_W03 

S1A_W07 

S1A_W11 

Umiejętności 

03 student klasyfikuje, ocenia oraz rozpoznaje możliwość 
absorpcji środków unijnych w ramach poszczególnych 
funduszy i programów  

 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U05 

K_U08 

S1A_U08 

S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U08 

S1A_U07 

S1A_U09,10 

Kompetencje 
społeczne 

04 student dyskutuje i podejmuje się oceny bieżącej sytuacji 
społeczno-gospodarczej w kontekście tematu zajęć  

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

S1A_K02  

S1A_K05 

S1A_K07 

S1A_K04 
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K_K05 S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć- wykład:  

1. Pojecie i zakres finansów Wspólnot Europejskich 2 

2. Specyfika funkcjonowania finansowego Unii Europejskiej na tle teorii finansów  2 

3. Polityka pieniężna Unii Europejskiej 2 

4. Europejski System Banków Centralnych 1 

5. Instytucje budżetowe i konflikty instytucjonalne 2 

6. Polityka budżetowa i formy koordynacji polityk gospodarczych 2 

7. Budżet ogólny Unii Europejskiej - zasady, tryb przyjmowania, źródła zasileń 2 

8. Kierunki wydatkowania środków unijnych  (perspektywy finansowe) 2 

Suma 15 

Forma zajęć- ćwiczenia:  

1. Podmioty UE gospodarujące środkami publicznymi (instytucje, organy i agencje) 2 

2. Unia gospodarcza i walutowa 2 

3. Założenia unijnej polityki spójności w nowej perspektywie finansowej  2 

4. Strefa euro i perspektywy jej rozszerzenia 2 

5. Struktura dochodów budżetowych w krajach Unii Europejskiej 2 

6. System kontroli w systemie finansowym Unii Europejskiej  2 

7. Polityka regionalna Unii Europejskiej 3 

Suma 15 

Metody kształcenia 

 

Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, opracowanie 
case study 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Forma pisemna- kolokwium 

Forma ustna (dyskusja- zajęcia praktyczne, weryfikacja przez 
obserwację)  

01, 02, 03, 04 

01, 02, 03, 04 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne, ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych 
(kolokwia, aktywność na zajęciach, praca dodatkowa), 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Kosikowski C.,  Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej. Wyd. Wolters Kluwer, 
Warszawa 2014 

2. Oreziak L.: Finanse Unii Europejskiej. Wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2009. 

3. Żukrowska K.: Budżet ogólny Unii Europejskiej. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Nowak-Far A.: System prawa Unii Europejskiej. Finanse Unii Europejskiej – Aspekty 
instytucjonalne i prawne., tom VII, wydanie 2 uzupełnione, Instytut Wydawniczy 
EuroPrawo, Warszwa 2012 

2. Gwizda M. , Kosewska-Kwaśny M, Żółciński Sz.(red), Fundusze UW 2014-2020. Nowa 
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perspektywa – nowe możliwości. Wyd. C.H.BECK, Warszawa 2014. 

3. Harasinowicz A., Fundusze strukturalne i fundusz spójności jako instrumenty realizacji 
polityki regionalnej Unii Europejskiej. Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2013. 

4. Świstak M., Tkaczyński J.W., Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, 
Wyd. C.H.BECK, Warszawa 2012 

5. Dodatkowo: Portal Unii Europejskiej – www.europa.eu; Portal Komisji Europejskiej – 
www.ec.europa.eu/polska 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  20 

Studiowanie literatury 17 

Udział w konsultacjach 6 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. - 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 

Zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europa.eu/
http://www.ec.europa.eu/polska
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Nazwa przedmiotu: Finanse międzynarodowe 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.6_14 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

 

Forma studiów: 

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia: 

A 

Specjalność: 

wszystkie 

Rok / semestr:  

2/4 

Status przedmiotu /modułu: O Język przedmiotu / modułu: 

Polski  

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15 - - - - 

Koordynator przedmiotu / modułu 

 

prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry      

 

Prowadzący zajęcia 

 
dr Magdalena Brojakowska-Trząska, dr Dominika Kordela 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką finansów 
międzynarodowych i międzynarodowego rynku finansowego,  prezentacja 
tematyki związanej z kursami, formami rozliczeń międzynarodowych, a także 
omówienie głównych aspektów związanych z bilansem płatniczym.  

Wymagania wstępne 

 

Student powinien posiadać podstawową wiedzę ogólnoekonomiczną, a także z  
finansów. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01 student definiuje podstawowe pojęcia z dziedziny 
międzynarodowych finansów przedsiębiorstwa 

K_W01 

K_W03  

K_W08 

S1A_W02 

S1A_W07 
S1A_W11 

02 student zaznajomiony jest z podstawowymi decyzjami 
finansowymi w przedsiębiorstwach, w tym w zakresie 
działalności międzynarodowej 

K_W02 

K_W10  

K_W11 

S1A_W03 

S1A_W07 

S1A_W11 

Umiejętności 

03 student potrafi zrozumieć działanie instrumentów 
finansowych, służących do zarządzania międzynarodową 
aktywnością przedsiębiorstwa 

K_U01  

K_U02 

K_U03 

S1A_U08 

S1A_U02 

S1A_U03 

04 student potrafi ocenić i dobrać optymalne narzędzia 
finansowania zinternacjonalizowanej działalności 
przedsiębiorstwa 

K_U04 

K_U05 

K_U08 

S1A_U08 

S1A_U07 

S1A_U09,10 

Kompetencje 
społeczne 

05 student akceptuje i rozumie specyfikę i znaczenie 
międzynarodowych decyzji finansowych przedsiębiorstw 
rynkowych. 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

S1A_K02  

S1A_K07 

S1A_K07 
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K_K04 

K_K05 

S1A_K04 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć wykład 15 

1. Definicje  i klasyfikacja kursów walutowych.  2 

2. Rynek walutowy.  2 

3. Systemy kursowe.  2 

4. Bilans płatniczy.  2 

5. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe. 2 

6. Rozliczenia międzynarodowe.  2 

7. Kontrakty handlowe w obrocie gospodarczym z zagranicą.  1 

8. Ryzyko finansowe transakcji zagranicznych.  1 

9. Finansowanie obrotu gospodarczego z zagranicą.  1 

  

Forma zajęć  ćwiczenia 15 

1. Kurs walutowy – podstawowe pojęcia, kalkulacja kursu krzyżowego, dewaluacja i rewaluacja  2 

2. Rodzaje transakcji walutowych  1 

3. Pozycja walutowa i pozycja płynności  1 

4. Bilans płatniczy – konstrukcja i równowaga 1 

5. Transakcje terminowe oraz swapy kursowe 1 

6. Kontrakty opcyjnie i kontrakty swapowe 2 

7. Arbitraż walutowy 1 

8. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe. 1 

9. Rozliczenia międzynarodowe.  2 

10. Ryzyko finansowe transakcji zagranicznych.  1 

11. Finansowanie obrotu gospodarczego z zagranicą.  1 

12. Strategie finansowania przedsiębiorstw zinternacjonalizowanych  1 

  

Metody kształcenia 

 

Prezentacja mulitmedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektu, praca w 
grupach, rozwiązywanie zadań i analiza przykładów 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

kolokwia 

egzamin pisemny- test z pytaniami  

przygotowanie projektu i prezentacja  

01, 02, 03, 04,  

01, 02, 05 

03, 04 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Egzamin obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury, zaliczenie ćwiczeń na 
podstawie obecności, aktywności i kolokwiów. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Bernaś B., Finanse międzynarodowe, WN PWN, Warszawa 2006,  

2. Bielawska A. Finanse zagraniczne małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane 
problemy. WN PWN, Warszawa 2006, 

Literatura uzupełniająca 1. Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007 
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 2. Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000  

3. Małecki K., Sławiński L., Piaseczki E., Żuławska I., Kryzysy walutowe, PWN, 
Warszawa 2001      

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  4 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Egzamin i zaliczenie 4 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstw 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.6_10 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość  

 

Forma studiów: 

Stacjonarne  I stopnia 

Profil kształcenia: 

A  

Specjalność: 

wszystkie 

Rok / semestr:  

2/3 

 

Status przedmiotu /modułu: O Język przedmiotu / modułu: 

Polski  

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
30 30 - - - - 

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Prof.zw.dr hab. Aurelia Bielawska (Dr hab. prof. US Anna Bera) 

Prowadzący zajęcia 

 
dr  Magdalena Brojakowska-Trząska 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami finansowania 
przedsiębiorstw, poprzez prezentację i omówienie 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 

K_W01 

K_W02 

K_W08 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W11 

02 student rozróżnia instrumenty finansowania działalności  
przedsiębiorstw 

K_W03 

K_W10 

K_W11 

S1A_W08 

S1A_W07 

S1A_W11 

Umiejętności 

03 student rozumie działanie instrumentów finansowania, w 
zakresie zarządzania poszczególnymi składnikami majątku 

K_U01 

K_U02 

K_U05 

S1A_U08 

S1A_U02 

S1A_U07 

04 student proponuje i weryfikuje skuteczność instrumentów 
finansowania 

K_U03 

K_U04 

K_U08 

S1A_U03 

S1A_U08 

S1A_U09,10 

Kompetencje 
społeczne 

05 student akceptuje i rozumie wpływ decyzji finansowych na 
efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw 

K_K01 

K_K02 

K_K04 

S1A_K02  

S1A_K05 

S1A_K04 
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06 student jest zorientowany i dostrzega znaczenie strategii 
finansowych i strategii finansowania w działalności 
przedsiębiorstw 

K_K05 

K_K03 

S1A_K03 

S1A_K07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć wykład 30 

1. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie 4 

2. Długookresowe i krótkookresowe instrumenty finansowania przedsiębiorstwa  4 

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 2 

8. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie 2 

9. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw 2 

  

Forma zajęć  ćwiczenia 30 

1. Kapitał własny i obcy jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa  4 

2. Instrumenty krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa 4 

3. Instrumenty długoterminowego finansowania przedsiębiorstwa 4 

4. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa i jej skutki 3 

5. Struktura kapitałowo- majątkowa przedsiębiorstwa 4 

6. Strategie finansowania przedsiębiorstw 3 

7. Struktura kapitału w rentowność przedsiębiorstwa 3 

8.Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie 3 

9. Dostępność źródeł finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  2 

  

Metody kształcenia 

 

Prezentacja mulitmedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektu, praca w 
grupach, rozwiązywanie zadań i analiza przykładów 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

kolokwia 

egzamin pisemny- test z pytaniami  

01-06 

01-06 

 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Egzamin obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury, zaliczenie ćwiczeń na 
podstawie obecności, aktywności i kolokwiów. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Bielawska A. (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, 
Wydawnictwo Beck, Warszawa 2009. 

2. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Bielawska A., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wyd. ZSB, Szczecin 2001. 

2. Skowronek– Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, 
Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2007. 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć  8 

Studiowanie literatury 4 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 4 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 8 

Egzamin i zaliczenie 4 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne 

 

Kod przedmiotu: 04.3.VI.47.A.I.7_09 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  

Katedra Finansów Publicznych 

Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

Forma studiów:  

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

wszystkie 

Rok  1 / semestr  2 

 

Status przedmiotu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 
laboratoryjne 

konwersatorium seminarium 
inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30      

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

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i 
praktycznymi aspektami związanymi z funkcjonowaniem finansów publicznych  

Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01 student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska 
z dziedziny finansów publicznych 

K_W01 

K_W03 

S1A_W01 

S1A_W01 

02 student ma wiedzę na temat głównych dysfunkcji 
występujących w tym sektorze 

K_W02 

K_W11 

S1A_W03 

S1A_W11 

Umiejętności 

03 student wymienia i charakteryzuje prawidłowości (specyfikę) 
sektora publicznego  

K_U01 S1A_U01 

04 student wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe 
zachodzące w sektorze publicznym  

K_U02 

K_U04 

S1A_U02 

S1A_U08 

Kompetencje 
społeczne 

05 podczas dyskusji problemowej na zajęciach student potrafi 
zachować otwartość na poglądy pozostałych uczestników 
dyskusji oraz sam zabiera głos w dyskusji 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K05 

S1A_K02 

S1A_K04 

S1A_K01 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1.  Specyfika sektora publicznego. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zagadnień  3 

2.  Podmiotowy i przedmiotowy podział sektora finansów publicznych. Funkcje finansów publicznych  3 

3.  Budżet państwa i jego podstawowe kategorie 3 

4.  Deficyt i dług publiczny 3 

5. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych 3 

6. Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych 3 
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7.  Miejsce finansów samorządowych w systemie finansów publicznych  3 

8.  Dyscyplina finansów publicznych 2 

9.  Polityka fiskalna i monetarna 2 

10. System podatkowy i jego wpływ na rzeczywistość społeczno-ekonomiczną (nowy) 3 

11. Sytuacja makroekonomiczna a stan finansów publicznych – stan obecny i ujęcie perspektywiczne  2 

Suma 30 

 

Metody kształcenia 

Prezentacje multimedialne 

Dyskusja otwarta 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Egzamin pisemny 

Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację - dyskusja na 
zajęciach) 

01, 02, 03, 04 

05 

Forma i warunki zaliczenia 
Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe, 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN 2013, 

2. Dylewski M., Filipiak B., Zioło M., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse publiczne. 
Aspekty teoretyczne i praktyczne, Ch. Beck,  2014, 

3. Brzozowska K., Gorzałczyńska – Koczkodaj M., Kogut – Jaworska M., Zioło M.  

Gospodarka finansowa w JST, CeDeWu, 2013,  

4. Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Salachna, Paweł Janusz Lewkowicz, Finanse 

publiczne 2014 Komentarz praktyczny, ODDK, 2014, 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Red. S. Owsiak: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu. Red. 
PWE 2011, 

2. Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, 
2014, 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  12 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 6 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Egzamin i zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 

 

 

 

http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/marek-dylewski-1460
http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/beata-filipiak-1461
http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/magdalena-ziolo-2212
http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/malgorzata-gorzalczynska-koczkodaj-3142
https://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cezary+Kosikowski%22
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Nazwa przedmiotu: Finanse samorządu terytorialnego 

 

Kod przedmiotu: 04.3.VI.47.A.I.7_12 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  

Katedra Finansów Publicznych 

Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

Forma studiów:  

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia: 

A 

Specjalność: 

wszystkie 

Rok  2 / semestr  3 Status przedmiotu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 
laboratoryjne 

konwersatorium seminarium 
inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30      

Koordynator przedmiotu / modułu Dr M. Gorzałczyńska-Koczkodaj 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i 
praktycznymi aspektami finansów samorządu terytorialnego 

Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii i finansów publicznych  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01 student zna podstawowe zasady pobierania dochodów 
samorządowych 

K_W01 

K_W03 

S1A_W01 

S1A_W01 

02 student ma wiedzę na temat głównych dysfunkcji 
występujących w sektorze finansów samorządowych 

K_W02 

K_W11 

S1A_W03 

S1A_W11 

Umiejętności 

03 student klasyfikuje dochody i wydatki samorządowe K_U01 S1A_U01 

04 student potrafi zaplanować zadania w układzie zadaniowym  
K_U02 

K_U04 

S1A_U02 

S1A_U08 

Kompetencje 
społeczne 

05 podczas dyskusji problemowej na zajęciach student potrafi 
zachować otwartość na poglądy pozostałych uczestników 
dyskusji oraz sam zabiera głos w dyskusji 

K_K01 

K_K02 

K_K04 

K_K05 

S1A_K02 

S1A_K04 

S1A_K02 

S1A_K03,06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Zdefiniowanie podsektora finansów publicznych. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zagadnień  2 

2. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora samorządu terytorialnego 3 

3. Kompetencje organów stanowiących i wykonawczych w gospodarowaniu środkami publicznymi  2 

4. Istota planowania wieloletniego w samorządzie terytorialnym. Nowoczesne narzędzia 
zarządzania finansami (m.in. budżet zadaniowy, WPF) 

3 

5. Uchwała budżetowa i jej elementy. Budżet w ujęciu tradycyjnym. 3 

6. Dochody samorządu terytorialnego 3 

7. Wydatki samorządu terytorialnego 2 

8. Deficyt budżetowy i sposoby jego finansowania 2 
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9. Zewnętrzne źródła finansowania działalności JST  2 

10. Narzędzia rynku kapitałowego w finansowaniu działalności inwestycyjnej JST  2 

11. Zasady przyznawania i przekazywania dotacji celowych z budżetu JST  2 

12. Audyt i kontrola zarządcza 2 

13. Ocena samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego  2 

Suma 30 

Metody kształcenia Prezentacje multimedialne; Dyskusja otwarta 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Zaliczenie pisemne 

Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację - dyskusja na 
zajęciach) 

01, 02, 03, 04 

05 

Forma i warunki zaliczenia 
Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, 2012,  

2. Brzozowska K., Gorzałczyńska – Koczkodaj M., Kogut – Jaworska M., Zioło M.  

Gospodarka finansowa w JST, CeDeWu, 2013,  

3. Patrzałek L.: Finanse samorządu terytorialnego. Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu, 2010. 

Literatura uzupełniająca 1. Hałaburda D. Red.: Finanse samorządu terytorialnego. Wyd. WSE Białystok, 2010. 

2. Dylewski M., Filipiak B., Zioło M., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse publiczne. 
Aspekty teoretyczne i praktyczne, Ch. Beck,  2014 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 12 

Udział w konsultacjach 6 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 

Zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/marek-dylewski-1460
http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/beata-filipiak-1461
http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/magdalena-ziolo-2212
http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/malgorzata-gorzalczynska-koczkodaj-3142
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Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna 

 

Kod przedmiotu: 

14.9.VI.47.A.I.9_21 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  

Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

 

Forma studiów:  

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr:  

I/1 

Status przedmiotu /modułu:  

do wyboru 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15 - - - - 

Koordynator przedmiotu / modułu Małachowski Krzysztof dr 

Prowadzący zajęcia 
Wykład:    Małachowski Krzysztof dr 

Ćwiczenia: Tomaszewicz Agnieszka mgr 

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 Student identyfikuje przebieg i uwarunkowania zjawisk 
przestrzennych wykorzystując elementarne podstawy 
teoretyczne z zakresu geografii gospodarczej. 

K_W01 

K_W03 

S1A_W02 

S1A_W08  

02 Student opisuje struktury społeczno-gospodarcze w ujęciu 
przestrzennym. 

K_W06 

K_W09 

S1A_W08 

S1A_W09 

Umiejętności 

03 Student rozpoznaje przyczyny problemów społeczno-
ekonomicznych na świecie. 

K_U01 

K_U02 

S1A_U08 

S1A_U02 

04 Student analizuje wpływ elementów środowiska na poziom 
rozwoju gospodarczego wybranych państw świata. 

K_U03 

K_U08 

S1A_U03 

S1A_U10 

Kompetencje 
społeczne 

05 Student chętnie podejmuje się dyskusji związanej z 
problemami społeczno-ekonomicznymi świata oraz 
wykorzystaniem elementów środowiska. 

K_K01 

K_K02 

K_K05 

S1A_K02 

S1A_K04 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Geografia gospodarcza jako nauka. 2 

2. Problemy demograficzne świata. 2 
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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 

 15 

Forma zajęć – ćwiczenia  

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 

 15 

Metody kształcenia 
 wykład audytoryjny; 

 prezentacja multimedialna; 

 praca w grupach; 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sy labusa 

 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. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

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. 
3. Fierla I., Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa 2004. 
4. Fierla I., Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2005. 
5. Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu, Warszawa 

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

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 11 
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Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. - 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Zaliczenie 2 

Inne - 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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GOSPODARKA FINANSOWA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO 
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Nazwa przedmiotu: Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu 
terytorialnego 

Kod przedmiotu: 04.3.VI.47.A.I.7_48 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  

Katedra Finansów Publicznych 

Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

Forma studiów:  

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

Finanse Przedsiębiorstw 

Rok  3 / semestr  6 

 

Status przedmiotu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 
laboratoryjne 

konwersatorium seminarium 
inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr M. Kogut-Jaworska 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i 
praktycznymi aspektami związanymi z prowadzeniem gospodarki finansowej w 
jednostkach sektora terytorialnego 

Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu finansów publicznych 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01 student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska 
związane z prowadzeniem gospodarki finansowej w 
jednostkach samorządu terytorialnego 

K_W01 

K_W02 

S1A_W02 

S1A_W04 

02 student potrafi wymienić zadania przeznaczone do realizacji 
przez szczebel samorządowy 

K_W03 

K_W11 

S1A_W01 

S1A_W06 

Umiejętności 

03 student dobiera poszczególne źródła finansowania 
działalności inwestycyjnej JST w zależności od jej sytuacji 
finansowej 

K_U01  

K_U04 

S1A_U08 

S1A_U08 

04 student wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe 
zachodzące w gospodarce finansowej JST  

K_U01  

K_U02 

S1A_U08 

S1A_U02,06 

Kompetencje 
społeczne 

05 podczas dyskusji problemowej na zajęciach student potrafi 
zachować otwartość na poglądy pozostałych uczestników 
dyskusji oraz sam zabiera głos w dyskusji 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K05 

S1A_K02 

S1A_K05 

S1A_K01 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu gospodarki finansowej w JST  2 

2. Samorządowa gospodarka finansowa w realizacji zadań JST  2 

3. Zasady i regulacje prawne gospodarowania zasobami finansowymi JST  2 
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4. Podejście procesowe w gospodarowaniu zasobami finansowymi JST(dobór i pozyskiwanie źródeł 
finansowania oraz procesy wydatkowania) 

4 

5. Znaczenie efektywności i racjonalności w sektorze finansów samorządowych  2 

6. Czynniki ryzyka w kształtowaniu dochodów i wydatków JST  1 

7. Nowe zarządzanie publiczne w aspekcie gospodarowania środkami finansowymi 2 

Suma 15 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Rodzaje i formy realizacji lokalnych zadań publicznych w aspekcie samodzielności dochodowej 
(praca w grupach, analiza wniosków) 

3 

2. Analiza struktury dochodów JST oraz możliwości jej kształtowania w kontekście obecnych 
uwarunkowań formalno-prawnych (prezentacje studentów dotyczące tematu zajęć) 

4 

3. Analiza  struktury wydatków budżetowych  w kontekście potrzeb inwestycyjnych JST  (praca w 
grupach, case study, analiza wniosków, metoda scenariuszy) 

3 

4. Analiza wynik budżetów i długu JST na przykładzie wybranych przykładów  (praca w grupach, case 
study, analiza wniosków) 

3 

5. Znaczenie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego dla prowadzenia efektywnej gospodarki 
finansowej JST (praca w grupach) 

2 

Suma 15 

 

Metody kształcenia 

 

prezentacje multimedialne 

dyskusja otwarta 

praca w grupach 

case study 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

kolokwium 

egzamin pisemny 

zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację- dyskusja) 

01, 02, 03, 04 

01, 02, 03, 04 

05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Egzamin pisemny (test), obejmujący wiedzę z wykładów. 

Kolokwium pisemne (test oraz pytania opisowe) obejmujące wiedzę z ćwiczeń. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Brzozowska K., Gorzałczyńska – Koczkodaj M., Kogut – Jaworska M., Zioło M.  

Gospodarka finansowa w JST, CeDeWu, 2013. 

2. Sochacka-Krysiak H.: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w 
warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, Wyd. SGH 2011. 

3. Kołaczkowski B., Ratajczak M.: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w 
Polsce. Wyd. Wolters Kluwer, 2010. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. 
Wolters Kluwer, 2009,  

2. Dębowska – Sołtyk M., Sołtyk P., Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w 
systemie kontroli zarządczej, Ch. Beck, 2014 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  20 
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Studiowanie literatury 14 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Egzamin i zaliczenie 4 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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GOSPODARKA PUBLICZNA 
W

y
p

e
łn

ia
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Nazwa przedmiotu: Gospodarka publiczna 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.7_45 
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

 
Nazwa kierunku: Finanse i rachunkowość 

 
Forma studiów: estacjonarne 

I stopnia 

 

Profil kształcenia: A Specjalność: 
Gospodarka i Administracja 

Publiczna 

Rok / semestr: III/5 

 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 
 

Język przedmiotu / modułu: język 

polski 
 

Forma 
zajęć wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 
laboratoryjne 

konwersatorium seminarium 
inne  

(wpisać 
jakie) 

Wymiar 
zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / 
modułu 

 
dr Marta Szaja (marta.szaja@wzieu.pl) 

Prowadzący zajęcia 

 
dr Marta Szaja (marta.szaja@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest przybliżenie studentom aspektów 
związanych z zakresem przedmiotowym i podmiotowym sektora 
publicznego, z procedurą wyboru publicznego i społecznego, formami 
gospodarowania mieniem publicznym, a także z metodami współpracy 
podmiotów sektora publicznego i prywatnego oraz możliwością oceny jej 
efektywności. 

Wymagania wstępne 

 
Znajomość zagadnień z zakresu ekonomi i finansów publicznych. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 
efektów dla 

programu 

Odniesienie do 
efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna podstawową terminologię i potrafi 
wymienić podmioty sektora publicznego oraz składniki 
mienia publicznego, którym dysponują 
02 student ma wiedzę na temat podstaw 
funkcjonowania i zakresu kompetencji podmiotów 
sektora publicznego oraz roli samego sektora 
publicznego    

K_W01 
K_W03 

 
K_W02 
K_W11 

S1A_W01 
S1A_W01 

 
S1A_W03 
S1A_W11 

Umiejętności 

03 student charakteryzuje zasady i tryb prowadzenia 
ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 
04 student wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe 
zachodzące między partycypacją społeczeństwa w 
działaniach podmiotów publicznych a akceptacją dla 
prowadzonej polityki publicznej   

K_U01 

 
K_U02 
K_U04 

S1A_U01 

 
S1A_U02 
S1A_U08 

Kompetencje 
społeczne 

05 podczas dyskusji problemowej na zajęciach student 
potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji oraz sam zabiera głos w dyskusji 

K_K01 
K_K02 
K_K03 
K_K05 

S1A_K02 
S1A_K04 
S1A_K01 
S1A_K03 
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TREŚCI PROGRAMOWE 
Liczba 
godzin 

Forma zajęć – wykład  
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy sektora publicznego 2 
2. Procedura wyboru publicznego i społecznego 2 
3. Gospodarowanie mieniem publicznym 3 
4. Współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym 2 
5. Bezpieczeństwo sektora publicznego 2 
6. Rozwiązania problemu efektów zewnętrznych – działania publiczne 2 
7. Gospodarka w sektorze publicznym – analiza przykładów z wybranych krajów europejskich 2 
Suma 15 

  
Forma zajęć - ćwiczenia  
1. Modele sektora publicznego – klasyfikacja i kryteria podziału 2 
2. Rola sektora publicznego w gospodarce mieszanej 2 
3. Polityka publiczna – instrumenty, podmioty i poziomy realizacji 2 
4. Specyfika gospodarowania majątkiem publicznym 3 
5. Formy partycypacji społeczeństwa w działaniach podmiotów publicznych 2 
6. Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 2 
7. Zarządzanie publiczne w Polsce – teraźniejszość i przyszłość 2 

Suma 15 

 

 

Metody kształcenia 

 

 

Prezentacja multimedialna, praca w grupach, analiza przypadków, analiza tekstów z 

dyskusją. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

Kolokwium pisemne 

 

01, 02, 03, 04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwium na koniec semestru. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń 

jest także aktywność na zajęciach i praca w grupach. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

Literatura podstawowa 

 

1. M. Kulesza, D. Sześciło, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Wolters 
Kluwer SA 2013 

2. Współzarządzanie publiczne, red. S. Mazur, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 
2015 

3. K. Brzozowska, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, 
Gospodarka finansowa w JST, CeDeWu, 2013. 

4. J.E Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2004 

5. Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 
red. M. Szewczak, K. Grabczuk, Wydawnictwo KUL, 2010 

6. S. Dolata, Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym. Wydanie 3, Wolters 
Kluwer SA, Warszawa 2013 

Literatura uzupełniająca 

 

1. G. Bieniek, H. Pietrzkowski, Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu 
terytorialnego, LexisNexis, Warszawa 2006 

2. H. Izdebski, M. Kulesza. Administracja publiczna, 2004   

3. S. Sagan, V. Serzhanova, Nauka o państwie współczesnym , Warszawa 2010  

4. N. Gajl, Skarb Państwa, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, Wyd. Sejmowe, 
Warszawa 1996 

P. Kozarzewski, R. Woodward, Secondary Privatization in Poland (Part I): Evolution of 
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Ownership Structure and Company Performance in Firms Privatized by Employee Buyouts, 

CASE Report no. 47, Warsaw 2001 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 8 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 14 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 7 

Inne 1 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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HISTORIA GOSPODARCZA 
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Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza 

 

Kod przedmiotu: 

14.9.VI.47.A.I.9_21 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  

Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr:  

I/1 

Status przedmiotu /modułu:  

do wyboru 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15 - - - - 

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. prof. US Andrzej Mielcarek  

Prowadzący zajęcia 

 

Wykład: dr hab. prof. US Andrzej Mielcarek 

ćwiczenia: Tomaszewicz Agnieszka mgr 

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 Student opisuje przebieg i uwarunkowania procesów 
gospodarczych w Polsce i na świecie od średniowiecza do XX 
wieku. 

K_W01 

K_W03 

S1A_W02 

S1A_W08  

02 Student wyjaśnia znaczenie czynników instytucjonalnych dla 
rozwoju gospodarczego. 

K_W06 

K_W09 

S1AW_08 

S1A_W09 

Umiejętności 

03 Student rozpoznaje najważniejsze przemiany gospodarcze  
w Europie i w Polsce do XX w.  

K_U01 

K_U03 

S1A_U08 

S1A_U03 

04 Studnet analizuje przyczyny i skutki kryzysów 
gospodarczych. 

K_U02 

K_U08 

S1A_U02 

S1A_U10 

Kompetencje 
społeczne 

05 Student chętnie podejmuje się dyskusji dotyczącej 
uwarunkowań i czynników przemian gospodarczych na świecie. 

K_K01 

K_K05 

S1A_K02 

S1A_K03,06 

06 Student pracuje w zespole dążąc do wskazania czynników 
odpowiedzialnych za powstanie kryzysów gospodarczych. 

K_K02 S1A_K05 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

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  2 
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Stanach Zjednoczonych – koniec XVIII wieku - 1870. 
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 

 15 

Forma zajęć – ćwiczenia  

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 

 15 

 

Metody kształcenia 

 

 wykład audytoryjny; 

 prezentacja multimedialna; 

 praca w grupach; 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sy labusa 

 kolokwium 

 zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację- praca 
w grupach) 

01 – 05 

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. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Cameron R., Neal L., Historia gospodarcza świata, Warszawa 2004.  
2. Jezierski  A., Leszczyńska C., Dzieje gospodarcze Polski do 1989 r., Warszawa  

2002.  
3. Małecki J. M., Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych, 

Kraków 1998. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Morawski W., Kronika kryzysów gospodarczych, Warszawa 2003. 
2. Landes D. S., Bogactwo i nędza narodów, Warszawa 2000. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 11 
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Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. - 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Zaliczenie 2 

Inne - 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Nazwa przedmiotu: Filozofia Kod przedmiotu: 
14.2.VI.47.A.I.13_25 

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

Nazwa kierunku: Finanse i rachunkowość 
 

Forma studiów: 
studia I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia: A Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: I / 2 Status przedmiotu /modułu:  
do wyboru 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 
laboratoryjne 

konwersatoriu
m 

seminarium 
inne (wpisać 

jakie) 

Wymiar zajęć 30      

Koordynator przedmiotu / modułu Dr Krzysztof Hubaczek (hubaczek@gmail.com) 

Prowadzący zajęcia 
 

Dr Krzysztof Hubaczek (hubaczek@gmail.com) - wykład 

Cel przedmiotu / modułu 
 

Zaznajomienie studentów z wybranymi, podstawowymi zagadnieniami z zakresu 
filozofii. 

Wymagania wstępne 

 
brak 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla obszaru 

Wiedza 

01 Student zna podstawowe zagadnienia filozoficzne 
02 Student wie, jakie zagadnienia stanowią przedmiot 
zainteresowania epistemologii, filozofii umyslu i metafizyki, etyki, 

filozofii religii itd. 

K_W01 
 

K_W02 

S1A_W02 
 

S1A_W04 

Umiejętności 

03 Student potrafi odórżnić i wskazać problemy filozoficzne na tle 

innych problemów filozoficznych 
04 Student potrafi wskazać warunki dobrej arugumentacji i 
podstawowe błędy logiczne  

K_U03 

 
K_U06 

S1A_U08 

 
S1A_U05,06 

 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student jest wrażliwy na problemy etyczne  
 

06 Student potrafi merytorycznie analizować argumenty i rzetelnie 
dyskutować 

K_K04 
 

K_K05 
K_K02 

S1A_K04 
 

S1A_K03 
S1A_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Wprowadzenie do filozofii 4 

2. Logika i sztuka argumentacji, podstatowe błedy logiczne 5 

3. Filozofia religii: religia, teizm, ateizm, argumenty za i przeciw istnieniu Boga 5 

4. Epistemologia: pojęcie wiedzy, koncepcje prawdy, sceptycyzm, problemy percepcji 4 

5. Filozofia umysłu: pojęcie osoby, problem tożsamości osobowej, dualizm psychofizyczny, 4 

6. Filozofia umysłu a sztuczna inteligencja: funkcjonalizm, metafora komputerowa, test turinga, 

argumetn chińskiego pokoju 

4 

7. Etyka: absolutym vs relatywizm, obiektywizm vs subiektywizm, deontologizm, konsekwencjalizm, 

etyka cnót 

4 
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SUMA 30 

 
Metody kształcenia 

 

 
Wykład multimedialny 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształceniaz 
sylabusa 

‒ kolokwium 01-06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium w formie testu pisemnego. 

Ocena końcowa: oceną końcową jest ocena uzyskana z wykładów. 

Literatura podstawowa 

 

1. Th. Nagel: Co to wszystko znaczy?, Spacja 1993 

2. K. Ajdukiewicz: Zagadnienia i kierunki filozofii, Antyk 2004 
3. A. Anzenbacher: Wprowadzenie do filozofii, WAM 2004 

Literatura uzupełniająca 
 

1. J. Gaardner: Świat Zofii, Wyd. Czarna Owca 2006 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 7 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 6 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne (zaliczenie) 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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JĘZYK OBCY (LEKTORAT) 
W

yp
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a 
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Nazwa przedmiotu:  

Język obcy 

Kod przedmiotu: 

09.3.VI.47.A.I.00_26 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

wszystkie 

Rok / semestr:  

rok  2, 3, semestr   3, 4, 5, 6 

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 Cypryjańska Magdalena mgr 

Prowadzący zajęcia Lektorzy według przydziału czynności  – pracownicy studium języków obcych  

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

Wymagania wstępne Podstawowa znajomość języka obcego 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 
01 Student posiada wiedzę ogólnoekonomiczną i zna wytyczne 
niezbędne do wykonywania zawodu 

K_W01 

K_W05 

S1A_W01 

S1A_W07 

Umiejętności 

02 Student ma umiejętności językowe w zakresie finansów i 
rachunkowości, zgodne z wymaganiami określonymi dla 
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego  

K_U04 

K_U08 

S1A_U08 

S1A_U11 

Kompetencje 
społeczne 

03 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 
K_K01 

K_K02 

S1A_K01 

S1A_K05 

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 

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/  
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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 (weryfikacja poprzez obserwację) 

 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. 
Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu. 

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

Literatura uzupełniająca 

 

Anglojęzyczna literatura na poziomie B1/B2; miesięcznik Business English; The T imes, 
Newsweek- w przypadku języka angielskiego 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 120 

Przygotowanie się do zajęć 30 

Studiowanie literatury 40 

Udział w konsultacjach 24 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 16 

Inne- praca z Internetem/ CD-Room/ mediami 
elektronicznymi 

10 

Egzamin i zaliczenie 10 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250 

Liczba punktów ECTS 10 
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KALKULACJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW 
W
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Nazwa przedmiotu:  

Kalkulacja i rozliczanie kosztów 

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.16_45 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług / Katedra Rachunkowości i Controllingu   

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

Rachunkowość przedsiębiorstw 

Rok / semestr:  

Rok 3/ semestr 5 

Status przedmiotu /modułu: 

Obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Język polski  

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr Beata Sadowska  

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności  

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z zasadami rozliczania kosztów z uwzględnieniem 
zakładowego planu kont oraz poznanie metod kalkulacji kosztów. 

Wymagania wstępne Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości finansowej. Pożądane 
są takie cechy jak rzetelność, dokładność, poczucie odpowiedzialności.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student rozumie potrzebę i możliwości rozliczania kosztów w 
systemie rachunkowości finansowej 

 
02 Student rozumie i opisuje podstawowe czynności związane z 
kalkulacją kosztów 

K_W01 
K_W08 

 

K_W05 

S1A_W02 
S1A_W11 

 

S1A_W06 

Umiejętności 

03 Student potrafi rozliczyć koszty działalności pomocniczej, 
koszty wydziałowe, koszty zarządu i sprzedaży 

 
04 Student potrafi dobrać metodę kalkulacji i ustalić koszt 
jednostkowy produktu 

K_U01 
K_U06 

K_U07 

S1A_U01 
S1A_U05 

S1A_U07 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student jest odpowiedzialny za informacje pochodzące z 
systemu rachunkowości 

K_K01 

K_K04 

S1A-K01 

S1A_K07 
S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
Forma zajęć –  wykład  

1. Organizacja rachunkowości a możliwości rozliczenia kosztów i  kalkulacji kosztów 2 

2. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej 2 

3. Rozliczanie kosztów wydziałowych 3 
4. Rozliczanie kosztów zarządu i sprzedaży  2 

5. Metody kalkulacji kosztów 2 

6. Kalkulacja podziałowa 2 
7. Kalkulacja rozliczeniowa 2 

Razem 15 
Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Rozliczanie kosztów komórek działalności pomocniczej  2 
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2. Rozliczanie wspólnych kosztów produkcyjnych 2 
3. Rozliczanie kosztów  zarządu i sprzedaży  2 

4. Kalkulacja podziałowa prosta 2 

5. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 2 

6. Kalkulacja podziałowa odjemna 2 
7. Kalkulacja rozliczeniowa  3 

Razem 15 

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 sy labusa 

4. Sprawdzian pisemny 01, 02, 03, 04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu oraz 

odpowiedniej frekwencji na zajęciach ćwiczeniowych. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z zaliczenia. 

Literatura podstawowa 1. Szczypa P., Rachunkowość zarządcza od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 
2015 

Literatura uzupełniająca 4. Controlling dla menedżerów, red. E. Nowak, CeDeWu, Warszawa 2014  

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  20 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 15 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do zaliczenia 10 

Zaliczenie 10 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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KOMPUTEROWA EWIDENCJA KSIĘGOWA 
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Nazwa przedmiotu: 

Komputerowa ewidencja księgowa 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.16_42 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu  

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

studia I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia: A Specjalność: 

Rachunkowość przedsiębiorstw 

Rok / semestr:  

II rok, 4 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
  30    

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr  Hanna Czaja-Cieszyńska 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studenta z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przy pomocy systemu 

finansowo-księgowego. Słuchacze w trakcie zajęć zdobędą kompleksowe 

umiejętności w zakresie: 

 tworzenia planu kont, 

 dekretacji i księgowania operacji gospodarczych, 

 wystawiania dokumentów wewnętrznych (kasowych i magazynowych), 

 wystawianie dokumentów zewnętrznych w postaci faktur sprzedaży, 

 generowania sprawozdań finansowych. 

Wymagania wstępne 

 

Wiedza z zakresu Podstaw rachunkowości i Rachunkowości finansowej, w 

szczególności: zasady ewidencji księgowej, rozróżnianie składników aktywów, 

pasywów, rozróżnianie kosztów bieżącej działalności, przychodów i kosztów 

uzyskania przychodów, sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego, 

ustalanie wyniku finansowego 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna wymogi formalno-prawne w zakresie 

prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera 

 

 

K_W05 

K_W11 

 

 
S1A_W07 
S1A_W06  

Umiejętności 
 
02 student umie konfigurować i obsługiwać wybrany program 
finansowo-księgowy 

K_U04 

 

S1A_U04 
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03 student potrafi dekretować i księgować operacje 
gospodarcze, a także generować sprawozdania, raporty i 
rejestry w systemie F-K 
 

 

K_U06 

 

 

S1A_U05 

 

Kompetencje 

społeczne 

 

04 student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz 

ma świadomość dynamicznego rozwoju technologii 

informatycznych w rachunkowości 

 

 

K_K03 

K_K05 

S1A_K01 

S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – ćwiczenia laboratoryjne:  

1. Aspekty formalno-prawne księgowości komputerowej 1 

2. Konfiguracja i obsługa wybranego systemu F-K 2 

3. Kartoteki i słowniki – wprowadzanie kontrahentów, pracowników, środków trwałych do systemu 
F-K 

2 

4. Tworzenie i modelowanie planu kont  2 

5. Dekretacja i księgowanie operacji gospodarczych na podstawie zewnętrznych dowodów 
księgowych 

6 

6. Wystawianie i dekretacja wewnętrznych dowodów księgowych dotyczących m.in. ewidencji  
środków pieniężnych i środków trwałych 

6 

7. Podsumowanie miesiąca: tworzenie rejestrów VAT, zestawienia obrotów i sald, raportu 
kasowego 

2 

8. Podsumowanie roku: generowanie sprawozdań finansowych i dodatkowych raportów 1 

9. Współpraca modułów FK z innymi modułami w ramach informatycznych systemów zarządzania: 
np. sprzedaż, magazyn, kadry i płace 

8 

RAZEM 30 

 

 

Metody kształcenia 

 

Zagadnienia prezentowane są laboratorium komputerowym w formie mini-wykładów 

połączonych z zastosowaniem ćwiczeń typu case study umożliwiających opanowanie 

obsługi systemu informatycznego. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

 

1. Zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 
2. Sprawdzian 

 

 

 

02, 04 

01, 02, 03 

 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Egzamin odbywa  się w pracowni komputerowej i składa z dwóch części:  

1. Test jednokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę studenta z zakresu teorii 
rachunkowości  

2. Zadanie typu  case study sprawdzające praktyczne umiejętności studenta w 
zakresie obsługi wybranego programu F-K 



108 
 

 Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. Biernacki M., Kasperowicz A., Mazur A.: Komputerowa ewidencja księgowa, 
Wydawnictwo  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014. 

2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 
330). 
 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Kafarowska E., Sztyler J.: Rewizor GT - prowadzenie ewidencji księgowej, 
HELION, Warszawa 2009. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  2 

Studiowanie literatury 2 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 2 

Egzamin / zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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KONTROLA FINANSOWO – KSIĘGOWA 
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Nazwa przedmiotu: 

Kontrola finansowo - księgowa 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.16_18 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Rachunkowości i Controllingu  

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia: 

A 

Specjalność: 

wszystkie 

Rok / semestr:  

Rok III semestr 5 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
30 -     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr Beata Sadowska 

Prowadzący zajęcia 

 
według przydziału czynności   

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z rolą, znaczeniem, celem i przebiegiem kontroli 
finansowo-księgowej w przedsiębiorstwie. Ponadto ukazanie związku kontroli 
finansowo – księgowej z organizacją rachunkowości w jednostce gospodarczej 
oraz etyką zawodu księgowego i biegłego rewidenta. 

Wymagania wstępne 

 
Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości finansowej 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01 Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu kontroli 
wewnętrznej 

K_W01  

K_W05 

S1A_W01 

S1A_W06 

02 Student charakteryzuje podstawowy zakres kontroli 
finansowo-księgowej poszczególnych elementów majątku 
jednostki gospodarczej 

K_W04 

K_W10 

K_W11 

S1A_W06 

S1A_W06 

S1A_W04 

Umiejętności 

03 Student analizuje kontrolne aspekty systemu rachunkowości 
finansowej 

K_U02 

K_U06 

S1A_U06  

S1A_U06 

04 Student proponuje rozwiązania w zakresie organizacji 
kontroli finansowo - księgowej w jednostce gospodarczej 

K_U07 S1A_U07 

Kompetencje 
społeczne 

05 Student wypracowuje nawyk rzetelności i odpowiedzialności 
za generowanie przez system rachunkowości finansowej 
wiarygodnej informacji ekonomicznej 

 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

K_K05 

S1A_K01 

S1A_K05 

S1A_K01 

S1A_K04 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
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Forma zajęć – wykład  

1. Znaczenie informacyjnej funkcji rachunkowości w gospodarce informacji i wiedzy 2 

2. Znaczenie etyki zawodu księgowych i biegłych rewidentów 2 

3. Kontrola i pojęcia bliskoznaczne 2 

4. Istota, zadania, zakres, funkcje kontroli finansowo - księgowej 2 

5. Kontrolne aspekty systemu rachunkowości finansowej 2 

6. Związek kontroli finansowo – księgowej z organizacją rachunkowości w przedsiębiorstwie i 
polityką bilansową 

2 

7. Odpowiedzialność głównego księgowego w zakresie kontroli F -K 2 

8. Kontrola obrotów gotówkowych i bezgotówkowych 2 

9. Kontrola rozrachunków 2 

10. Kontrola rzeczowych i niematerialnych elementów majątku trwałego 2 

11. Kontrola zapasów 2 

12. Kontrola zatrudnienia i wynagrodzeń 2 

13. Kontrola kosztów i przychodów 3 

14. Inwentaryzacja jako element kontroli F-K 3 

RAZEM 30 

Metody kształcenia 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, 
analiza przypadków, praca w grupach 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sy labusa 

1. Test wyboru 
2. Ocena referatów 
3. Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację- praca 

w grupach) 

01,02 

03, 04 

05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą zaliczenia jest test wyboru. Ponadto studenci przygotowują w grupach referaty 
wprowadzające do poszczególnych tematów zajęć. Przy zaliczeniu przedmiotu będzie 
brana również pod uwagę aktywność studenta, umiejętność pracy w grupie oraz rzetelność 
wykonywanych zadań. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

Literatura podstawowa 

 

1. K. Winiarska, Wewnętrzna kontrola finansowo – księgowa w firmie, ODDK, 
Gdańsk 2006 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, red. B. 
Micherda, Difin, Warszawa 2011 

2. Kiziukiewicz T ., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, 
Warszawa 2002 

3. Naumiuk T ., Dowody księgowe, obieg i kontrola, Infor, Warszawa 2003 
4. Winiarska K. (red.) Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, PWE, 

Warszawa 2010, wydanie I. 
5. Kawecka-Siuzdak G., Prawa, obowiązki i odpowiedzialność głównych 

księgowych, ODDK, Gdańsk 2014 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  6 

Studiowanie literatury 10 
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Udział w konsultacjach 6 

Przygotowanie projektu / eseju / referatu 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 16 

Egzamin i zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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MAKROEKONOMIA 
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Nazwa przedmiotu: Makroekonomia 

 

Kod przedmiotu: 

14.3.VI.47.A.I.3_05 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Ekonomii 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  

stacjonarne I stopnia  

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr: 1 / 2 

 

Status przedmiotu /modułu: 
obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Kondradowicz - Pozorska Jolanta dr 

Prowadzący zajęcia 

 

Wykład: Kondradowicz - Pozorska Jolanta dr 

Ćwiczenia: Kwarcińska Agnieszka dr 

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. 
K_W01 

K_W03 

S1A_W01 

S1A_W01 

02 Student zna i prawidłowo interpretuje procesy 
makroekonomiczne. 

K_W03 

K_W06 

S1A_W01 

S1A_W02 

Umiejętności 

03 Student wykorzystuje różne koncepcje teoretyczne do 
analizy równowagi makroekonomicznej, rozpoznaje i ocenia 
zjawiska i procesy makroekonomiczne oraz analizuje skutki ich 
zmian. 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U08 

S1A_U01 

S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U10 

Kompetencje 
społeczne 

04 Student samodzielnie analizuje zmiany podstawowych 
agregatów makroekonomicznych i potrafi odnieść skutki ich 
zmian do realizacji własnych zadań. 

K_K01 

K_K02 

K_K05 

S1A_K01 

S1A_K05 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 2 

2. Model gospodarki rynkowej, jego uczestnicy i zależności ekonomiczne  2 
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3. Współczesne nurty makroekonomiczne 2 

4. Produkt krajowy brutto i jego pochodne 2 

5. Wzrost gospodarczy a rozwój społeczno – gospodarczy 2 

6. Cykle koniunkturalne gospodarki i metody ich modyfikacji 2 

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

8. Inflacja i jej skutki 3 

9. Bezrobocie i jego wpływ na gospodarkę 3 

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

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

12. Współdziałanie dwóch rynków (rynku dóbr i pieniężnego), model  IS -LM 3 

- 30 

Forma zajęć – ćwiczenia Liczba 
godzin 

1. Podstawowe kategorie ekonomiczne 4 

2. Obieg okrężny dochodu i produktu. 2 

3. Produkt krajowy brutto, mierniki pochodne 4 

4. Współczesne problemy wzrostu gospodarczego, cykle koniunkturalne  4 

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

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

7. Rynek dóbr w modelu gospodarki otwartej i z udziałem rządu, problemy deficytu budżetowego i długu 
publicznego, polityka fiskalna 

4 

8. Współzależność rynku dóbr i rynku pieniężnego. 4 

- 30 

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

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sy labusa 

kolokwium 

egzamin 

zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację- aktywność na 
zajęciach) 

01, 02, 03, 04 

01, 02, 03, 04 

01, 02, 03, 04 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Forma: zaliczenie pisemne, egzamin pisemny, ocenianie ciągłe  

Czas trwania: zaliczenie pisemne-kolokwia 2 w semestrze po 1 h, egzamin pisemny - 
koniec semestru-1 h. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

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

2. Grzywacz W., Podstawy makroekonomii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 
Szczecin 2002. 

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

Literatura uzupełniająca 1. Oleksiuk A., Białek J., Makroekonomia, Key Text, Warszawa 2008. 

2. Ekonomista, Gazeta Bankowa, Gospodarka Narodowa, roczniki statystyczne, 
dzienniki 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 
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 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60  

Przygotowanie się do zajęć  13 

Studiowanie literatury 14 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 8 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 

Egzamin i zaliczenie 3 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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MATEMATYKA 
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Nazwa przedmiotu: 

Matematyka 

Kod przedmiotu:  

11.0.VI.47.A.I.12_01 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Metod Ilościowych 

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia: 

A 

Specjalność: 

wszystkie 

Rok / semestr: 

I/I 

Status przedmiotu /modułu: 

O 

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 

 
według przydziału czynności   

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_W04 S1A_W06 

Umiejętności 
02- student wybiera właściwe narzędzie do rozwiązania 
określonego problemu matematycznego, wyprowadza wnioski 
na podstawie twierdzeń  

K_U04 

K_U07 

S1A_U04 

S1A_U07 

Kompetencje 
społeczne 

03- student w sposób samodzielny stosuje zdobytą wiedzę 
matematyczną w badaniu zjawisk i procesów ekonomicznych 

K_K01 

K_K05 

S1A_K01 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –wykład  

1. Funkcja jednej i wielu zmiennych 6 

2. Elementy rachunku różniczkowego i całkowego 6 

3. Algebra liniowa i szeregi 6 

4. Rachunek macierzowy 6 

5. Zmienne losowe i ich rozkłady 6 

 30 

Forma zajęć - ćwiczenia  

1. Funkcja jednej i dwóch zmiennych 6 

2. Pochodne cząstkowe i ekstrema funkcji 6 

3. Układy równań i nierówności  liniowych 6 
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4. Prawdopodobieństwo zdarzeń 6 

5. Elementy rachunku prawdopodobieństwa 6 

 30 

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 
kolokwium (rozwiązanie zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach. 

Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury, opiera 
się na rozwiązaniu zestawu zadań. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

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

2. Piszczała J., 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  44 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 35 

Egzamin i zaliczenie 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175 

Liczba punktów ECTS 7 
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Nazwa przedmiotu: 

Matematyka Finansowa 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.12_19 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Katedra Metod Ilościowych 

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia: 

A 

Specjalność: 

wszystkie 

Rok / semestr: 

III/VI 

Status przedmiotu /modułu: 

O 

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 

 
według przydziału czynności   

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studenta umiejętności posługiwania się 
podstawowymi narzędziami oceny wartości pieniądza w czasie 

Wymagania wstępne 

 
Podstawowa wiedza z matematyki  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 
01- student potrafi wskazać różnicę między obecną a przyszłą 
wartością pieniądza oraz ocenić różnice pomiędzy 
oferowanymi kredytami 

K_W04 S1A_W06 

Umiejętności 
02- posiada umiejętności analizowania i interpretowania 
ekonomicznych i finansowych wyników oraz posługiwania się 
różnymi narzędziami oceny wartości pieniądza w czasie 

K_U04 

K_U07 

S1A_U04 

S1A_U07 

Kompetencje 
społeczne 

03- student samodzielnie dokonuje oceny oferowanych na 
rynku kredytów oraz krytycznie podchodzi do kwestii wartości 
pieniądza w czasie. 

K_K01 

K_K05 

S1A_K01 

S1A_K03 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Liczba godzin 

Forma zajęć –wykład  

1. Stopy procentowe – pojęcie, rodzaje. Stopa zwrotu. 5 

2. Dyskontowanie 4 

3. Kredyty – schematy spłaty, koszt kredytu, rzeczywista stopa procentowa kredytu. 3 

4. Wycena instrumentów dłużnych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych  3 

 15 

Forma zajęć - ćwiczenia  
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1. Wartość pieniądza w czasie – przyszła i obecna. 4 

2. Kapitalizacja prosta, złożona i ciągła. 4 

3. Rachunek rent – wartość przyszła i obecna. 4 

4. Składki jednorazowe netto i składki bieżące w ubezpieczeniach na życie  3 

 15 

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 
kolokwium (rozwiązanie zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach. 

Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury, opiera 
się na rozwiązaniu zestawu zadań. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 1. Podgórska M., Klimkowska J.:  Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2011. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W.: Metody aktuarialne. 
Zastosowania matematyki w ubezpieczeniach, PWN, Warszawa 2006. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  6 

Studiowanie literatury 7 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 16 

Egzamin i zaliczenie 4 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE 
W
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Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe Instytucje Finansowe Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.1_44 

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

i Finansów Porównawczych 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: stacjonarne, I –go 

stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: Bankowość i 

Ubecpieczenia 

Rok / semestr:  

III rok, 5 semestr 

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. Magdalena Zioło prof. US 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności. 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania międzynarodowych 

instytucji finansowych oraz wskazanie na ich rolę w gospodarce światowej i 

kształtowaniu międzynarodowych stosunków finansowych. 

Wymagania wstępne Wymagana jest wiedza z zakresu ekonomi,  finansów i bankowości  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu problematyki 

międzynarodowych stosunków finansowych. 

 

02 Student zna międzynarodowe instytucje finansowe i ich 

zadania. 

K_W01 
K_W05 
K_W09 
K_W02  
K_W06  
K_W07  
K_W10  

S1A_W02 
S1A_W07 
S1A_W07 
S1A_W03 
S1A_W02 
S1A_W05 
S1A_W07 

Umiejętności 

03 Student klasyfikuje instrumentarium wykorzystywane przez 

międzynarodowe instytucje finansowe. 

 

04 Student porządkuje podstawowe zagadnienia i problemy 

dotyczące funkcjonowania międzynarodowych instytucji 

finansowych. 

K_U01  
K_U02  

 

K_U03 
K_U04 
K_U05  
K_U06  

K_U08 

S1A_U02 

S1A_U03 

 

S1A_U05 
S1A_U07 
S1A_U08 

S1A_U08 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student swobodnie dyskutuje na temat roli 

międzynarodowych instytucji finansowych we współczesnej 

gospodarce i finansach 

 

06 Student wyraża opinie na temat działania 

K_K01  
K_K04 

 

K_K02  
K_K05  

S1A_K02 

S1A_K03 

 

S1A_K04 

S1A_K05 
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międzynarodowych instytucji finansowych 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 30 

15. Miejsce i rola międzynarodowych instytucji finansowych we współczesnym systemie 

bankowo- finansowym 

2 

16. Formalno-prawne aspekty i zasady działania międzynarodowych instytucji finansowych 3 

17. Międzynarodowy Fundusz Walutowy  4 

18. Bank Światowy i Grupa Banku Światowego  4 

19. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 3 

20. Europejski Bank Inwestycyjny 3 

21. Europejski Bank Centralny 3 

22. Bank Rozrachunków Międzynarodowych 2 

23. Europejski Trybunał Obrachunkowy 2 

24. Międzynarodowe instytucje finansowe i ich rola w stabilizowaniu finansów publicznych  2 

25. Kierunki ewolucji i wyzwania stojące przed międzynarodowymi instytucjami finansowymi 

w warunkach gospodarki  globalnej 

2 

 

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 

Zaliczenie na ocenę  01,02,03,04,05,06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne:  test + pytanie otwarte. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i 

umiejętność jej praktycznego wykorzystania oraz aktywny udział w dyskusji. 

Literatura podstawowa 

 

4. Międzynarodowe stosunki gospodarcze (red.) Oziewicz E., Michałowski T., PWE, 
Warszawa 2013 

5. Michałowski T ., 2008, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Działalność i propozycje 
reformy, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 

6. Latoszek E., Proczek M., 2006, Organizacje międzynarodowe we współczesnym 
świecie, Wyd. Elipsa, Warszawa 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Wajczuk J. J., Międzynarodowe środowisko finansowe. Kierunki instytucjonalizacji, 
Wyd. Key Text, 2006 

2. Czasopisma branżowe, akty prawne,  tematyczne portale internetowe  

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  12 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 6 
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Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 
W
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Nazwa przedmiotu: 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Kod przedmiotu: 

14.3.VI.47.A.I.8_27 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego  

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych   

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr:  

Rok I, semestr 1 

Status przedmiotu /modułu: 
obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: polski  

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Zieziula Jolanta prof. zw.dr hab. 

Prowadzący zajęcia 

 
Wg przydziału czynności 

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, 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 Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu 
międzynarodowych stosunków gospodarczych 

K_W01 

K_W09 

S1A_W01 

S1A_W09 

02 Student identyfikuje podstawowe kategorie dotyczące 
zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków 
gospodarczych 

K_W03 

K_W06 

S1A_W01 

S1A_W08 

Umiejętności 
03 Student analizuje zachowania podmiotów występujących na 

rynku dotyczące podstawowych mechanizmów w sferze 
międzynarodowych stosunków gospodarczych 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U08 

S1A_U08 

S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U10 

Kompetencje 
społeczne 

04 Student pracuje w zespole  
K_K01  

K_K02  

S1A_K02 

S1A_K05 

05 Student pracuje samodzielnie K_K05 S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
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Forma zajęć – wykład  

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako dyscyplina naukowa  2 

2. Międzynarodowy podział pracy 2 

3. Teorie wymiany międzynarodowej 2 

4. Międzynarodowe przepływy kapitału, sily roboczej i technologii 2 

5. Cena światowa i kursy walut 2 

6. Bilans płatniczy 2 

7. Globalizacja 3 

 15 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – podstawowe pojęcia 2 

2. Międzynarodowa integracja gospodarcza 2 

3. Przykłady ugrupowań integracyjnych o charakterze regionalnym  5 

4. Przykłady organizacji międzynarodowych o charakterze globalnym  4 

5. Korporacje transnarodowe we współczesnej gospodarce światowej  2 

 15 

 

Metody kształcenia 

 

 

Prezentacja multimedialna, opracowanie projektu w grupach  

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sy labusa 

Sprawdzian 

Kolokwium 

Projekt grupowy 

Zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację -
aktywność) 

01, 02, 03, 05 

01, 02, 03, 05 

03, 04, 05 

03, 04, 05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie ocen cząstkowych z zaliczenia wykładów i 

zaliczania ćwiczeń. 

 

Zaliczenie wykładów: sprawdzian pisemny (test z pytaniami zamkniętymi I otwartymi) 

obejmujący wiedzę w wykładów i zalecanej literatury 

 

Zaliczenie ćwiczeń: następuje na podstawie wyników uzyskanych z projektu grupowego, 

kolokwium  obejmującego wiedzę z ćwiczeń i zalecanej literatury (test z pytaniami 

zamkniętymi i otwartymi) oraz aktywności na zajęciach - (aktywność traktowana jako 

zajęcia praktyczne - weryfikacja poprzez obserwację). 

 

Oceną końcową jest ocena ostateczna z zaliczenia. 

Literatura podstawowa 

 

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

2. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniająca 

 

1. Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, 
Elipsa, Warszawa 2006. 

2. Łoś-Nowak T . (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – 
mechanizmy działania –zasięg, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009. 
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3. Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011. 
4. Zorska A., Korporacje transnarodowe, PWN, Warszawa 2010. 
5. Łoś-Nowak T . (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wyd. Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2010. 
6. Miklaszewski S., Molendowski E. (red.), Gospodarka światowa w warunkach 

globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009.  
 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 8 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 8 

Inne 0 

Zaliczenie 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 

 

Kod przedmiotu: 

14.3.VI.47.A.I.3_02 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Ekonomii 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr: 1 / 1 

 

Status przedmiotu /modułu: 
obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Bretyn Agnieszka dr 

Prowadzący zajęcia 

 

Wykład: Bretyn Agnieszka dr 

Ćwiczenia: Janowski Marcin mgr, Łopatka Agnieszka mgr 

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. K_W01 S1A_W01 

02 Student tłumaczy mechanizm rynkowy. 
K_W03 

K_W06 

S1A_W07 

S1A_W08 

03 Student rozróżnia struktury rynkowe i przedstawia ich cechy. 
K_W02  

K_W09 

S1A_W03 

S1A_W07 

Umiejętności 

04 Student analizuje decyzje podejmowane przez 
gospodarstwa domowe i producentów. 

K_U01 

K_U05 

S1A_U01 

S1A_U08 

05 Student ocenia wpływ określonych czynników na popyt i 
podaż rynkową. 

K_U02 S1A_U02 

Kompetencje 
społeczne 

06 Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności do 
samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, jak i do 
prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu właściciela. 

K_K01 

K_K02 

K_K05 

S1A_K02 

S1A_K04 

S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
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Forma zajęć – wykład  

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 

- 30 

Forma zajęć – ćwiczenia Liczba godzin 

1. Podstawowe kategorie i problemy ekonomiczne. 4 

2. Gospodarka rynkowa. 6 

3. Badanie elastyczności popytu i podaży 4 

4. Zachowanie konsumenta na rynku. 4 

5. Decyzje rynkowe przedsiębiorstw. 4 

6. Przedsiębiorstwo w różnych strukturach rynkowych. 4 

7. Rynek ziemi, pracy i kapitału. 4 

- 30 

 

Metody kształcenia 

Prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach, 
dyskusja 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sy labusa 

kolokwium 

egzamin 

zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację- aktywność na 
zajęciach) 

01, 02, 03, 04, 05,06 

01, 02, 03, 04, 05,06 

05,06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne – 2 kolokwia, egzamin pisemny – koniec semestru, ocenianie ciągłe. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena końcowa z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Mikroekonomia. Pojęcia. Przedmiot. Ewolucja, red. G. Wolska, PWE, Warszawa 2014. 

2. Mikroekonomia. Pojęcia. Przedmiot. Ewolucja, Ćwiczenia i zadania, red. G. 
Wolska, A. Bretyn, PWE, Warszawa 2014. 

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

Literatura uzupełniająca 

 
1. Varian H. R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2009. 
2. Frank R. H., Mikroekonomia jakiej nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk 2007. 

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

4. Ekonomista, Gospodarka Narodowa, roczniki statystyczne, dzienniki, Internet, 
portale tematyczne 

 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   
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Zajęcia dydaktyczne 60  

Przygotowanie się do zajęć  30 

Studiowanie literatury 44 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 

Egzamin i zaliczenie 4 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175 

Liczba punktów ECTS 7 
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Nazwa przedmiotu: Nauka o przedsiębiorstwie 

 

Kod przedmiotu: 

14.3.VI.47.A.I.5_33 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarzadzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość  

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 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

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) 

K_W01 

K_W09  

K_W11 

S1A_W02 

S1A_W07 

S1A_W06 

02 Student identyfikuje podstawowe formy funkcjonowania 
przedsiębiorstw 

K_W03 

K_W08 

S1A_W07 

S1A_W11 

03 Student wyciąga konstruktywne wnioski na temat 
zwiększenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa 

K_W02 

K_W10 

S1A_W03 

S1A_W06 

Umiejętności 

04 Student rozwiązuje zadania z zakresu problemów 
decyzyjnych związanych z efektywnym funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa  

K_U01 

K_U02 

S1A_U08 

S1A_U02 

05 Student wybiera sposób jak najlepszego wprowadzenia 
zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie 

K_U03 

K_U04  

S1A_U03 

S1A_U04 

06 Student wyprowadza wnioski, a także proponuje rozwiązania 
na rzecz poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa 

K_U05 

K_U08 

S1A_U07 

S1A_U09,10 



129 
 

Kompetencje 
społeczne 

07 Student zachowuje otwartość, a także pracuje samodzielnie  
i w zespole 

K_K01 

K_K04 

K_K05 

S1A_K02  

S1A_K04 

S1A_K03,06 

08 Student jest kreatywny w rozwiązywaniu problemów 
dotyczących funkcjonowania organizacji 

K_K02 

K_K03 

S1A_K05 

S1A_K07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie – istota, cele, zasady działania, typy, zasoby, 
otoczenie przedsiębiorstwa 

4 

2. Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw 3 

3. Zmiany w przedsiębiorstwie 4 

4. Typologia przedsiębiorstw 4 

Suma 15 

  

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Gospodarowanie aktywami przedsiębiorstwa 4 

2. Zarządzanie zasobami ludzkimi 3 

3. Nowe koncepcje zarządzania 4 

4. Organizowanie działalności przedsiębiorstwa, efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa  4 

Suma 15 

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 sy labusa 

 sprawdzian (kartkówka, „wejściówka”) 

 zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację- 
praca w grupach) 

 zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację- 
gry symulacyjne) 

 kolokwium zaliczeniowe 

 egzamin 

01, 02, 03, 05, 06 

05, 06, 07 

 

05, 06, 07 

01-08 

01-08 

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. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Współczesne przedsiębiorstwo, praca zbiorowa pod red. J. Engelhardta, 
CeDeWu, Warszawa 2009. 

2. Podstawy nauki o organizacji, praca zbiorowa pod red. S. Marka, M. Białasiewicz, 
PWE, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Grudzewski W. M., Hejduk J.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainbi lity w 
biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji 
zarządzania, Poltext, Warszawa 2010. 

2. Ekonomika przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. J. Engelhardta, CeDeWu, 
Warszawa 2011. 

3. Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. M. Aluchny, 
SGH, Warszawa 2010. 
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4. Czasopisma ekonomiczne (np. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, 
Przegląd Organizacji). 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  8 

Studiowanie literatury 8 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 8 

Egzamin i zaliczenie 4 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W RACHUNKOWOŚCI 
W

y
p

e
łn

ia
 Z

e
sp

ó
ł 
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ie

ru
n

k
u

 

Nazwa przedmiotu: Nowoczesne technologie w rachunkowości Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.01/00_50 

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

 

Nazwa kierunku: Finanse i rachunkowość 

 

Forma studiów: I stopnia 

stacjonarne 

 

Profil kształcenia: 

ogólnoakademicki 

Specjalność: Bankowość i 

Finanse Centrów Finansowych 

(SCC) 

Rok / semestr: 3/6 

 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

 

Język przedmiotu / modułu: 

język polski 

 

Forma 

zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

 

15  15    

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 

Dr Adam Lulek 

Prowadzący zajęcia 

 
Dr Adam Lulek 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami, jakie mogą mieć 

zastosowanie w rachunkowości.  

Wymagania wstępne 

 
Znajomość podstaw rachunkowości. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna możliwości jakie dają nowoczesne 

technologie w biznesie 

02 student charakteryzuje nowoczesne technologie jakie 

można wykorzystać w rachunkowości 

K_W01 

K_W04 

S1A_W01 

S1A_W02 

S1A_W06 

Umiejętności 

03 student potrafi wykorzystać nowe technologie w 

rachunkowości 

04 student potrafi wskazać własne pomysły na 

zastosowanie nowych technologii w rachunkowości 

K_U01 

K_U08 

S1A_U01 

S1A_U08 

S1A_U09 

S1A_U10 

S1A_U11 
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Kompetencje 

społeczne 

05 student wykazuje kreatywność w możliwościach 

wykorzystania najnowszych technologii w rachunkowości 
K_K01 

S1A_K01 

S1A_K02 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Liczba 

godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Istota informacji pochodzących z rachunkowości 2 

2. Potrzeby informacyjne odbiorców w związku z rozwojem nowych technologii 2 

3. Wpływ Internetu na społeczną rolę rachunkowości 2 

4. Media społecznościowe a informacje z rachunkowości 2 

5. Możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych w rachunkowości 2 

6. Wykorzystanie nowych technologii do publikowania informacji sprawozdawczych 3 

7. Ryzyko związane z wykorzystaniem nowych technologii w rachunkowości 2 

Suma 15 

Forma zajęć - laboratoria  

1. Przegląd oprogramowania wspomagającego rachunkowość finansową, zarządczą i 
controlling 

3 

2. Możliwość wykorzystania Excela w rachunkowości zarządczej i controllingu 3 

3. Informacje sprawozdawcze a analiza techniczna 3 

4. Internet i urządzenia mobilne w rachunkowości 3 

5. Wykorzystanie innych nowoczesnych technologii w rachunkowości w przyszłości 3 

Suma 15 

 

 

Metody kształcenia 

 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja 

dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach, praca 

przy komputerach 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

Projekt, prezentacja, referat 01, 02, 03, 04, 05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

 Ocena z zaliczenia przedmiotu jest wystawiana na postawie zaprezentowanego projektu 

na jeden z tematów związanych z przedmiotem.  

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia. 

Literatura podstawowa 

 

1. M. Łada, A. Kozarkiewicz, Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii, C.H. 
Beck, Warszawa 2008.  

Literatura uzupełniająca 

 

1. B. Padurek, M. Szpleter, Technologie informatyczne w rachunkowości, 
Wydawnictwo Bożena Padurek, Wrocław 2008. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 
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 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  5 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 2 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 8 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia  

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 
W

y
p

e
łn

ia
 Z

e
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ł 
K
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n
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u

 

Nazwa przedmiotu: Ocena projektów inwestycyjnych Kod przedmiotu:  

14.3.VI.47.A.I.2_32 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Efektywności Innowacji 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia: 

A 

Specjalność: 

Wszystkie   

Rok / semestr:  

2/3 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma 
zajęć 

w ykład ćw iczenia 
ćw iczenia 

laboratoryjne 
konw ersatorium seminarium inne (w pisać jakie) 

Wymiar 
zajęć 

15 30     

Koordynator przedmiotu / 
modułu 

Szymański Rafał dr 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności 

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.  

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_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W07 

K_W10 

K_W11 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W07 

S1A_W06 

S1A_W05 

S1A_W07 

S1A_W06 

Umiejętności 

02 Student potrafi określić założenia oraz 
oszacować/prognozować składowe rachunku 
opłacalności inwestycji  

K_U01 

K_U02 

K_U04 

S1A_U08 

S1A_U02 

S1A_U08 

03 Student potrafi dobrać wskaźniki oceny 
względem rodzaju projektu oraz je 
zinterpretować 

K_U03 

K_U05 

K_U07 

K_U08 

S1A_U03 

S1A_U07 

S1A_U07 

S1A_U09,10 

Kompetencje 
społeczne 

04 Student pracuje w zespole, jest 
komunikatywny. 

K_K01 

K_K04 

S1A_K02  

S1A_K04 
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05 Student myśli kreatywnie, aczkolwiek 
zachowuje ostrożność w podejmowanych 
decyzjach. 

K_K02 

K_K03  

K_K05 

S1A_K05 

S1A_K07 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć: wykład  

1. Wstęp do teorii inwestycji rzeczowych  1 

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

3. Znaczenie źródeł finansowania w analizie opłacalności inwestycji  1 

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

5. Analiza projektów komercyjnych i niekomercyjnych  3 

6. Analiza wrażliwości i ryzyka  3 

7. Specyfika oceny inwestycji dotowanych ze środków publicznych na rzecz rozwoju  2 

 15 

Forma zajęć: ćwiczenia  

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

2 

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  6 

6. Specyfika oceny inwestycji dotowanych ze środków publicznych na rzecz rozwoju  4 

 30 

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 

Ćwiczenia: 

Projekt grupowy 

Kolokwium w postaci testu 

 

01-05 

01-03 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Ćwiczenia: 

Projekt grupowy (elementy branżowych studiów przypadku). 

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

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

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

2. Sierpińska M, Jachna T .; Ocena przedsiębiorstwa według standardów 
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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 4 

Studiowanie literatury 4 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 4 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 4 

Zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
W
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Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u
 

Nazwa przedmiotu: 

Ochrona własności intelektualnej  

Kod przedmiotu: 

10.0.VI.47.A.I.15_36 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń 

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

Wszystkie 

Rok / semestr:  

rok II, IV semestr 

Status przedmiotu /modułu: 
obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15      

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
dr Sławomir Tomczyk 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

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_W01 

K_W05 

K_W07 

K_W09 

K_W11 

S1A_W01,02 

S1A_W07 

S1A_W10 

S1A_W07 

S1A_W11 

Umiejętności 

02- student potrafi interpretować teksty prawne K_U06 S1A_U05 

03 –student potrafi dokonać klasyfikacji czynności prawnych i 
ustalić zakres przepisów mających zastosowanie (wskazać 
źródło prawa) 

K_U01 S1A_U01 

Kompetencje 
społeczne 

04- student poznając intensywny proces licznych zmian 
legislacyjnych dostrzega potrzebę uzupełniania wiedzy 
prawniczej 

K_K01 

K_K05 

S1A_K01 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  wykład  

1. Charakterystyka źródeł prawa własności intelektualnej 2 

2. Definicje podstawowych przedmiotów prawa własności intelektualnej  4 
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3. Warunki uzyskania ochrony prawnej 2 

4. Charakterystyka monopoli eksploatacyjnych poszczególnych przedmiotów ochrony 2 

5. Obrót prawny  3 

6. Roszczenia ochronne 2 

 15 

Metody kształcenia 

 

Wykład: prezentacja mutlimedialna wraz z analizą tekstów prawnych i dyskusją  

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sy labusa 

test jednokrotnego wyboru 01,02,03,04 

 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie na ocenę – test jednokrotnego wyboru. 

Ocenę końcową stanowi ocena z zaliczenia przedmiotu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2010 
2. Nowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 

2011 
Literatura uzupełniająca 

 

1. Ferenc-Szydełko E. (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Komentarz, Warszawa 2011 

2. Kostański P. (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010  

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć  7 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 6 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do zaliczenia 10 

Zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA SŁUŻB FINANSOWO-KSIĘGOWYCH 
W
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a 
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Nazwa przedmiotu: 

Odpowiedzialność prawna służb finansowo-księgowych 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.15_77 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń  

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

studia I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

Rachunkowość i Prawo w 

Biznesie 

Rok / semestr:  

III rok, 5 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15      

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
dr Daniel Dąbrowski 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z zasadami odpowiedzialności cywilnoprawnej, karnej, 

karno-skarbowej i pracowniczej, której mogą podlegać osoby wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie usług księgowych oraz pracownicy 

zatrudnieni na stanowiskach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych 

oraz zarządzaniem finansami. 

Wymagania wstępne 

 

Ogólna znajomość podstaw prawa – pojęcia prawa, normy prawnej, źródeł prawa. 

Znajomość elementów prawa cywilnego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna przepisy prawne regulujące odpowiedzialność 

prawną służb finansowo-księgowych, zasady i zakres tej 

odpowiedzialności  

K_W05 

K_W06 

 

S1A_W07 

S1A_W08 

 

Umiejętności 

02 Student potrafi analizować przyczyny i skutki powstania 

odpowiedzialności prawnej służb finansowo-księgowych 

 

03 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu 

uniknięcia odpowiedzialności prawnej w pracy zawodowej 

K_U02 

 

K_U06 

K_U07 

S1A_U02 

 

S1A_U05 

S1A_U07 
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Kompetencje 

społeczne 

04 Student rozumie potrzebę doskonalenia się i uczenia przez 

całe życie, także w kontekście ograniczania ryzyka ponoszenia 

odpowiedzialności prawnej 

K_K01 

K_K02 

S1A_K01 

S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

16. Ogólne wiadomości o odpowiedzialności- odpowiedzialność prawna, odpowiedzialność cywilna, 
odpowiedzialność odszkodowawcza 

2 

17. Pojecie szkody majątkowej i związku przyczynowego między zdarzeniem wywołującym szkodę 
a szkodą 

2 

18. Odpowiedzialność kontraktowa za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej świadczenia usług 
księgowych i umów podobnych 

2 

19. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności w zakresie 
usług księgowych i podobnych 

2 

20. Odpowiedzialność pracownicza pracowników zajmujących stanowiska związane z 
prowadzeniem księgowości i zarządzaniem finansami 

2 

21. Odpowiedzialność karna i karno-skarbowo  2 

22. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 3 

RAZEM 15 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady: wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja 

dydaktyczna 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

6. Zaliczenie pisemne 
7. Weryfikacja poprzez obserwację 

 

01, 02, 03, 04 

04 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest test wyboru z elementami pytań otwartych. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z zaliczenia 

 

Literatura podstawowa 

 

3. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, C.H. Beck 2012 
(rozdziały V i VII) 

4. M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, C.H. Beck 2011 (rozdziały I i II) 

5. T. Bojkowski, J. Przybylska, Dyscyplina finansów publicznych, CeDeWu, 2012 
(rozdziały IV i X) 

Literatura uzupełniająca 

 

5. K. Borkowska, A. Kościńska-Paszkowska, T . Bolek, Odpowiedzialność za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Lexis Nexis 2012 

6. A. Olejniczak, Prawo zobowiązań – część ogólna. System prawa prywatnego, tom 
6, C.H. Beck 2014 (rozdział I, III i IV) 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 
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Przygotowanie się do zajęć  8 

Studiowanie literatury 8 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 6 

Egzamin/zaliczenie 1 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

OPERACJE I PROCEDURY BANKOWE 
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Nazwa przedmiotu: Operacje i procedury bankowe 

 

Kod przedmiotu: 04.3.VI.47.A.I.1_46  

 

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

i Finansów Porównawczych 

Nazwa kierunku:  Finanse i Rachunkowość 

 

Forma studiów: Stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność: Bankowość i 

Ubezpieczenia 

Rok / semestr: III rok, 6 semestr 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 hab. Przemysław Pluskota 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z problemami współczesnego rynku usług finansowych ze 

szczególnym uwzględnieniem usług bankowych i para bankowych. Ukazanie 

specyfiki i różnorodności operacji i procedur bankowych  na konkurencyjnym rynku 

finansowym.  

Wymagania wstępne 

 

Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania systemu 

finansowego, w tym banków i instytucji para i pozabankowych.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny współczesnej 

bankowości 

 

02 Student definiuje i wymienia rodzaje usług i produktów 

bankowych na współczesnym rynku finansowym  

K_W01  
K_W07  
K_W09  

 

K_W02  
K_W05  
K_W10  

S1A_W02  
S1A_W05  
S1A_W07  

 

S1A_W03,04  
S1A_W07  
S1A_W07  

Umiejętności 

03 Student porównuje podstawowe pojęcia z zakresu 

bankowości w ujęciu instytucjonalnym i instrumentalnym  

 

 

04 Student klasyfikuje i porykuje  podstawowe pojęcia z 

zakresu bankowości w ujęciu instytucjonalnym i 

instrumentalnym 

K_U02  
K_U04  
K_U06  
K_U08   

 

K_U01  
K_U03  
K_U05  

S1A_U02  
S1A_U08  
S1A_U06  
S1A_U09  

 

S1A_U08  
S1A_U03  
S1A_U07  

Kompetencje 
05 Student swobodnie dyskutuje na temat instytucji 

bankowych i para bankowych oraz produktów i usług na 

K_K01  
K_K04  

S1A_K02  
S1A_K04  
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społeczne współczesnym rynku finansowym  

 

06 Student wyraża opinie, co świadczy jego zorientowaniu w 

temacie przedmiotu 

 

K_K02  
K_K03  
K_K05  

 

S1A_K05  
S1A_K01  

S1A_K03,06  

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Pojęcie i cechy usług bankowych 2 

2. Klasyfikacja usług, operacji i czynności bankowych 2 

3. Aktywne usługi bankowe 2 

4. Pasywne usługi bankowe 2 

5. Rozliczeniowe usługi bankowe 2 

6. Segmentacja klientów sektora usług bankowych 2 

7. Usługi i procedury bankowe w sektorze klientów indywidualnych  4 

8. Usługi dla zamożnych klientów 2 

9. Usługi bankowe w sektorze klientów instytucjonalnych 4 

10. Procedury bankowe w zakresie klientów instytucjonalnych i indywidualnych  4 

11.Instytucje zwiększające bezpieczeństwo odbiorców usług bankowych  2 

12. Innowacyjne operacje bankowe 1 

SUMA 30 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Czynności bankowe jako element określający istotę działania banku 2 

2. Usługi bankowe w teorii nauki finansów 2 

3. Usługi bankowe w praktyce - ćwiczenia w laboratorium BankLab  3 

4. Ocena wniosku kredytowego - ćwiczenia w laboratorium BankLab  2 

5. Innowacyjne usługi bankowe w środowisku elektronicznym – zajęcia w laboratorium 
BankLab 

2 

6. Zarządzanie nadwyżkami pieniężnymi w bankach  2 

7. Usługi banku na rynku instrumentów pochodnych 2 

SUMA 15 

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

prezentacja, ćwiczenia w BankLabie 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

Ćwiczenia: kolokwium w formie pisemnej 

Egzamin pisemny 

01,02,03,04,05,06 

01,02,03,04,05,06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i 

umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem 

zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach. 

Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny 

Literatura podstawowa 7. M.M. Golec, Usługi bankowe, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2011  
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 8. J. Harasim, Bankowość detaliczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2011  

9. M. Zaleska (red.), Bankowość, Difin, Warszawa 2013 
10. T. Galbarczyk, J. Świderska, Bank komercyjny w Polsce, Difin, Warszawa 2011 
11. E. Bogacka-Kisiel (red.), Usługi i procedury bankowe, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000. 

12. D. Korenik (red.), Innowacyjne usługi banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2006. 

Literatura uzupełniająca 

 

13. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 
2007 

14. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007. 
15. G. Rytelewska (red.), Bankowość detaliczna, PWE, Warszawa 2005. 
16. A. Dmowski, D. Prokopowicz, Rynki finansowe, Difin, Warszawa 2010. 
17. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls 

Biznesu itp. 

18. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne 

 

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 20 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Nazwa przedmiotu 

Organizacja rachunkowości   

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.16_44 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu  

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

studia I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

Rachunkowość przedsiębiorstw 

Rok / semestr:  

III rok, 5 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
dr Konrad Kochański  

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z występującymi w obrocie gospodarczym dokumentami, 

ich treścią, charakterem prawnym oraz funkcją  

Wymagania wstępne 

 
Ogólna znajomość podstaw prawa gospodarczego  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 01 student zna elementy składowe organizacji rachunkowości  
K_W01 

K_W05 

S1A_W01 

S1A_W06 

Umiejętności 

02 student wypełnia dowody księgowe, w tym sporządza spis z 

natury oraz projektuje zakładowy plan kont 

 

03 student sporządza dokument „polityka rachunkowości” 

K_U02 

K_U07 

S1A_U06 

S1A_U07 

Kompetencje 

społeczne 

04 student wypracowuje skrupulatność w sporządzaniu 

dowodów księgowych 

K_K01 

K_K03 

K_K04 

S1A_K01 

S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  
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1. Istota i zakres organizacji rachunkowości 1 

2. Polityka rachunkowości a organizacja rachunkowości 2 

3. Organizacja dokumentowania operacji gospodarczych 2 

4. Organizacja inwentaryzacji 3 

5. Organizacja kontroli wewnętrznej 2 

6. Organizacja prac sprawozdawczych 2 

7. Organizacja działu księgowości 1 

8. Specyfika organizacji rachunkowości w różnych branżach 2 

RAZEM 15 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Sporządzanie wybranych dokumentów księgowych 4 

2. Projektowanie zakładowego planu kont 2 

3. Sporządzanie dokumentacji związanej z inwentaryzacją 4 

4. Obieg dokumentacji księgowej 2 

5. Polityka rachunkowości  3 

RAZEM 15 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady: wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja 

dydaktyczna. Ćwiczenia: prace w oparciu o wzory dokumentów, umów, formularzy itp. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

1. Sprawdzian  
2. Weryfikacja poprzez obserwację 

 

 

01, 02, 03, 04 

04 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pisemny sprawdzian (zawierające pytania otwarte 

i/lub zadania). 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena ze sparwdzianu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. D. Szostek, Nowe ujęcie dokumentów w polskim prawie prywatnym, Warszawa 
2012. 

2. K. Winiarska. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE 2011. 
Literatura uzupełniająca 

 

1. B. Gnela (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Wolters Kluwer 2011 . 
2. T. Naumiuk. Dowody księgowe – obieg i kontrola.  Infor 2000. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  15 
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Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 13 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 

Egzamin/zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Nazwa przedmiotu: 

Organizacje pozarządowe / III sektor 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.7_50 

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

Finansów Publicznych   

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

 

Forma studiów:  

stacjonarne  

Profil kształcenia: A Specjalność: Gospodarka i 

Administracja Publiczna 

Rok / semestr: III/VI 

 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

 

Język przedmiotu / modułu: 

Język polski 

Forma 

zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

 

15 15     

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 

dr Magdalena Kogut-Jaworska, magdalena.kogut@wzieu.pl 

Prowadzący zajęcia 

 
dr Magdalena Kogut-Jaworska, magdalena.kogut@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 

zagadnieniami z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, w 

szczególności z aspektami tworzenia i działania tych podmiotów, 

współpracy z administracją publiczną, finansowaniem ich działalności (w 

tym również z funduszy Unii Europejskiej). 

Wymagania wstępne 

 

 

Podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych  

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i 

zjawiska z wiązane z funkcjonowaniem organizacji 

pozarządowych. 

02 student ma wiedzę na temat głównych dysfunkcji 

występujących w działalności organizacji 

pozarządowych     

K_W01 

K_W03 

 

K_W02 

K_W11 

S1A_W01 

S1A_W01 

 

S1A_W03 

S1A_W11 

Umiejętności 03 student ma wiedzę na temat głównych dysfunkcji K_U01 S1A_U01 
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występujących w działalności organizacji 

pozarządowych 

04 student wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe 

zachodzące podczas realizacji zadań organizacji 

pozarządowych   

 

K_U02 

K_U04 

 

S1A_U02 

S1A_U08 

Kompetencje 

społeczne 

05 student wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe 

zachodzące podczas realizacji zadań organizacji 

pozarządowych 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K05 

S1A_K02 

S1A_K04 

S1A_K01 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Liczba 

godzin 

Forma zajęć – wykład  

1.  Pojęcie, typologia i systematyka organizacji pozarządowych 3 

2.  Tworzenie i działalność podstawowych rodzajów organizacji pozarządowych 3 

3.  Współdziałanie organizacji pozarządowych z administracją publiczną 2 

4.  Fundusze i programy europejskie dla organizacji pozarządowych 2 

5.  Nadzór nad działalnością organizacji pozarządowych  2 

6. Funkcjonowanie  organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą – doświadczenia i 

perspektywy 

3 

Razem 15 

  

Forma zajęć  - ćwiczenia  

1.  Ekonomiczno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych  2 

2.  Stowarzyszenia i fundacje jako typowy rodzaj organizacji pozarządowych 4 

3.  Organizacje pożytku publicznego jako szczególny rodzaj organizacji pozarządowych 3 

4.  Organizacje działające w oparciu o przepisy szczególne  - związki sportowe, stowarzyszenia 

akademickie itd.  

2 

5.  Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym 2 

6.  Praktyczny wymiar działalności organizacji pozarządowych w Polsce  i na świecie - wnioski 2 

Razem 15 

 

 

Metody kształcenia 

 

 

Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, 

opracowanie case study.  

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu 

kształcenia 

z sylabusa 

 01, 02, 03, 04 
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Kolokwium w formie pisemnej 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne 

Literatura podstawowa 

 

1. Kledzik P., Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów 
publicznych, Difin, 2013, 

2. Doh J., Yaziji M., Organizacje pozarządowe a korporacje, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2012, 

3. Olejniczak A., Barański R. Standardy i procedury w organizacjach 
pozarządowych. CH. Beck, 2013, 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Cyman D., Zaręba-Cyman A. Fundacje i stowarzyszenia - prawny i podatkowy 
instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją, ODDK, 2013 

2. Schmidt J., Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, 
Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 2012 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 18 

Przygotowanie się do zajęć 17 

Studiowanie literatury 16 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 24 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=Kledzik+Przemys%C5%82aw
http://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Jonathan-Doh,a,74655595
http://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Michael-Yaziji,a,74655594
http://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989
http://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989
https://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/anna-olejniczak-1936
https://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/robert-baranski-2556
http://www.regiobooks.pl/autor/pl4925/Damian_Cyman
http://www.regiobooks.pl/autor/pl5387/Aleksandra_ZarebaCyman
http://www.regiobooks.pl/wydawcy/pl439/ODDK


151 
 

OSOBISTE PLANOWANIE FINANSOWE 
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Nazwa przedmiotu: Osobiste planowanie finansowe 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.01/01_45 

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

i Finansów Porównawczych 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: stacjonarne 

pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: P Specjalność: Doradztwo 

Finansowe i Bankowość 

Rok / semestr:  rok 3 / semestr 5 

 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
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 

dr Marta Musiał 

dr Monika Pettersen-Sobczyk 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Analiza głównych zagadnień z zakresu planowania w sferze finansów 

gospodarstw domowych. Uczestnictwo w zajęciach pozwala nabyć praktycznej 

wiedzy w zarządzaniu pieniądzem w gospodarstwie domowym. 

Wymagania wstępne 

 

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu finansów. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student ma wiedzę w zakresie planowania  finansów gospodarstw 

domowych. 

02 Student zna  narzędzia planowania finansów gospodarstw 

domowych. 

K_W01 

 

K_W11 

S1A_W01,02 

 

S1A_W04,06,11 

 

Umiejętności 

03 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu 

planowania finansów gospodarstw domowych w praktyce życia 

codziennego. 

04 Student ma umiejętność rozumienia i analizowania rynku usług 

finansowych i wykorzystania wiedzy w zarządzaniu własnymi 

funduszami. 

K_U02 

 

 

K_U06 

S1A_U01,08 

 

 

S1A_U05,06 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student wykazuje kreatywność w działaniu, potrafi uzupełniać i 

doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie finansów 

gospodarstw domowych. 

06 Student potrafi współdziałać w grupie i widzi potrzebę 

ustawicznego uczenia się w zmiennym otoczeniu. 

K_K05 

 

K_K04 

S1A_K03,04,06 

 

S1A_K02,04,07 
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TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – np. wykład  

11. Planowanie finansowe. Proces i środowisko. 2 

12. Polityka gospodarcza i wpływ na gospodarstwo domowe 4 

13. Otoczenie finansowo-bankowe i wpływ na gospodarstwa domowe 4 

14. Plan finansowy w gospodarstwach domowych 4 

15. Planowanie ubezpieczeniowe 4 

16. Planowanie finansów a system emerytalny 4 

17. Planowanie emerytalne 4 

18. Etyka doradcy finansowego w procesie planowania finansowego 4 

 30 

Forma zajęć – np. ćwiczenia  

19. Fundamenty planowania finansowego 2 

20. Narzędzia planowania finansowego 4 

21. Zarządzanie aktywami  4 

22. Zarządzania kredytami 4 

23. Potrzeby ubezpieczeniowe 4 

24. Planowanie inwestycyjne 4 

25. Planowanie zakupu nieruchomości  4 

26. Planowanie emerytury 4 

 30 

 

 

Metody kształcenia 

 

 

Wykład, dyskusja, praca w grupach 

 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

Case study (zadania problemowe) 

Test 

Egzamin pisemny 

03, 04, 05, 06 

01, 02, 03, 04,  

01, 02, 03, 04,  

Forma i warunki zaliczenia 

 
Zaliczenie na ocenę i egzamin. Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

4. Gitman L., Joehnk M., Billingsley R., Personal Financial Planning (13th 
edition),  

South-Western Cengage Learning, 2014. 

Literatura uzupełniająca 

 

3. Bogacka-Kisiel E. (red.), Finanse osobiste. Zachowania-produkty-strategie, PWN, 
Warszawa 2012. 

4.  Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Wydanie II, 
Warszawa 2012. 

5. Świecka B. Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny-skutki-
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przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009.  

6. Tuczko J., Zrozumieć finanse. Inteligencja finansowa w zarządzaniu portfelem 
prywatnym i biznesem, Difin, Warszawa 2013. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 15 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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OUTSORCING I RYZYKO FINANSOWE W DZIAŁALNOŚCI BANKU 
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u

 

Nazwa przedmiotu: Outsourcing i ryzyko finansowe w działalności 

banku 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.01/00_52 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/ Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

 

Forma studiów: stacjonarne 

 

Profil kształcenia: A Specjalność: BiFCF 

 

Rok / semestr: III rok VI semestr 

 

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 Marta Musiał 

Prowadzący zajęcia 

 

prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski 

dr hab. Przemysław Pluskota, prof. US 

dr hab. Beata Świecka, prof. US 

dr hab. Magdalena Zioło, prof. US 

dr Marta Musiał  

dr Monika Pettersen-Sobczyk  

dr Robert Rumiński 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów przede wszystkim z praktyczną, 

ale także i teoretyczną stroną zarządzania ryzykiem operacyjnym w działalności banku. 

Wymagania wstępne 

 

Podstawowa wiedza z zakresu bankowości, zarządzania, strategii podmiotów 

gospodarujących. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna podstawowe kwestie z zakresu zarządzania  

ryzykiem finansowym dotyczącym przedsiębiorstw w banku 

 

02 Student wymienia i opisuje metody badania ryzyka i świadomego 

kształtowania, w tym przeciwdziałania skutkom pojawienia się ryzyka 

K_W01 

 

 

K_W09 

S1A_W01 

S1A_W02 

 

S1A_W07 

S1A_W09 

Umiejętności 

03 Student klasyfikuje rodzaje ryzyka, potrafi zidentyfikować jego 

źródła i wpływ na działalność przedsiębiorstwa, porządkuje zasady 

budowy systemu zarządzania ryzykiem finansowym 

 

04  Student porównuje i organizuje pomiar ryzyka finansowego i 

K_U02 

 

 

 

S1A_U01 

S1A_U02 

S1A_U06 

 



155 
 

wybór odpowiednich narzędzi i strategii zarządzania ryzykiem 

finansowym, adekwatnych do sytuacji przedsiębiorstwa 

 

05 Student porównuje i klasyfikuje podstawowe pojęcia związane z 

outsourcingiem usług finansowych i bankowych, potrafi wymienić 

wady i zalety stosowania outsourcingu. 

 

06 Student porządkuje podstawowe elementy outsourcingu 

finansowego. 

 

K_U04 

 

 

 

K_U01 

 

 

K_U03 

S1A_U04 

S1A_U08 

 

 

S1A_U01, 08 

 

 

S1A_U03,08 

 

Kompetencje 

społeczne 

06 Student swobodnie dyskutuje na temat bieżacych dylematów na 

współczesnym rynku finansowym 

 

07 Student wykazuje gotowość doskonalenia wiedzy i umiejętności w 

zakresie rozwiązywania problemów finansowych. 

K_K04 

 

 

K_K05 

S1A_K02,04,07 

 

 

S1A_K03,04,06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – np. wykład  

1. Istota i rodzaje ryzyka w działalności banku 4 

2. Proces zarządzania ryzykiem finansowym w banku 2 

3. Regulacje ostrożnościowe w procesie zarządzania ryzykiem finansowym  4 

4. Outsourcing w teorii nauki finansów. Pojęcie i klasyfikacja outsourcingu 2 

5. Przepisy prawa regulujące outsourcing usług finansowych 2 

6. Ograniczenia stosowania outsourcingu w bankach 1 

SUMA 15 

1. Ryzyko płynności finansowej 4 

2. Ryzyko kredytowe 4 

3. Ryzyko stóp procentowych 4 

4. Ryzykow walutowe 4 

5. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym  4 

6. Miejsce outsourcingu w strategiach banków 4 

7. Ryzyko operacyjne w zakresie outsourcingu usług finansowych 4 

8. Szczególne zasady outsourcingu stosowane przez banki hipoteczne, banki spółdzielcze 
zrzeszone z bankiem zrzeszającym oraz Pocztę Polską. 

2 

SUMA 30 

 

 

Metody kształcenia 

 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja, praca w grupach, analiza 

przypadków. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

Kolokwium 

Weryfikacja poprzez obserwację 

01, 02, 03, 04 

01-06 
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Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie ćwiczeń: jedno kolokwium pisemne na koniec semestru. Oceniany jest zasób 

wiedzy studenta i umiejętność jej praktycznego wykorzystania przy rozwiązywaniu zadań i 

case study. Student jest zobowiązany do obecności i aktywności na zajęciach. Na ocenę z 

ćwiczeń składa się ocena z kolokwium, ocena aktywności na zajęciach oraz ocena 

zaangażowania i pracy w grupach. Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z ćwiczeń. 

Literatura podstawowa 

 

1. Matkowski Paweł, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wolters Kluwer Polska, 2006. 
2. Staniec Iwona, Zawiła-Niedźwiecki Janusz red., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, 

Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. 

3. Orzeł Jacek, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów 
pochodnych, Wydawnictwo naukowe PWN, 2012. 

4. Olszak M., Outsourcing w działalności bankowej, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 
Warszawa 2006 

5. Korzeniowska A., Outsourcing w bankach komercyjnych, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa 2009 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Krasodomska Joanna, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, PWE, Warszwa 
2008. 

2. Czarnecki Leszek, Ryzyko w działalności bankowej, nowe spojrzenie po kryzysie, Studi 
Emka, Warszawa 2011. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć  15 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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PLANOWANIE FINANSOWE 

W
yp

eł
ni

a 
Z

es
pó

ł K
ie

ru
nk

u
 

Nazwa przedmiotu:  

Planowanie finansowe 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.6_37 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

 

Forma studiów:  

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:    

A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr: 3/5 

 

Status przedmiotu /modułu:  

Obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Zarębski Sławomir dr 

Prowadzący zajęcia 

 
według przydziału czynności   

Cel przedmiotu / modułu 

 

 przedstawienie pojęcia, roli i znaczenia planowania finansowego w 
zarządzaniu przedsiębiorstwem, 

 przedstawienie struktury planów finansowych w podmiotach 
gospodarczych, 

 opis podstawowych metod i technik wykorzystywanych w planowaniu 
finansowym, 

 prezentacja podstawowych obszarów planowania finansowego 
przedsiębiorstwa, 

 omówienie zagadnień związanych z finansowaniem krótkookresowym, 
finansowaniem długookresowym, inwestycjami, zarządzaniem podatkami 
w podmiotach gospodarczych. 

Wymagania wstępne 
 

Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości, finansów i analizy finansowej 
przedsiębiorstwa; umiejętność korzystania z programu obliczeniowego MS Excel  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01 student zna podstawowe pojęcia z dziedziny planowania 
finansowego w przedsiębiorstwie oraz zna podstawowe rodzaje 
planów finansowych w przedsiębiorstwach. 

 

K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W07 

K_W10 

K_W11 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W07 

S1A_W06 

S1A_W05 

S1A_W07 

S1A_W06 
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Umiejętności 

02 student potrafi wykorzystywać  podstawowe narzędzia 
planistyczne i  potrafi samodzielnie skonstruować prosty plan 
finansowy przedsiębiorstwa. 

  

  

 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U05 

K_U08 

S1A_U08 

S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U08 

S1A_U07 

S1A_U09,10 

Kompetencje 
społeczne 

03 student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji 
planistycznych dla efektywnego działania przedsiębiorstw 
rynkowych. 

 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

K_K05 

S1A_K02  

S1A_K05 

S1A_K07 

S1A_K04 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Liczba 
godzin 

Forma zajęć – wykłady  

1. Pojęcie i znaczenie planowania finansowego w przedsiębiorstwie. 2 

2. Podstawowe rodzaje planów finansowych tworzonych przez podmioty gospodarcze oraz ich specyfika. 2 

3. Źródła informacji procesów planistycznych. 2 

4. Planowanie finansowe w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. 2 

5. Podstawowe metody i techniki planowania finansowego w przedsiębiorstwie. 2 

6. Planowanie płynności finansowej. 2 

7. Planowanie procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. 2 

8. Planowanie podatkowe w przedsiębiorstwie. 1 

 15 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Omówienie elementów składowych planu finansowego oraz przyjęcie parametrów konstrukcyjnych  2 

2. Kalkulacja w modułach – wielkość/wartość sprzedaży, koszty prowadzonej działalności, poziom 
kapitału obrotowego netto i metody jego ustalania 

6 

3. Omówienie elementów konstrukcyjnych i sporządzenie rachunku zysków i strat 2 

4. Omówienie elementów konstrukcyjnych i sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych  2 

5. Omówienie elementów konstrukcyjnych i sporządzenie bilansu  2 

6. Weryfikacja sporządzonego planu finansowego 1 

 15 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia poświęcone prezentacji 
i przybliżeniu zagadnień objętych programem nauczania przedmiotu. Praca indywidualna i 
w grupach. Dyskusje ze studentami. 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Kolokwium (dot. treści prezentowanych na ćwiczeniach) 

Egzamin pisemny, obejmujący zagadnienia przedstawiane na 
wykładach oraz przyswojone przez studentów w trakcie 
samodzielnej pracy nad studiowaniem literatury, w zakresie 
wyspecyfikowanych treści programowych.  

02, 03 

01,02 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne (pytania otwarte i zadania).  

Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń. 
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Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Naruć W., Nowak J., Wieloch M., Operacyjne planowanie  finansowe, Difin, 
Warszawa 2008 

2. Duda-Piechaczek E., Analiza i planowanie finansowe, Helion, Warszawa 2007  

Literatura uzupełniająca 

 

1. Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003  

2. Brigham E. F., Houston J. F., Podstawy zarządzania finansami, tom 1 i tom 2, 
PWE, Warszawa 2007 

3. Sierpińska M., Jachna T ., Metody podejmowania decyzji finansowych - analiza 
przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007 

4. Franc-Dąbrowska J., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - wybrane 
zagadnienia, SGGW, Warszawa 2008 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 9 

Egzamin i zaliczenie 4 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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PODATKI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
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u

 

Nazwa przedmiotu: Podatki w krajach Unii Europejskiej Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.6_34 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

 

Forma studiów:  

Stacjonarne I stopnia  

Profil kształcenia:    

A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr: 2/4 

 

Status przedmiotu /modułu:  

Obowiązkowy  

Język przedmiotu / modułu: 

Polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr Sławomir Zarębski 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

 zapoznanie studentów z kształtem i funkcjonowaniem systemu 
podatkowego UE, 

 prezentacja podstawowych form opodatkowania w państwach UE 
(zwłaszcza opodatkowania przedsiębiorstw), 

 przedstawienie ekonomicznego oddziaływania podatków na 
przedsiębiorstwa w UE. 

Wymagania wstępne 

 
Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotu finanse publiczne i systemy 
podatkowe 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01  student zna podstawowe pojęcia z dziedziny podatków 
europejskich, zna najważniejsze formy opodatkowania w 
krajach UE.   

 

K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_W07 

K_W08 

K_W09 

K_W10 

K_W11 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W07 

S1A_W05 

S1A_W11 

S1A_W07 

S1A_W11 

S1A_W04 

Umiejętności 

02 student potrafi zrozumieć cele, istotę i zasady prawa 
europejskiego, wskazać  różnicę pomiędzy poszczególnymi 
systemami krajowymi, wpływ organów UE na kształt polskiego 
systemu podatkowego.  

 

  

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U06 

K_U07  

S1A_U08 

S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U08 

S1A_U05 

S1A_U07 
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Kompetencje 
społeczne 

03 student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji podatkowych 
(wynikających z europejskiego prawa podatkowego) dla 
efektywnego działania przedsiębiorstw. 

 

 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

K_K05 

S1A_K02  

S1A_K05 

S1A_K07 

S1A_K04 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykłady 15 

1. Polityka podatkowa Unii Europejskiej; założenia  i analiza porównawcza, 3 

2. Charakterystyka systemów podatkowych krajów Europy Zachodniej 3 

3. Charakterystyka systemów podatkowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej 3 

4. Podstawowe tendencje systemów podatkowych w UE 3 

5. Wybrane elementy podatkowego prawa międzynarodowego 3 

  

Forma zajęć – ćwiczenia 15 

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) 3 

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) 3 

3. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne. 3 

4. Sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju. 2 

5. Podatki dochodowe w krajach UE 2 

6. Metody unikania podwójnego opodatkowania. 2 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia poświęcone prezentacji 
i przybliżeniu zagadnień objętych programem nauczania przedmiotu. Praca indywidualna i 
w grupach. Dyskusje ze studentami. 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu 

kształcenia 
z sylabusa 

Kolokwium, obejmujące zagadnienia przedstawiane na wykładach 
i przyswojone przez studentów w trakcie ćwiczeń oraz 
samodzielnej pracy nad studiowaniem literatury (w zakresie 
wyspecyfikowanych treści programowych).  

01, 02, 03 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne (pytania otwarte i zadania).  

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. Wach K.,  Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna Kraków 
2007 
2. Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T ., Teoretyczne podstawy reformy podatków 
w Polsce. Warszawa Difin 2004, 

 
Literatura uzupełniająca 

 

1. Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2010 
2. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2006 
3. Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA: 
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 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  5 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do zaliczenia 5 

Zaliczenie  

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

 2 
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PODATKOWE I POZAPODATKOWE OBCIĄŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW 
W

yp
eł
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a 

Z
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u

 

Nazwa przedmiotu:  

Podatkowe i pozapodatkowe obciążenia przedsiębiorstw 

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.6_42 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  

Stacjonarne I stopnia  

Profil kształcenia:   

 A 

Specjalność:  

Finanse przedsiębiorstw 

Rok / semestr: 3/5 

 

Status przedmiotu /modułu: O  

 

Język przedmiotu / modułu: 

Polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 
laboratoryjne 

konwersatorium seminarium 
inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 
 

Dr Sławomir Zarębski 

Prowadzący zajęcia 

 
według przydziału czynności    

Cel przedmiotu / modułu 

 

 omówienie znaczenia podatkowych i pozapodatkowych form obciążenia 
przedsiębiorstwa dla jego sytuacji finansowej, 

 przegląd podstawowych form opodatkowania przedsiębiorstw, 

 przegląd podstawowych pozapodatkowych form obciążenia 
przedsiębiorstw, 

 prezentacja praktycznych zagadnień dotyczących zarządzania podatkami 
i obciążeniami pozapodatkowymi w przedsiębiorstwie (strategie 
podatkowe przedsiębiorstw), 

 dyskusja nad zmianami polskiego systemu podatkowego i systemu 
świadczeń socjalnych i pożądanymi kierunkami tych zmian. 

Wymagania wstępne 

 
Podstawowa wiedza z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości i 
systemów podatkowych.    

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01  student zna podstawowe pojęcia z dziedziny podatkowych i 
pozapodatkowych form obciążenia przedsiębiorstw.    

 

K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_W07 

K_W08  

K_W09 

K_W10 

K_W11 

S1A_W02 

S1A_W03,04 

S1A_W07 

S1A_W05 

S1A_W11 

S1A_W07 

S1A_W11 

S1A_W11 
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Umiejętności 

02 student potrafi zrozumieć cele, istotę i zasady systemu 
obowiązkowych obciążeń przedsiębiorstw i ma umiejętność 
analizy praktycznych problemów dotyczących tych obciążeń 
(np. kalkulacji ich poziomu w przedsiębiorstwie).  

  

  

 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U05 

K_U06 

K_U07 

S1A_U08 

S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U08 

S1A_U07 

S1A_U06 

S1A_U07 

Kompetencje 
społeczne 

03 student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji dotyczących 
obowiązkowych obciążeń przedsiębiorstwa na efektywne 
działanie firm.  

 

K_K01 

K_K02 

K _K03 

K_K04 

K_K05 

S1A_K02  

S1A_K05 

S1A_K07 

S1A_K04 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykłady  

1. Ekonomiczne skutki obciążeń podatkowych i pozapodatkowych dla przedsiębiorstw. Poziom obciążeń 
przedsiębiorstw polskich na tle państw UE. 

3 

2.  Podatki bezpośrednie jako element obciążenia przedsiębiorstw. 2 

3.  Podatki pośrednie jako element obciążenia przedsiębiorstw.  2 

4.  Podatki lokalne jako element obciążenia przedsiębiorstw. 2 

5. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe jako element pozapodatkowych form obciążenia przedsiębiorstw. 2 

6. Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe jako element pozapodatkowych form obciążenia 
przedsiębiorstw. 

2 

7. Reformy podatkowych i pozapodatkowych obciążeń przedsiębiorstwa.    2 

 15 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Wybór najlepszej formy opodatkowania działalności gospodarczej.  4 

2. Pozapodatkowe obciążenia przedsiębiorstw. 3 

3. Podatki i opłaty lokalne w polskim systemie podatkowym. 3 

4. Reforma podatków pośrednich w polskim systemie podatkowym. 3 

5. Wpływ systemu podatkowego na rozwój szarej strefy. 2 

 15 

Metody kształcenia 

 

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia poświęcone prezentacji 
i przybliżeniu zagadnień objętych programem nauczania przedmiotu. Praca indywidualna i 
w grupach. Dyskusje ze studentami. 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Kolokwium, obejmujące zagadnienia przedstawiane na wykładach i 
przyswojone przez studentów w trakcie ćwiczeń oraz samodzielnej 
pracy nad studiowaniem literatury (w zakresie wyspecyfikowanych 
treści programowych).  

01, 02, 03 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne (pytania otwarte i zadania).  

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

Literatura podstawowa 
 

1. Walczak B., System podatkowy Polski, PTE, Szczecin, 2008 
2. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (broszura 
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informacyjna ZUS), Warszawa, 2010 
3. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Podatki i składki w działalności 
przedsiębiorstw, Difin, 2010 

 
Literatura uzupełniająca 

 

1. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2006 
2. Wach K., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2006 
3. Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy 

 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do zaliczenia 11 

Zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

PODSTAWY MARKETINGU 
W
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eł

ni
a 
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Nazwa przedmiotu: 

Podstawy marketingu 

Kod przedmiotu: 

4.7.VI.47.A.I.11_35 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia: 

A 

Specjalność: 

wszystkie 

Rok / semestr:  

2 / 4 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Perenc Józef prof. zw. dr hab. 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z teorią i praktyką marketingu; przedstawienie 
podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów marketingu; ukazanie sposobów 
rozwiązywania problemów marketingu; zdobycie przez studentów umiejętności 
dostosowania działań marketingowych do potrzeb przedsiębiorstwa w o toczeniu 
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 

K_W01 

K_W04 

S1A_W02 

S1A_W06 

02 student rozróżnia zachowania rynkowe podmiotów 
indywidualnych i instytucjonalnych. 

K_W03 

K_W06 

S1A_W08 

S1A_W08 

Umiejętności 

03 student potrafi dobrać i zaprojektować instrumenty 
marketingowe dla wskazanego przykładowego 
przedsiębiorstwa 

K_U03 

K_U07 

S1A_U03 

S1A_U07 

04 student identyfikuje segmenty na wybranym rynku i 
dostosowuje do nich rozwiązania marketingowe 

K_U05 

K_U07 

S1A_U08 

S1A_U07 

05 student bada i ocenia marketingowe otoczenie 
przedsiębiorstwa 

K_U01 S1A_U01 

Kompetencje 
społeczne 

06 student odnosi się do zasad marketingowych i 
indywidualizuje działania dla poszczególnych segmentów 
poprzez wyrażanie swoich opinii podczas pracy w grupie 

K_K01 

K_K04 

K_K05 

S1A_K02 

S1A_K07 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

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

1 

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

3. Otoczenie marketingowe, czynniki otoczenia, trendy w otoczeniu 1 

4. Segmentacja rynku i określanie rynku docelowego 1 

5. Pozycjonowanie oferty na rynku 1 

6. Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku, potrzeby, czynniki, proces zakupu  1 

7. Zachowania nabywców instytucjonalnych na rynku 1 

8. System informacji marketingowej. Podstawowe metody i techniki badań marketingowych. 1 

9. Polityka produktu 1 

10. Nowy produkt na rynku 1 

11. Polityka cenowa na rynku 1 

12. Polityka dystrybucji 1 

13. Komunikacja marketingowa 1 

14. Istota strategii marketingowej, strategie instrumentów marketingu a strategie relacji i partnerstwa. 1 

15 Globalizacja działań marketingowych, wpływ nowoczesnych technologii na marketing. 1 

 15 

Forma zajęć – ćwiczeń  

1. Rozpoznawanie i ocena stosowanych instrumentów marketingowych na wybranych przykładach. 
Dobór instrumentów marketingowych. Rozpoznawanie orientacji działania przedsiębiorstw na wybranych 
przykładach 

1 

2. Identyfikowanie 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.  

2 

3. Procedury segmentacji rynku. Dokonanie segmentacji. Identyfikacja segmentów odpowiednich dla 
przedsiębiorstwa z różnych punktów widzenia. Dostosowanie działań do wybranych segmentów.  

1 

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

1 

5. Rozpoznawanie i przewidywanie zachowań rynkowych konsumentów indywidualnych; określanie 
głównych czynników wpływających na decyzję nabywczą w konkretnych sytuacjach. 

1 

6. Rynek dóbr instytucjonalnych – analiza wiedzy, porównanie podmiotów rynku dóbr instytucjonalnych 1 

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. 

2 

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

9. Atrybuty produktu. Znaczenie marki; rodzaje marek, elementy kreacji marki,  casy study 1 

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

1 

11. Analiza ceny jako instrumentu marketingowego  1 

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

13. Komunikacja formalna – analiza przekazu, efektywności i skuteczności wybranych mediów. 
Komunikacja nieformalna – sposoby docierania z ofertą do odbiorcy docelowego. Niekonwencjonalne i 
nowoczesne formy promocji. Zastosowanie działań promocyjnych na przykładzie. 

1 

 15 

Metody kształcenia 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, 
eksperyment myślowy, prezentacja, prace na platformie e-learningowej 
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Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Zaliczenie pisemne 

Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację- praca w 
grupie) 

01-04 

03-06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne: jedno kolokwium w semestrze- pytania otwarte i zadania. 

Zadania sprawdzające umiejętności pracy w grupie, kreatywność  i samodzielność. 

Ocenę końcową stanowi ocena z zaliczenia przedmiotu. 

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

2. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, 
PWE, Warszawa 2006 

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

4. Źródła internetwe: marketing-news.pl.  

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  5 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 2 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 8 

Zaliczenie  

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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PODSTAWY NAUKI O FINANSACH 
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u

 

Nazwa przedmiotu: Podstawy nauki o finansach Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.1._03 

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

Bankowości i Finansów Porównawczych  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  Studia 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 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 30     

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski (stanislaw.flejterski@wzieu.pl) 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą 

z zakresu problematyki współczesnych finansów. W szczególności omówione 

zostaną zagadnienia wypisujące się w problematykę: bankowości i rynku 

finansowego, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, ubezpieczeń.  

Wymagania wstępne Ogólna wiedza z zakresu podstaw ekonomii  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna i nazywa podstawowe pojęcia z dziedziny 

finansów i bankowości  

02 Student wymienia i opisuje rodzaje instytucji finansowych w 

gospodarce 

K_W01 

K_W08 

K_W02 

K_W11 

S1A_W01,02 

      S1A_W11 

S1A_W03 

S1A_W11 

Umiejętności 

03 Student porównuje podstawowe pojęcia z zakresu finansów i 

instytucji finansowych  

04 Student klasyfikuje  i porządkuje podstawowe pojęcia z 

zakresu finansów i instytucji finansowych 

        K_U02 

K_U06 

K_U01 

K_U05 

 

S1A_U01,02 

S1A_U06 

S1A_U08 

S1A_U08 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student swobodnie dyskutuje na temat finansów i instytucji 

finansowych 

07  Student wyraża opinie na tematy związane z finansami, co 

świadczy o jego zorientowaniu i temacie przedmiotu. 

K_K01 

K_K05 

K_K02 

K_K03 

 

S1A_K01 

S1A_K06 

S1A_K04 

S1A_K01 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  wykład 15 
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1. Wprowadzenie do finansów 1 

2. Systemy bankowe na świecie 2 

3. Bankowość komercyjna i spółdzielcza 2 

4. Rynek finansowy. Elementy rynku kapitałowego 2 

5. Sektor finansów publicznych 2 

6. Finanse międzynarodowe 2 

7. Elementy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych 2 

Forma zajęć – ćwiczenia 30 

1. Wprowadzenie do nauki finansów 1 

2. Architektura współczesnego systemu finansowego 2 

3. Geneza, ewolucje i teorie pieniądza. Gra symulacyjna „Wspólna waluta” 3 

4. Wprowadzenie do bankowości centralnej i polityki pieniężnej  3 

5. Systemy bankowe. Rodzaje banków we współczesnych systemach bankowych. 2 

6. Systemy bankowe krajów G-20 – porównanie 3 

7. Elementy bankowości elektronicznej. Innowacje bankowe 2 

8. Elementy finansów gospodarstw domowych. Gra symulacyjna „Budżet domowy” – zajęcia 
przeprowadzone w BankLabie 

2 

9. Podstawy rynku kapitałowego 2 

10. Podstawy inwestowania i finanse osobiste w praktyce. Gra symulacyjna „Pierwszy Milion” – 
zajęcia przeprowadzone w  Banklabie 

4 

11. Finanse przedsiębiorstw. Metody finansowania działalności gospodarczej. 2 

12. Istota finansów publicznych i samorządowych. System podatkowy w Polsce 2 

13. Produkty ubezpieczeniowe i emerytalne 2 

 

Metody kształcenia 

 

 

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

eksperyment myślowy, prezentacja, gry i symulacje BankLab 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

Kolokwium, sprawdzian – forma pisemna 

Egzamin pisemny  

case study, praca w grupach, eksperyment myślowy, prezentacja, 

gry i symulacje BankLab 

01, 02, 03, 04, 05, 06 

01, 02, 03, 04, 05, 06 

01, 02, 03, 04, 05, 

06,07 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie ćwiczeń: jedno kolokwium pisemne na koniec semestru. Oceniany jest zasób 

wiedzy studenta i umiejętność jej praktycznego wykorzystania przy rozwiązywaniu zadań i 

case study. Student jest zobowiązany do obecności i aktywności na zajęciach. Na ocenę z 

ćwiczeń składa się ocena z kolokwium, ocena aktywności na zajęciach oraz ocena 

zaangażowania i pracy w grupach. 

Egzamin w formie pisemnej. 

Literatura podstawowa 

 

1. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 
2008 

2. M. Białas, Z, Mazur, Bankowość wczoraj i dziś, PWN, Warszawa 2013 
3. Podstawka M. (red.), Finanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 
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4. Zaleska M. (red.), Bankowość, CH Beck, Warszawa 2013 
Literatura uzupełniająca 

 

1. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2010 
2. W. Patena, W. Cwynar, Podręcznik do bankowości, Wolters Kluwer, Warszawa 2010 
3. A. Dmowski, J. Sarnowski, D. Prokopowicz, Finanse i bankowość, Difin, Warszawa 

2008 

4. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls 
Biznesu itp. 

5. Źródła internetowe: Portal NBP, obserwatorfinansowy.pl, bankier.pl, www.alebank.pl i 
inne 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć  24 

Studiowanie literatury 30 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150 

Liczba punktów ECTS 6 
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PODSTAWY NAUKI O PODATKACH 
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u
 

Nazwa przedmiotu: Podstawy nauki o podatkach Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.6_31 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

 

Forma studiów:  

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:    

A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr: 2/3 

 

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 Zarębski 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności  

Cel przedmiotu / modułu 

 

 zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu podatków, 
systemów podatkowych i polityki podatkowej, 

 prezentacja sposobu funkcjonowania polskiego systemu podatkowego,  

 prezentacja podstawowych form opodatkowania w Polsce, 

 przedstawienie ekonomicznego oddziaływania podatków na 
przedsiębiorstwa. 

Wymagania wstępne 

 
Podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii i finansów publicznych  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01 student definiuje podatki w systemie finansów publicznych  

K_W02 

K_W08 

K_W10 

S1A_W03 

S1A_W11 

S1A_W07 

02 student zna formy opodatkowania występujące w polskim 
systemie podatkowym  

 

K_W04 

K_W11 

S1A_W06 

S1A_W04 

03 student zna podstawowe pojęcia z dziedziny podatków, 
systemów podatkowych i polityki podatkowej 

K_W01 

K_W03  

S1A_W02 

S1A_W08  

Umiejętności 

04 student potrafi zrozumieć działanie polskiego systemu 
podatkowego i jego podstawowych elementów 

K_U01 

K_U05 

S1A_U08 

S1A_U07 

05 student rozpoznaje podstawowe rodzaje podatków, ich 
części składowe i funkcje. 

K_U02 S1A_U02 
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06 student potrafi wybrać najlepszą formę opodatkowania 
działalności gospodarczej 

K_U03 

K_U04 

K_U08 

S1A_U03 

S1A_U08 

S1A_U09,10 

Kompetencje 
społeczne 

07 student dostrzega znaczenie podatków w systemie finansów 
publicznych 

K_K01 

K_K05 
S1A_K02 
S1A_K03 

08 student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji podatkowych 
państwa 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

S1A_K05 

S1A_K07 

S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykłady  

1. Historia podatków i rozwoju teorii podatków 3 

2. Teoria podatku i systemu podatkowego  2 

3. Reakcje podatników na obowiązek podatkowy 2 

4. Podatki bezpośrednie: dochodowe od osób fizycznych i prawnych; ryczałtowe formy opodatkowania  2 

5. Podatki pośrednie: podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy 2 

6. Podatki  i opłaty lokalne 2 

7. Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa 2 

Suma: 15 

  

Metody kształcenia 
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych poświęcone prezentacji i 
przybliżeniu zagadnień objętych programem nauczania przedmiotu. Dyskusje ze 
studentami. 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Kolokwium, obejmujące zagadnienia przedstawiane na wykładach i 
przyswojone przez studentów w trakcie samodzielnej pracy nad 
studiowaniem literatury (w zakresie wyspecyfikowanych treści 
programowych).  

01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne (pytania otwarte i zadania).  

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Walczak B., System podatkowy Polski, PTE, Szczecin 2008 

2. Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T ., Teoretyczne podstawy reformy podatków 
w Polsce, Difin, Warszawa 2004 

 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Szczodrowski G., Polski system podatkowy. Podręcznik akademicki, PWN Warszawa 
2007.  

2. Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć  5 

Studiowanie literatury 10 
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Udział w konsultacjach 6 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do zaliczenia 12 

Zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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PODSTAWY PRAWA PODATKOWEGO 
W

yp
eł

ni
a 

Z
es
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ł K
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Nazwa przedmiotu: 

Podstawy prawa podatkowego 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.15_74 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń  

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

studia I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

Rachunkowość i Prawo w 

Biznesie 

Rok / semestr:  

III rok, 5 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15      

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
dr Daniel Dąbrowski 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi konstrukcjami prawa podatkowego – 

źródłami tego prawa, organizacją administracji podatkowej, pojęciami podatku, 

obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego. Wyjaśnienie 

najważniejszych zasad postępowania podatkowego. 

 

Wymagania wstępne 

 
Ogólna znajomość podstaw prawa – pojęcia prawa, normy prawnej, źródeł prawa. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 
01 Student zna podstawowe konstrukcje prawa podatkowego 

materialnego i procesowego 

K_W05 

K_W06 

 

S1A_W07 

S1A_W07 

 

Umiejętności 

02 Student potrafi rozwiązywać podstawowe dylematy z 

zakresu prawa podatkowego 

 

03 Student dostrzega związki między prawem podatkowym a 

zjawiskami społecznymi i ekonomicznymi 

K_U06 

 

 

K_U03 

S1A_U05 

 

 

S1A_U03 



176 
 

Kompetencje 

społeczne 

04 Student rozumie potrzebę samokształcenia w zakresie 

prawa podatkowego oraz potrafi doskonalić nabyte umiejętności 

K_K03 

K_K05 

S1A_K07 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

23. Istota podatku i prawa podatkowego 2 

24. Źródła prawa podatkowego. Rola orzecznictwa i interpretacji urzędowych  2 

25. Organy podatkowe 2 

26. Obowiązek podatkowy 2 

27. Zobowiązanie podatkowe – istota, powstanie, wygaśnięcie 4 

28. Zaległość podatkowa i nadpłata podatku 1 

29. Zagadnienia ogólne postępowania podatkowego 2 

RAZEM 15 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady: wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja 

dydaktyczna 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

8. Zaliczenie pisemne 
9. Weryfikacja poprzez obserwację 

 

01, 02, 03, 04 

04 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest test wyrobu i/lub odpowiedzi na pytania otwarte. 

Ocenę końcową za przedmiotu stanowi ocena z zaliczenia.  

Literatura podstawowa 

 

6. Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i 
proceduralne, LexisNexis 2013 

Literatura uzupełniająca 

 

7. H. Dzwonkowski, Prawo podatkowe, C.H. Beck 2013 
8. J. Głuchowski, J. Patyk, Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis 2011 
9. S. Dolata, Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer 

2013 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć  8 

Studiowanie literatury 8 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 6 

Egzamin/zaliczenie 1 
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Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI 
W
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eł
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a 
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Nazwa przedmiotu: 

Podstawy rachunkowości 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.16_06 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Rachunkowości i Controllingu  

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność: 

wszystkie 

Rok / semestr:  

I rok, 2 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr Beata Sadowska 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

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. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01 student wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu 
rachunkowości, rozumie i opisuje istotę funkcjonowania 
systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej.  

K_W01 

K_W03 

K_W11 

S1A_W01 

S1A_W07 
S1A_W11 

02 student identyfikuje podstawowy zakres obligatoryjnego 
sprawozdania finansowego  

K_W08 

K_W10 

S1A_W11 

S1A_W07 

Umiejętności 

03 student klasyfikuje składniki aktywów i pasywów. Rozróżnia i 
klasyfikuje przychody i koszty oraz dokonuje ewidencji operacji 
ekwiwalentnych i wynikowych. Ponadto ustala i rozlicza wynik 
finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe. 

K_U02 

K_U04 

K_U06 

S1A_U02 

S1A_U04 

S1A_U06 

Kompetencje 
społeczne 

04 student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i 
odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji w 
ramach stosowanego systemu rachunkowości. 

 

K_K01 

K_K03 

K_K04 

K_K05 

S1A_K01 

S1A_K01 

S1A_K04 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład:  

1. Funkcje i naczelne zasady systemu rachunkowości finansowej  2 
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2. Charakterystyka aktywów i pasywów jednostek gospodarczych 4 

3. Bilans – zasada równowagi bilansowej 2 

4. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu 2 

5. Zasady funkcjonowania kont księgowych 2 

6. Ewidencja syntetyczna i analityczna 2 

7. Organizacja rachunkowości  2 

8. Koszty I przychody w jednostkach gospodarczych 4 

9. Operacje ekwiwalentne 2 

10. Operacje wynikowe 2 

11. Wynik finansowy oraz jego rozliczenie 2 

142. Charakterystyka sprawozdań finansowych  2 

13. Elementy rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów 2 

 30 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Klasyfikacja aktywów I pasywów jednostek gospodarczych 4 

2. Sporządzanie bilansu 3 

3. Operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu 3 

4. Rodzaje kont księgowych i zasady ich funkcjonowania 3 

5. Organizacja rachunkowości  2 

6. Koszty w jednostkach gospodarczych 2 

7. Przychody i koszty uzyskania przychodów  2 

8. Operacje ekwiwalentne 3 

9. Operacje wynikowe 3 

10. Ustalanie i podział wyniku finansowego 3 

11. Elementy sprawozdawczości finansowej 2 

Suma: 30 

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 sy labusa 

1. Kolokwium 
2. Test wyboru 

01, 02, 03, 04 

01, 02, 03 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pisemne kolokwium (zadania do rozwiązania) 

Egzamin z przedmiotu w formie testu – krótkie pytania otwarte oraz test wyboru. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

2. Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości, red. P. Szczypa, CeDeWu, 
Warszawa 2013, wydanie IV 

 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Nowak E.: Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2010 
2. Szczypa P.: Zasady rachunkowości. Teoria, przykłady i zadania, CeDeWu, 

Warszawa 2009 

3. Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2005 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 
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 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć  29 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 

Egzamin i zaliczenie 4 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150 

Liczba punktów ECTS 6 
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PODSTAWY WIEDZY O PAŃSTWIE 
W

yp
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Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o państwie 
Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.15_44 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość  

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Gospodarka i 

Administracja publiczna 

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 Krzysztof Wesołowski 

Prowadzący zajęcia dr hab. Prof. US Krzysztof Wesołowski 

Cel przedmiotu / modułu 
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami o państwie (pojęcie, 

klasyfikacje, funkcja, ustroje, orgnay) i prawie. Charakterystayka prawa 

krajowego, międzynarodowego i unijnego  . 

Wymagania wstępne Brak 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student posiada wiedzę na temat podstawowych zagadnień 

z zakresu państwa i prawa. 

02 Student zna zasady obowiązywania prawa polskiego, 

międzynarodowego i unijnego. 

K_W02 

K_W05 

 

 K_W03 

S1AW07 

 

S1AW07 

Umiejętności 

03 Student potrafi scharakteryzować określone reżimy i 

doktryny polityczne,  

 

K_U02 

K_U03 

S1AU02 

S1AU05 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student potrafi myśleć i działać aktywnie, rozwiązywać 

problemy związane z zagadnieniami państwa i prawa , a w 

szcególnosci udziału obywateli w sprawowaniu władzy. 

 

K_K03 

K_K04 

K_K05 

S2A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

       1. Pojęcie państwa, klasyfikacja państw, funkcje państwa 1,5 

3. Formy udziału obywateli w sprawowaniu władzy  1,5 

4. Reżimy polityczne 1,5 

5. Organy państwa 1,5 

6. Samorząd 1,5 

7. Pojęcie prawa 1,5 
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       8.    Państwo a prawo 1,5 

       9. Pojęcie prawa międzynarodowego, pojęcie prawa unijnego  1,5 

10. Współczesne doktryny i ideologie polityczne  3 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład z dyskusją 

 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

zaliczenie pisemne 

 

01, 02, 03 

04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 
Zaliczenie pisemne – odpowiedź na pytania otwarte.  

Literatura podstawowa Korybski A., Grzonka L., Wiedza o państwie i prawie. Zarys wykładu, Wolters Kluwer 2014  

Literatura uzupełniająca 

 

Kordela M., Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, Warszawa 2011  

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć  0 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 

Inne 0 

ŁĄCZNY nakład pracy Studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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PODSTAWY ZARZĄDZANIA 
W

yp
eł
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a 

Z
es
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Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania Kod przedmiotu: 

04.0.VI.47.A.I.13_28 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Organizacji i Zarządzania 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr: I/ II 

 

Status przedmiotu /modułu: 
obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Skweres-Kuchta  Małgorzata dr 

Prowadzący zajęcia 

 

Wykłady: Skweres-Kuchta  Małgorzata dr 

Ćwiczenia: Myszak Justyna  mgr 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem zajęć jest przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania, 
omówienia różnych typów organizacji, form organizacyjnych i prawnych 
przedsiębiorstw oraz istoty zarządzania nimi, a także zapoznania studentów z 
zasadami planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli, metodami 
organizatorskimi i technikami zarządzania oraz ich zastosowaniem w 
zarządzaniu. 

Wymagania wstępne 

 
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mikro- i makroekonomii 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01 Student definiuje, wymienia i rozróżnia podstawowe pojęcia 
oraz koncepcje z zakresu zarządzania 

K_W01 S1A_W02 

02 Student charakteryzuje poszczególne metody i techniki 
zarządzania 

K_W03  

K_W06 

S1A_W08 
S1A_W08 

Umiejętności 

03  Student ocenia i analizuje problemy występujące w 
zarządzaniu 

K_U01 S1A_U01,08 

04 Student porównuje podstawowe typy organizacji K_U03 S1A_U03 

05 Student wyprowadza wnioski z omawianych przypadków z 
zakresu zarządzania 

K_U05 S1A_U07 

Kompetencje 
społeczne 

06 Student angażuje się w pracę zespołową K_K01 S1A_K02 

07 Student  wykazuje kreatywność i zabiera głos w dyskusjach 
nad omawianymi przykładami 

K_K01 S1A_K02 

08 Student podejmuje się dodatkowych zadań K_K05 S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  
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1 Podstawowe pojęcia w zarządzaniu 1 

2 Kierunki i szkoły zarządzania 1 

3 Organizacja i uwarunkowania jej działania 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 i proces oddziaływania 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 

 15 

Forma zajęć – ćwiczenia  

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 2 

5 Proces zarządzania. Cele i funkcje zarządzania 1 

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 

 15 

Metody kształcenia 

 

Wykłady interaktywne, prezentacje multimedialne, analiza tekstów z dyskusją, praca w 
grupach 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sy labusa 

 kolokwium zaliczeniowe 

 zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację- 
praca w grupach) 

01,02,03 

04, 05, 06, 07 

08 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie w oparciu o kolokwium w formie pisemnej z zagadnień omawianych na 
ćwiczeniach oraz wykładach i z zalecanej literatury, a także aktywność na zajęciach. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Polskie Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 2007  
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2. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.: Kierowanie. PWE, Warszawa 2001  

3. Bąkowski W.: Podstawy Zarządzania. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2005  

Literatura uzupełniająca 

 

1. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J.., Zarządzanie 
organizacjami, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2002 

2. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN 2007 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 26 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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POLITYKA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 
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Nazwa przedmiotu: Polityka finansowa przedsiębiorstwa 

 

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.6_44 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

Stacjonarne  I stopnia  

Profil kształcenia: 

A  

Specjalność: 

Finanse przedsiębiorstw  

Rok / semestr:  

3/5 

 

Status przedmiotu /modułu: O 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 

 
dr Magdalena Brojakowska-Trząska    

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem, rolą i znaczeniem 
polityki finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem , prezentacja podstawowych 
obszarów polityki finansowej przedsiębiorstwa, a także przedstawienie powiązań 
polityki finansowej ze strategią finansową i problematyką planowania finansowego.  

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 podstawowe pojęcia z dziedziny polityki finansowej  i 
strategii finansowych przedsiębiorstw.    

K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_W07 

K_W09 

K_W10 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W07 

S1A_W05 

S1A_W07 

S1A_W07 

Umiejętności 

02 student potrafi dokonać sformułowania podstawowych celów 
i założeń polityki finansowej oraz zidentyfikować najważniejsze 
obszary tej polityki i dobrać do niej odpowiednie instrumenty 
finansowe.   

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U05 

K_U07 

K_U08 

S1A_U08 

S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U08 

S1A_U08 

S1A_U07 

S1A_U09,10 
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Kompetencje 
społeczne 

03 student akceptuje i rozumie znaczenie polityki finansowej i 
rolę jej elementów na efektywne funkcjonowanie 
przedsiębiorstw  

K_K02 

K_K04 

S1A_K04 

S1A_K05 

04 student jest zorientowany i dostrzega znaczenie strategii 
finansowych i strategii finansowania w działalności 
przedsiębiorstw 

K_K01 

K_K03  

K_K05 

S1A_K02 

S1A_K07 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć wykład 30 

1. Przegląd podstawowych pojęć z zakresu polityki finansowej. 6 

2. Podstawy polityki finansowania przedsiębiorstw. 3 

3. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa 3 

4. Główne zagadnienia dotyczące polityki inwestycyjnej przedsiębiorstwa. 3 

5. Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych. 3 

6. Polityka zarządzania ryzykiem finansowym. 3 

7. Polityka zarządzania płynnością finansową. 3 

8. Strategie finansowania przedsiębiorstwa  3 

9. Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa 3 

  

Forma zajęć  ćwiczenia 15 

1. Znaczenie polityki finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem  1 

2. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa i skutki finansowe 1 

3. Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie. Okres konwersji gotówki i zapotrzebowanie na kapitał 
obrotowy. 

2 

4. Struktura kapitałowo-majątkowa przedsiębiorstwa.  2 

5. Dobór strategii finansowania przedsiębiorstwa. 2 

6. Wpływ zadłużenia na rentowność przedsiębiorstwa 1 

6. Polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa. 1 

7. Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych. 1 

8. Polityka zarządzania ryzykiem finansowym. 2 

9. Projekcja potrzeb kapitałowych w przedsiebiorstwie 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 

kolokwium 

 

01, 02, 03, 04 

 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie obejmuje wiedzę z ćwiczeń, wykładów oraz zalecanej literatury, brana jest 
również pod uwagę obecność na zajęciach oraz aktywność. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Bielawska A. (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, 
Wydawnictwo Beck, Warszawa 2009, 

2. Kołosowska B., Tokarski A, Tokarski M., Chojnacka E., Strategie finansowania 
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działalności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Bielawska A., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wyd. ZSB, Szczecin 2001  

2. Kowalczyk J., Kusak A., Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, C.H.Beck, 
Warszawa 2006 

3. Pluta W., Michalski G., Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, C.H.Becka, 
Warszawa 2005 

4. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć  20 

Studiowanie literatury 16 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do zaliczenia  

Zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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POLITYKA JAKOŚCI CENTRÓW FINANSOWYCH 
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Nazwa przedmiotu:  

Polityka jakości centrów finansowych  

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.00_46 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

UniCredit Business Integrated Solutions 

Nazwa kierunku:  

Finanse i rachunkowość 

Forma studiów: 

stacjonarne 

Profil kształcenia: 

A 

Specjalność: 

BiFCF 

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

Specjalnościowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15      

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
 

Prowadzący zajęcia 

 

Mgr inż. Dominika Kaszucka 

(Dominika.Kaszucka@unicredit.eu) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Przedstawienie teoretycznych podstaw zagadnień związanych z zarządzaniem 

poprzez jakość (Total Quality Management) oraz ich praktycznym wykorzystaniem 

w centrum finansowym. Zapoznanie studentów ze sposobem dokumentowania 

jakości w sektorze bankowym na przykładzie norm ISO. Wdrożenie zasad 

prowadzenia i zarządzania projektami jakościowymi przy zastosowaniu metod i 

narządzi Lean Six Sigma. Studenci poprzez pracę własną nad przykładowymi 

problemami samodzielnie dobiorą odpowiednie narzędzia w celu znalezienia 

rozwiązania. Po wykonaniu zadania i otrzymaniu pozytywnej oceny, studenci będą 

posiadali niezbędną wiedzę teoretyczną związaną z polityką jakości 

przedsiębiorstwa funkcjonującego w sektorze bankowym, będą znali narzędzia 

wykorzystywane do zarządzania projektami oraz będą się swobodnie poruszać w 

obrębie zagadnień związanych z jakością. 

Wymagania wstępne 

 

Znajomość podstawowych zagadnień z podstaw nauki o przedsiębiorstwie, 

bankowości i finansów. Znajomość podstawowych zagadnień statystycznych. Mile 

widziane podstawy zarządzania projektami oraz biegła obsługa komputera. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Znajomość pojęć dotyczących jakości oraz zarządzania 

poprzez jakość 

02 Polityka jakości przedsiębiorstwa, dokumentowanie jakości, 

normy ISO 

K_W01 

 

K_W04 

S1A_W01 

S1A_W02 

S1A_W06 
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03  Role i odpowiedzialność w projekcie, zasady realizowania 

projektów Lean Six Sigma 
 

K_W04 

 

S1A_W06 

Umiejętności 

04 Student wyjaśnia na czym polega jakość produktu oraz 

zarządzanie poprzez jakość  

05 Student poprzez pracę w grupie symuluje realizację projektu 

i odnalezienie rozwiązania na przedstawiony problem  

K_U01 

 

K_U04 

S1A_U01 

S1A_U08 

S1A_U04 

S1A_U08 

Kompetencje 

społeczne 

06 Wykorzystywanie miękkich umiejętności oraz komunikacji w 

projekcie 

07 Przekonanie o konieczności ciągłego doskonalenia i 

poprawy jakości 

08 Świadomość zalet i zagrożeń płynących ze stosowania 

metodologii Lean Six Sigma w centrum finansowym  

K_K01 

 

K_K03 

 

K_K05 

S1A_K01 

S1A_K02 

S1A_K07 

S1A_K03 

S1A_K04 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

1. Pojęcie jakości, rys historyczny i prekursorzy, zarządzanie poprzez jakość  1 

2. Normy ISO – białe księgi, kategorie norm, jak zbudowana jest norma, w jaki sposób przedsiębiorstwo 

może uzyskać certyfikat 

4 

3. Lean Six Sigma – idea ciągłego doskonalenia, koło Deminga, wprowadzenie do realizacji projektów 

LSS, definicja Lean Six Sigma 

1 

4. Zarządanie projektem Lean Six Sigma, podstawy statystyki wykorzystywanej w projektach LSS 2 

5. Narzędzia i techniki wykorzystywane przy realizowaniu projektów Lean Six Sigma w centrach 

finansowych, realizacja projektu krok po kroku: faza Definiowania i Mierzenia  

2 

6. Narzędzia i techniki wykorzystywane przy realizowaniu projektów Lean Six Sigma w centrach 

finansowych, realizacja projektu krok po kroku: faza Analizy, Wdrożenia i Kontroli 

2 

7. Prezentacja wyników realizacji projektów zgodnych z metodyką Lean Six Sigma, omówienie 

rezultatów, przykłady projektów realizowanych w centrum finansowym  

2 

  

 

 

Metody kształcenia 

 

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

przypadków, praca w grupach,  

Na treść zajęć składają się dwa elementy: 

– prezentacja aktualnego stanu wiedzy dotyczącej omawianych zagadnień (część 

teoretyczna), 

– przybliżenie praktycznych zastosowań zarządzania poprzez jakość  w centrach 

finansowych (część praktyczna). 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

 

 kolokwium  

 zaliczenie pisemne 
 

 

01-08 

01-08 

Forma i warunki zaliczenia Ustalenie oceny z zaliczenia na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie 
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 semestru za określone działania i prace studenta, a także całościowe kolokwium w formie 

pisemnej, zawierającej pytania otwarte. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest opanowanie 

przez studenta podstawowych zagadnień związanych z pojęciem jakości oraz 

zarządzaniem poprzez jakość. 

Oceną końcową jest ocena z zaliczenia. 

Literatura podstawowa 

 

S.Wawak, Zarządzanie jakością.Teoria i praktyka. Wydanie II, A.J. Blikle, Doktryna jakości. 

Rzecz o skutecznym zarządzaniu 

Literatura uzupełniająca 

 

R. Burghall, V. Grant, and J. Morgan, Lean Six Sigma For Dummies, Międzynarodowa 

Organizacja Normalizacyjna, Białe Księgi,  

 

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 15 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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POLITYKA KADROWA (HR) CENTRÓW FINANOWYCH 
W
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Nazwa przedmiotu:  

Polityka Kadrowa (HR) Centrów Finanowych  

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.00_47 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

UniCredit Business Integrated Solutions 

Nazwa kierunku:  

Finanse i rachunkowość 

Forma studiów: 

stacjonarne 

Forma studiów: 

stacjonarne 

Forma studiów: 

stacjonarne 

Rok / semestr: 3 rok 5 semestr Rok / semestr: 3 rok 5 semestr Rok / semestr: 3 rok 5 semestr 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15      

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
 

Prowadzący zajęcia 

 

Mgr Marta Lewandowska (Marta.Lewandowska@unicredit.eu), Mgr Agnieszka 

Frąckowska (Agnieszka.Frackowska@unicredit.eu), Mgr Anna Franczak 

(anna.franczak@unicredit.eu) 

 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Przedstawienie teoretycznych podstaw zagadnień związanych z polityką kadrowo-

płacową i zarządzaniem personelem oraz ich praktycznym wykorzystaniem w 

centrum finansowym. Zapoznanie studentów z szeroka tematyką HR, 

podstawowymi procesami związanymi z zarządzaniem kapitałem ludzkim.   

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z realizacją procesów personalnych w 

nowocześnie zarządzanych organizacjach, dostarcza wiedzy o narzędziach 

wykorzystywanych do kształtowania skutecznej polityki personalnej 

 

Wymagania wstępne 

 

Student powinien mieć opanowane podstawowe zagadnienia z zakresu 

zarządzania działem zasobów ludzkich (HR). 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 posiada wiedzę na temat głównych  i naistotniejszych  

procesów personalnych w organizacji,  

02 zna uwarunkowania i rozumie wpływ tych procesów na 

kształtowanie się kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie 

03  zna metodykę i techniki wykorzystywane w pracy w dzile 

personalnym zwiazane m.in z planowaniem zasobów ludzkich, 

rekrutacja i selekcja, szkoleniem i rozwojem pracowników, 

ocenami okresowymi, komunikacją.  

K_W01 

 

 

 

K_W04 

 

 

S1A_W01 

S1A_W02 

 

 

S1A_W06 

 

 

mailto:Marta.Lewandowska@unicredit.eu
mailto:Agnieszka.Frackowska@unicredit.eu
mailto:anna.franczak@unicredit.eu
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Umiejętności 

04 Student potrafi rozpoznac podstawowe procesy zwiazane z 

polityka personalna firmy, poprzez symulacje w grupie potrafi 

poprowadzic rozmowe kwalifikacyjna, oceniającą, monitorować 

plany związane z zatrudnieniem; 

K_U01 S1A_U01 

S1A_U08 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student poprzez prace w grupie nabywa umiejętność 

współpracy i  komunikacji.  

K_K04 S1A_U04 

S1A_U07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

1. Po co tworzone są działy personalne w firmach, ich podstawowe zadania.  1 

2. Organizacja działu personalnego, wprowadzenie do podstawowych procesów z tematyki HR.  2 

3. Planowanie zasobów ludzkich, tworzenie opisów stanowisk, wprowadzenie do polityki kompensacji  2 

4. Rekrutacja i selekcja  2 

5. Pracownik na pokładzie i co dalej? Procesy adaptacyjne dla pracpownikow.  2 

6. Ocena okresowa pracowników. System ocenian okresowych i jego elementy. Narzędzia 

wykorzystywane do oceny pracowników. Zasady prowadzenia rozmowy oceniającej  

2 

7. Proces szkoleniowy. rozwój zawodowy pracowników, okreslanie sciezek kariery, planowanie sukcesji, 

zarządzanie talentami.   

2 

8. Podstawowe zagadnienia Prawa Pracy.  2 

 

 

Metody kształcenia 

 

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

przypadków, praca w grupach,  

Na treść zajęć składają się dwa elementy: 

– prezentacja aktualnego stanu wiedzy dotyczącej omawianych zagadnień (część 

teoretyczna), 

– przybliżenie praktycznych zastosowań zarządzania poprzez jakość  w centrach 

finansowych (część praktyczna). 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

 

 kolokwium  

 zaliczenie pisemne 
 

 

 

Forma i warunki zaliczenia 

 

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. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest opanowanie 

przez studenta podstawowych zagadnień związanych z pojęciem jakości oraz 

zarządzaniem poprzez jakość. 

Oceną końcową jest ocena z zaliczenia. 

Literatura podstawowa 

 

M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010. 

M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, 

PWE, Warszawa 2014. 

Konieczna K. (red.), Drogowskazy HRM, czyli niezbędnik dla wszystkich, którzy kierują 

pracownikami, Warszawa 2009 
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Kodeks Pracy (rok bieżący) 

 

Literatura uzupełniająca 

 

Bańka Włodzimierz: Zarządzanie personelem. Teoria i praktyka, Toruń: Wyd. A. Marszałek 

2001 

 

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 15 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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POLITYKA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA 
W
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Nazwa przedmiotu: Polityka społeczno - gospodarcza 

 

Kod przedmiotu:  

14.3.VI.47.A.I.14_30 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  

Katedra Polityki Gospodarczej  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr: II rok, 3 semestr 

 

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 

 
Drab-Kurowska Anna dr 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest przedstawienie współczesnych teorii  polityki społeczno-
gospodarczej. Student powinien nabyć znajomość: pojęć z zakresu 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.  

K_W01 

K_W09 

S1A_W01 

S1A_W09 

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_W03 

K_W06 

S1A_W08 

S1A_W08 

Umiejętności 

03 Student potrafi analizować zachowania podmiotów polityki 
społeczno-gospodarczej.  

K_U01 

K_U02 

S1A_U08 

S1A_U02 

04 Student umie oceniać stosowane metody i strategie w 
polityce społeczno-gospodarczej. 

K_U03 

K_U08 

S1A_U03,08 

S1A_U10  

Kompetencje 
społeczne 

05 Student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ 
działań podmiotów polityki społeczno-gospodarczej na państwo i 
region oraz świat.  

K_K01 

K_K02 

S1A_K02 

S1A_K04 
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06 Student szanuje prawa obywatelskie i swobodę działalności 
gospodarczej stawiając ich dobro ponad realizację celów 
indywidualnych 

K_K05  S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

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 

14. Polityka transportowa 2 

15. Polityka rolna 2 

suma 30 

Forma zajęć – ćwiczenia  

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 3 

5. Polityki wspierania konkurencji 2 

6. Polityki szczegółowe (branżowe) 3 

Suma: 15 

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. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Polityka gospodarcza, red. R. Czaplewski, WN US, Szczecin 2009. 

2. Polityka gospodarcza, red B. Winiarski, WN PWN, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 1999. 

2. Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w 
świetle problemu regulacji, WN PWN, Warszawa 1995 

3. Dołęgowski T ., Konkurencyjność a procesy integracyjne w Europie, SGH, 
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Warszawa 2000 

4. Polska w WTO, red. J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska, Instytut Koniunktur i 
Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1998 

5. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej. 
red. E. Mączyńska, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2001 

6. 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  6 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Egzamin i zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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POŚREDNICTWO FINANSOWE I USŁUGI BANKOWE 
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Nazwa przedmiotu: Pośrednictwo finansowe i usługi bankowe  Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.01/01_46 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/ Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  studia pierwszego 

stopnia/ studia stacjonarne 

 

Profil kształcenia:  

Ogólnoakademicki 

Specjalność: 

Doradztwo finansowe i bankowość  

Rok / semestr:  

Rok 3/ semestr 5 

Status przedmiotu /modułu: 

Przedmiot specjalnościowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Język polski  

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 

 

prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski 

dr hab. Przemysław Pluskota, prof. US 

dr hab. Beata Świecka, prof. US 

dr hab. Magdalena Zioło, prof. US 

dr Marta Musiał  

dr Monika Pettersen - Sobczyk  

dr Robert Rumiński 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie z działalnością instytucji pośrednictwa finansowego w otoczeniu 

gospodarczym, a także odniesienie do usług bankowych oferowanych klientom 

niebankowym.   

Wymagania wstępne 

 
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu bankowości i rynku finansowego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna podstawowe pojęcia w zakresie pośrednictwa 

finansowego i usług bankowych 

02 Student zna i rozumie rolę i znaczenie pośredników finansowych w 

systemie finansowym oraz rodzaje usług bankowych. 

K_W01 

 

K_W02 

 

S1A_W01,02 

 

S1A_W03,04,09 

Umiejętności 

03 Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z 

zakresu pośrednictwa finansowego w praktyce życia codziennego. 

04 Student ma umiejętność rozumienia i analizowania wydarzeń na 

rynku finansowym z uwzględnieniem elementów pośrednictwa 

finansowego i rodzajów produktów bankowych 

K_U02 

 

 

K_U07 

S1A_U01,02,06 

 

 

S1A_U07 

Kompetencje 05 Student wykazuje gotowość doskonalenia wiedzy i umiejętności w K_K05 S1A_K03,04,06 
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społeczne zakresie systemu pośrednictwa finansowego. 

06 Student wykazuje gotowość pracy w grupach, w których wyraża 

swoje poglądy w sposób poprawny, spójny i logiczny w zakresie 

systemu pośrednictwa finansowego. 

 

 

K_K04 

 

S1A_K02,04,07 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 
Liczba godzin 

Forma zajęć –  wykład  

1. Miejsce i znaczenie pośrednictwa finansowego we współczesnej gospodarce  2 

2. Struktura podmiotowa i przedmiotowa pośrednictwa finansowego 4 

3. Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym  4 

4. Pośrednictwo kredytowe 4 

5. Banki i agenci bankowi 2 

6. Nabywcy usług finansowych 2 

7. Produkty i usługi bankowe dla klientów detalicznych masowych  4 

8. Produkty i usługi z sektora private banking 2 

9. Produkty i usługi bankowe dla klientów sektora MSP 2 

10. Produkty i usługi bankowe dla klientów korporacyjnych 2 

11. Istota i znaczenie ryzyka kredytowego w działalności banku 2 

Razem 30 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Rola i znaczenie banków w pośrednictwie finansowym. Ujęcie podmiotowe i instrumentalne 4 

2. Produkty bankowe dla klientów detalicznych  5 

3. Produkty bankowe dla sektora MSP 4 

4. Obsługa i produkty bankowe dla klientów korporacyjnych 4 

5. Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania  5 

6. Ryzyko płynności w działalności banku 4 

7. Audyt wewnętrzny i system kontroli w banku 4 

Razem 30 

 

 

Metody kształcenia 

 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych: w formie prezentacji, filmów, dyskusja  

Ćwiczenia – praca w grupach, studium przypadków, dyskusja 

 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Sprawdzian pisemny 

Weryfikacja poprzez obserwację 

01, 02, 03, 04, 05, 06 

01, 02, 03, 04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z sprawdzianu oraz 

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

case study.  
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Literatura podstawowa 

 

1. Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, Związek 
Banków Polskich, Warszawa 2017. 

2. Dickinson K., Financial Markets Operations Management, Wiley 2015.  
3. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, Cedewu, 

Warszawa 2008. 
4. Greenbaum S., Thakor A., Boot A, Contemporary Financial Intermediation, 

London, Academic Press 2016.  
5. Świderska J., Galbarczyk T ., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w 

Polsce, Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2016.  
6. Waliszewski K., Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa 2010. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Portal www.alebank.pl 
2. Symulacja internetowa „Pierwszy milion” 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć  20 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Keith+Dickinson
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PRAKTYKI ZAWODOWE 
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Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.00_40 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość  

Forma studiów:  

niestacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia: 

 A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr:  Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć 
wykład Ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium praktyki 

Wymiar zajęć 

 

  
   140 

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr hab. prof. US Anna Bera, anna.bera@wzieu.pl 

Prowadzący zajęcia 

 
Kierownik instytucji, przedsiębiorstwa, w której student odbywa praktykę 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest praktyczne 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 przedsiębiorstw i z zakresu finansów 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Umiejętności 

01 Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną 
i pozyskiwać dane celem realizacji określonych zadań w danej 
instytucji / przedsiębiorstwie 

K_U02 S1A_U02 

02 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania 
dylematów pojawiających się w trakcie praktyki 

K_U06 S1AU06 

Kompetencje 
społeczne 

03 Student współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej 
różne role  

K_K01 S1A_K02 

04 Student prawidłowo identyfikuje i realizuje działania 
związane z zakresem tematycznym praktyk 

K_K02 S1A K04 

05 Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną w działaniach 
praktycznych 

K_K02 S1A_K07 

06 Student wykazuje aktywną postawę na rynku pracy K_K05 S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 
Liczba godzin 

Realizacja wybranych elementów z przedstawionego zakresu praktyk na kierunku Ekonomia  140 

mailto:anna.bera@wzieu.pl
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Metody kształcenia Odbycie praktyk 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

Na podstawie pisemnego potwierdzenia czynności 

przedstawionych w dzienniczku praktyk 

Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

01, 02, 03, 04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 
Potwierdzenie zaliczenia praktyk przez Opiekuna praktyk. Przedmiot kończy się 

zaliczeniem na ocenę. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne – godziny praktyk 140 

Przygotowanie się do zajęć  5 

Studiowanie literatury  

Udział w konsultacjach  

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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PRAWNO-KARNA OCHRONA OBROTU GOSPODARCZEGO 
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Nazwa przedmiotu: 

Prawno-karna ochrona obrotu gospodarczego 

Kod przedmiotu: 

10.4.VI.47.A.I.15_81 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń  

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

studia I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

Rachunkowość i Prawo w 

Biznesie 

Rok / semestr:  

III rok, 6 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15      

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
dr Marek Białkowski 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z zasadami prawna karnego gospodarczego, 

a w szczególności umiejscowienia tej dziedziny w przepisach szczególnych i na 

tym tle wskazanie zagadnień karalnego zamachu na obrót gospodarczy. Ponadto, 

zapoznanie ich z typologią i zjawiskowymi przesłankami występowania 

poszczególnych rodzajów przestępstw gospodarczych i ich relacją z normami 

karno-prawnymi oraz wskazanie przesłanek karno-prawnej ochrony obrotu 

gospodarczego. 

Wymagania wstępne 

 

Ogólna znajomość podstaw prawa – pojęcia prawa, normy prawnej, źródeł prawa. 

Znajomość prawa elementów cywilnego i gospodarczego, w tym prawa 

handlowego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna zasady podejmowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej, jak również zasady 

odpowiedzialności za działania niezgodne z prawem karnym 

gospodarczym. 

K_W06 

K_W08 

S1A_W07 

S1A_W11 

Umiejętności 

02 Student potrafi analizować przyczyny powstania 

odpowiedzialności prawno-karnej związanej z naruszeniem 

uprawnień i obowiązków, prowadzących do popełniania 

przestępstw gospodarczych. 

 

K_U03 

 

 

K_U06 

S1A_U03 

 

 

S1A_U05 
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03 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu 

uniknięcia odpowiedzialności karno-prawnej w pracy zawodowej 

K_U07 S1A_U07 

Kompetencje 

społeczne 

04 Student rozumie potrzebę samodoskonalenia się i uczenia 

przez całe życie, także w kontekście ograniczania ryzyka 

ponoszenia odpowiedzialności karno-prawnej. 

K_K01 

K_K06 

S1A_K01 

S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

11. Karno-prawne zagadnienia obrotu gospodarczego. 1 

12. Funkcjonalne aspekty regulacji prawa karnego gospodarczego. 1 

13. Definicja przestępstwa gospodarczego i źródła jego penalizacji.  1 

14. Formy zjawiskowe przestępstw gospodarczych. 2 

15. Działalność gospodarcza jako przedmiot karno-prawnej ochrony. 2 

16. Czyny bezprawne w obrocie gospodarczym.  1 

17. Cechy bezprawności działania sprawcy czynu przestępnego. 2 

18. Wyłączenie odpowiedzialności karnej za czyny godzące w działalność gospodarczą. 2 

19. Penalizacja przestępstw gospodarczych. 1 

20. Prawno-karna ochrona obrotu gospodarczego przed działaniami podmiotów zbiorowych, 
popełnione pod groźbą kary. 

2 

RAZEM 15 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady: wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja 

dydaktyczna 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

10. Zaliczenie pisemne 
11. Weryfikacja poprzez obserwację 

 

01, 02, 03, 04 

04 

 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest test wyrobu i/lub odpowiedzi na pytania otwarte. 

Ocenę końcową za przedmiotu stanowi ocena z zaliczenia.  

 

Literatura podstawowa 

 

7. R. Zawłocki (red), Prawo karne gospodarcze, System prawa handlowego, C.H. 
Beck 2012 (Tom 10). 

8. S. Kalus (red.), Ochrona prawna obrotu gospodarczego, LexisNexis 2011. 
Literatura uzupełniająca 

 

21. R. Zawłocki, Prawo karne gospodarcze, Zarys prawa, C.H.Beck 2007. 
22. A. Zientara, Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego, 

Oficyna a Wolters Kluwer business 2010.  

23. M. Wiśniewski, Prawno-karna ochrona wierzytelności majątkowych uczestników 
obrotu gospodarczego, Dom Wydawniczy „Ostoja”2000. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 



205 
 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć  8 

Studiowanie literatury 8 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 6 

Egzamin/zaliczenie 1 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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PRAWO ADMINISTRACYJNE 
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Nazwa przedmiotu: 

Prawo administracyjne 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.15_46 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń  

Nazwa kierunku: 

Finanse i rachunkowość 

Forma studiów: 

2st/stacjonarne 

Profil kształcenia: 

A 

Specjalność: 

Gospodarka i administracja 

publiczna 

Rok / semestr:  

III / 5 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
dr Daniel Dąbrowski 

Prowadzący zajęcia 

 
dr Daniel Dąbrowski daniel.dabrowski@wzieu.pl,  

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i konstrukcjami prawa 

administracyjnego 

Wymagania wstępne 

 

Ogólna znajomość podstaw prawa (elementów prawa) 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna i potrafi przedstawić podstawowe zasady prawa 

administracyjnego 

02 Student zna i potrafi przedstawić wybrane instytucje i 

konstrukcje materialnego prawa administracyjnego 

K_W03 S1A_W07 

Umiejętności 

03 Student potrafi dokonać wykładni przepisów prawa 

administracyjnego 

04 Student potrafi zastosować podstawowe instytucje prawa 

administracyjnego 

K_U05 

K_U06 

S1A_U05 

S1A_U06 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student ma świadomość znaczenia prawa administracyjnego 

jako prawa ochrony interesu publicznego 

06 student potrafi właściwie ocenić rozwiązania chronioną ce 

prawa jednostki w prawie administracyjnym  

K_K02 S1A_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

mailto:daniel.dabrowski@wzieu.pl
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Forma zajęć – wykład  

1. Pojęcie administracji i prawa administracyjnego. Rozwój prawa administracyjnego 2 

2. Źródła prawa administracyjnego – krajowe oraz Unii Europejskiej 2 

3. Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego. Zasady prawa administracyjnego 2 

4. Prawne formy działania administracji 1 

5. Kontrola administracji 1 

6. Administracyjnoprawna regulacja gospodarki 4 

7. Dostęp do informacji publicznej 1 

8. Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych 1 

9. Administracyjnoprawna regulacja zrzeszania się i innych rodzajów aktywności obywateli 1 

  

Forma zajęć – ćwiczenia:  

1. Prawo administracyjne a inne gałęzie prawa 2 

2. Przykłady źródeł prawa administracyjnego. Rola orzecznictwa sądowoadministracyjnego  2 

3. Prawne formy działania administracji 2 

4. Działalność gospodarcza – podjęcie, zawieszenie, zakończenie 4 

5. Ochrona konkurencji i konsumentów. Koncentracja przedsiębiorców 2 

6. Ochrona danych osobowych 2 

7. Dostęp do informacji publicznej – aspekty praktyczne 1 

 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład: wykład, w tym wykład z użyciem prezentacji multimedialnych, 

Ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, analiza kazusów (orzeczeń sądów 

administracyjnych); 

 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

egzamin pisemny 

weryfikacja przez obserwację 

 

01, 02, 03, 04, 

05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Egzamin: test jednokrotnego wyboru 

Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie pisemne 

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena zaliczenia z egzaminu 

Literatura podstawowa 

 

1. M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2015 

Literatura uzupełniająca 

 

1. R. Mędrzycki, M. Szmigiero, I. Lipowicz (red.) Prawo administracyjne. Zagadnienia 
podstawowe, Warszawa 2015 

2. E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2015 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 
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 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  3 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 2 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Nazwa przedmiotu: 

Prawo gospodarcze 

 

Kod przedmiotu: 

10.0.VI.47.A.I.15_75 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń  

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

studia I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

Rachunkowość i Prawo w 

Biznesie 

Rok / semestr:  

III rok, 5 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
dr Daniel Dąbrowski 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym 

podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz form działalności 

gospodarczej. 

 

Wymagania wstępne 

 

Ogólna znajomość podstaw prawa (elementów prawa) – pojęcia prawa, normy 

prawnej, źródeł prawa. Znajomość elementów prawa cywilnego 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna zasady podejmowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej 

 

02 student zna organizację i reguły funkcjonowania spółek 

handlowych oraz innego typu przedsiębiorców 

K_W08 

 

K_W09 

 

S1A_W11 

 

S1A_W07 

 

Umiejętności 

03 student wypełnia formularze i sporządza dokumenty 

związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności 

gospodarczej. Sporządza podstawowe umowy występujące w 

obrocie gospodarczym 

K_U06 

 

 

S1A_U05 

 



210 
 

 

Kompetencje 

społeczne 

04 student wypracowuje skrupulatność w zapoznawaniu się z 

dokumentami o charakterze prawnym oraz kreatywność w 

tworzeniu takich dokumentów  

 

K_K02 

K_K03 

S1A_K05 

S1A_K07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

24. Istota prawa gospodarczego 1 

25. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca.  1 

26. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej  1 

27. Ewidencja działalności gospodarczej i Krajowy Rejestr Sądowy 1 

28. Firma i prokura 1 

29. Spółka cywilna – istota, powstanie spółki, majątek spółki, odpowiedzialność wspólników za 
zobowiązania, prowadzenie spraw i reprezentacja spółki 

1 

30. Handlowe spółki osobowe – rodzaje spółek osobowych, cechy charakterystyczne oraz 
podobieństwa i różnice między nimi 

3 

31. Spółka z o.o. – istota, powstanie spółki, prawa i obowiązki wspólników, organy spółki, likwidacja 4 

32. Spółka akcyjna – istota, powstanie spółki, prawa i obowiązki wspólników, organy spółki, 
likwidacja 

2 

RAZEM 15 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Praktyczne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 4 

2. Umowy spółek handlowych – zagadnienia praktyczne 4 

3. Umowy gospodarcze – zagadnienia praktyczne 2 

4. Pojęcie i rodzaje papierów wartościowych – zagadnienia praktyczne 2 

5. Dochodzenie roszczeń gospodarczych – zagadnienia praktyczne 3 

RAZEM 15 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady: wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja 

dydaktyczna. Ćwiczenia: prace w oparciu o wzory dokumentów, umów, formularzy itp. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

12. Kolokwium 
13. Egzamin pisemny 
14. Weryfikacja poprzez obserwację 

 

 

01, 02, 03, 04 

01, 02, 03, 04 

04 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pisemne kolokwium (zawierające pytania otwarte i/lub 

krótkie zadania) oraz pisemny egzamin w formie testu wyboru. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu. 

 

Literatura podstawowa 9. J. Ciszewski, M. Glicz, B. Gliniecki, M. Machnij, R. Morek, A. Stępień-Sporek, K. 
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 Trzciński, E. Wieczorek, A. Wowerka, Polskie prawo handlowe, LexisNexis 2013 

Literatura uzupełniająca 

 

33. A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, 
Wolters Kluwer 2013 

34. A. Koch, J. Napierała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer 
2013 

35. B. Gnela (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Wolters Kluwer 2011 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  20 

Studiowanie literatury 25 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Egzamin/zaliczenie 3 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Nazwa przedmiotu: 

Prawo pracy a koszty pracy 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.15,16_79 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń oraz Katedra 

Rachunkowości i Controllingu 

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

studia I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

Rachunkowość i Prawo w 

Biznesie 

Rok / semestr:  

III rok, 6 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
dr Sławomir Tomczyk 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa pracy w kontekście 

kosztów zatrudnienia. 

Wymagania wstępne 

 

Ogólna znajomość podstaw prawa – pojęcia prawa, normy prawnej, źródeł prawa. 

Znajomość elementów prawa cywilnego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna podstawowe instytucje prawa pracy, rodzaje 

umów o prace, skutki ich zawarcia i rozwiązania.  

 

02 Student ma wiedze na temat kosztów związanych z umową 

o pracę oraz umowami cywilnoprawnymi 

K_W05 

K_W06 

 

S1A_W07 

S1A_W08 

 

Umiejętności 

03 Student potrafi ocenić korzyści związane z zawarciem 

umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej 

 

04 Student potrafi sporządzić listę płac oraz obliczyć koszty 

pracy w zależności od formy zatrudnienia 

K_U01 

K_U07 

 

K_U06 

 

S1A_U01 

S1A_U07 

 

S1A_U05 
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Kompetencje 

społeczne 

05 Student wykazuje skrupulatność w zapoznawaniu się z 

treścią umów o pracę, poddaje je starannej  analizie w celu 

ustalenia płynących z nich konsekwencji prawnych 

K_K02 

K_K03 

S1A_K07 

S1A_K01 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

36. Źródła prawa pracy 1 

37. Rodzaje umów o pracę 2 

38. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna, 
kontrakt menedżerski) 

2 

39. Ustanie stosunku pracy (wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez 
wypowiedzenia, inne przypadki) 

2 

40. Rodzaje i zakres odszkodowań ze nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie 
umowy o pracę lub za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia  

4 

41. Czas pracy – normy i ogólny wymiar czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy 2 

42. Telepraca – warunki stosowania telepracy, szczególne obowiązki pracodawcy związane z 
telepracą 

1 

43. Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych i kierowania pracowników tymczasowych do 
pracy tymczasowej 

1 

RAZEM 15 

  

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Przegląd kosztów pracy w zależności od rodzaju umowy 2 

2. Pozapłacowe koszty pracy 2 

3. Sporządzanie listy płac- stosunek pracy 3 

4. Sporządzanie rachunków- umowy cywilno- prawne 3 

5. Pozostała dokumentacja płacowa 2 

6. Koszty podróży służbowych 2 

7. Ewidencja czasu pracy 1 

RAZEM 15 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady: wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja 

dydaktyczna. Ćwiczenia: zadania typu case study w oparciu o wzory dokumentów, umów, 

formularzy itp. 

 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

15. Kolokwium 
16. Egzamin pisemny 
17. Weryfikacja poprzez obserwację 

 

 

01, 02, 03, 04, 

01, 02, 03, 05 

05 

Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pisemne kolokwium (zawierające pytania otwarte i/lub 
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 zadania typu case study) oraz egzamin pisemny w formie testu wyboru. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu. 

 

Literatura podstawowa 

 

10. L. Florek, Prawo pracy, C.H. Beck 2013 
11. D. Twardo, Oskładkowanie i opodatkowanie wynagrodzeń. Rozliczanie 

pracowników i zleceniobiorców, C.H.Beck 2014 
Literatura uzupełniająca 

 

44. K. Antonów, K. Baran, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Wolters Kluwer 
2013 

45. A. Świątkowski, Polskie prawo pracy, Lexis Nexis 2012 
46. A. Jacewicz, W. Dworowska, Rozliczanie wynagrodzeń w 2013 roku z ewidencją 

księgową, ODDK 2013 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Egzamin/zaliczenie 3 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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PROCEDURA ADMINISTRACYJNA 
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u

 

Nazwa przedmiotu: Procedura administracyjna 
Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.15_48 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość  

Forma studiów: stacjonarne 

I stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Gospodarka i 

Administracja publiczna 

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 Dorota Ambrożuk 

Prowadzący zajęcia dr Dorota Ambrożuk 

Cel przedmiotu / modułu 
Zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami p rocedury administracyjnej, 

ich wykorzystanie w praktyce. 

Wymagania wstępne Postawowe wiadomości na temat prawa administracyjnego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student posiada wiedzę na temat źródeł postępowania 

administracyjnego. 

02 Student zna i rozumie podstawowe instytucje postępowania 

administracyjnego. 

K_W05 

K_W06 

 K_W11 

S1AW07 

 

S1AW07 

Umiejętności 

03 Student potrafi odnajdować właściwe przepisy prawa 

04 Student potrafi prawidłowo interpretować przepisy 

procedury administracyjnej i wykorzystywać je w praktyce. 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

S1AU02 

S1AU05 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student potrafi myśleć i działać aktywnie, rozwiązywać 

problemy związane ze stosowaniem  procedury 

administracyjnej. 

 

K_K01 

K_K03 

K_K05 

S2A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

47. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego  1 

48. Zasady postępowania administracyjnego  1 

49. Podmioty orzekające w postępowaniu administracyjnym (organy administracji, ich właściwość) 1 

50. Strony I podmioty na prawach stron w postępowaniu administracyjnym   1 

51. Doręczenia, wezwania i terminy w postępowaniu administracyjnym  1 

52. Postępowanie administracyjne (wszczęcie, udostępnienie akt, formy postępowania 
wyjaśniającego, postępowanie dowodowe, zawieszenie, umorzenie) 

5 

7.    Rozstrzygnięcie spraw przez organ I I II instancji, środki zaskarżenia (decyzja administracyjna, 
postanowenie, ugoda administracyjna).  

5 
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Metody kształcenia 

 

Wykład z analizą tekstu aktu prawnego i dyskusją 

 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

egzamin pisemny 

 

01, 02, 03 

04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Egzamin pisemny – test, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 50%+1 pkt pozytwynych 

odpowiedzi z testu.  

Literatura podstawowa M. Wierzbowski (red.), M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne – 
ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, CH Beck 2015 

Literatura uzupełniająca 

 

J.P. Tarno, W. Chróścielewski, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed 
sądami administracyjnymi, Wolters Kluwer 2015 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć  0 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 

Inne 0 

ŁĄCZNY nakład pracy Studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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PRZEDMIOT DO WYBORU W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB NIEMIECKIM 

Sylabus zostanie udostępniony studentom na początku semestru, w którym będzie 

realizowany przedmiot. 
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POŚREDNICTWO FINANSOWE I KONGLOMERATY FINANSOWE 
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u
 

Nazwa przedmiotu: Pośrednictwo finansowe i konglomeraty finansowe 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.01/00_51 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/ Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

 

Forma studiów:  studia pierwszego 

stopnia/ studia niestacjonarne 

 

Profil kształcenia:  

Ogólnoakademicki 

Specjalność: 

BiFCF 

Rok / semestr:  

Rok 2/ semestr 4 

Status przedmiotu /modułu: 

Przedmiot kierunkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Język polski  

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 30     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
dr hab. Beata Świecka, prof. US 

Prowadzący zajęcia 

 

prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski 

dr hab. Przemysław Pluskota, prof. US 

dr hab. Beata Świecka, prof. US 

dr hab. Magdalena Zioło, prof. US 

dr Marta Musiał  

dr Monika Pettersen-Sobczyk  

dr Robert Rumiński 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką dotyczącą specyficznych, a coraz 

częściej występujących, podmiotów rynku finansowego jakimi są konglomeraty finansowe. 

Ponadto celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na uwarunkowania i wyzwania stojące 

przed kadrą zarządzającą podmiotami obejmujący swym działaniem więcej niż jeden sektor 

finansowy. 

Wymagania wstępne 

 

Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw finansów: w tym w szczególności 

mechanizmów, instrumentów i rynków finansowych. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna pojęcie konglomeratów finansowych oraz 

charakteryzuje jego podmiot i przedmiot. 

02 Student definiuje podstawowe kategorie ekonomiczno-prawne 

charakterystyczne dla konglomeratów finansowych. 

K_W01 

 

K_W02 

 

S1A_W01,02 

 

S1A_W03,04,09 

Umiejętności 03 Student potrafi dokonać identyfikacji determinant ekonomiczno-

prawnych funkcjonowania konglomeratów finansowych w ujęciu 

K_U02 

 

S1A_U01,02,06 
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instytucjonalnym i instrumentalny m.  

04 Student potrafi wskazać na ograniczenia funkcjonowania i główne 

kategorie ryzyka towarzyszące działalności konglomeratów 

finansowych.     

 

K_U05 

 

S1A_U04,07,08 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student dyskutuje i wyraża opinie zawierające ocenę  

funkcjonowania konglomeratów finansowych. 

06  Student jest świadomy potrzeby samodoskonalenia i pracuje w 

grupie rozwiązując problemy dotyczące konglomeratów finansowych. 

K_K04 

 

 

K_K05 

S1A_K02,04,07 

 

S1A_K03,04,06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  wykład  

1. Pośrednictwo finansowe i konglomeraty finansowe w teorii ekonomii  1 

2. Miejsce i znaczenie pośrednictwa finansowego we współczesnej gospodarce    2 

3. Pośrednicy finansowi na rynku finansowym 2 

4. Kanały dystrybucji usług finansowych 2 

5. Zmiany społeczno-demograficzne i  zmiany struktury oszczędności a funkcjonowanie 
konglomeratów finansowych  

2 

6. Cross-selling i zarządzanie wizerunkiem w konglomeratach finansowych  2 

7. Klienci indywidualni i korporacyjni i ich znaczenie dla konglomeratów finansowych  2 

8. Private banking i asset management w działalności konglomeratów finansowych  2 

Razem 15 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Prawne aspekty funkcjonowania konglomeratów finansowych 2 

2. Integracja rynku finansowego w Unii Europejskiej i jej znaczenie w funkcjonowaniu i 

rozwoju konglomeratów finansowych 

2 

3. Sieć bezpieczeństwa finansowego a działanie konglomeratów finansowych 2 

4. Dyscyplina rynkowa a funkcjonowanie konglomeratów finansowych 2 

5. Strategie konsolidacji i inne sposoby tworzenia konglomeratów finansowych.  2 

6. Strategie działania konglomeratów finansowych 2 

7. Rodzaje ryzyka w konglomeratach finansowych 2 

8. Ocena potencjału ekonomiczno-finansowego konglomeratów finansowych 2 

9. Zarządzanie wizerunkiem w konglomeratach finansowych 2 

10. Konglomeraty finansowe w wybranych krajach 2 

11. Korzyści i zagrożenia płynące z funkcjonowania konglomeratów finansowych.  2 

12. Problemy stymulowania poziomu oszczędności oraz zmiany w strukturze aktywów 

finansowych w Polsce 

4 

13. Korzyści gospodarstw domowych wynikające z  tworzenia konglomeratów finansowych 2 

14. Znaczenie i perspektywy rozwoju konglomeratów finansowych w UE.  2 

Razem 30 
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Metody kształcenia 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych: w formie prezentacji, filmów, dyskusja 

Ćwiczenia – praca w grupach, studium przypadków, dyskusja 

 

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, rozwiązywaniu 

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).  Oceną końcową z przedmiotu jet ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

7. Iwanicz – Drozdowska M. (red.), Konglomeraty finansowe, PWE, Warszawa 2007. 
8. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, Cedewu, 

Warszawa 2008. 

9. Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat bankowca EFCB 3E, Związek 
Banków Polskich, Warszawa 2017. 

Literatura uzupełniająca 

 

 

3. Sikacz H., Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2011 

4. J.K. Solarz (red.), Konglomeraty finansowe w dobie kryzysu, Akademia Finansów 
w Warszawie, Warszawa 2010 

5. Freixas X., Rochet J.Ch., Mikroekonomia bankowa, Cedewu, Warszawa 2007. 
6. Świderska J., Galbarczyk T ., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w 

Polsce, Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2016. 
7. Waliszewski K., Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa 2010.  
8. Portal www.alebank.pl 

9. Symulacja internetowa „Pierwszy milion” 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć  20 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 

http://www.alebank.pl/
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PRODUKTY I USŁUGI BANKOWE 
W
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eł
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a 

Z
es

pó
ł K

ie
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u

 

Nazwa przedmiotu: Produkty i usługi bankowe 

 

Kod przedmiotu: 04.3.VI.47.A.I.00_45 

 

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

i Finansów Porównawczych 

Nazwa kierunku:  Finanse i Rachunkowość 

 

Forma studiów: Stacjonarne I 

stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność: BiFCF 

Rok / semestr: III rok, 6 semestr 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 Beata Świecka 

Prowadzący zajęcia 

prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski 

dr hab. Przemysław Pluskota, prof. US 

dr hab. Beata Świecka, prof. US 

dr hab. Magdalena Zioło, prof. US 

 

dr Marta Musiał  

dr Monika Pettersen-Sobczyk  

dr Robert Rumiński 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z problemami współczesnego rynku usług finansowych ze 

szczególnym uwzględnieniem usług bankowych i para bankowych. Ukazanie 

specyfiki i różnorodności operacji i procedur bankowych  na konkurencyjnym rynku 

finansowym.  

Wymagania wstępne 

 

Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania systemu 

finansowego, w tym banków i instytucji para i pozabankowych.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny współczesnej 

bankowości 

 

02 Student definiuje i wymienia rodzaje usług i produktów 

bankowych na współczesnym rynku finansowym  

K_W01 

 

K_W02 

 

S1A_W01,02 

 

S1A_W03,04,09 

Umiejętności 
03 Student porównuje podstawowe pojęcia z zakresu 

bankowości w ujęciu instytucjonalnym i instrumentalnym  

K_U02 

 

S1A_U01,02,06 
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04 Student ma umiejętność rozumienia i analizowania 

wydarzeń na rynku finansowym z uwzględnieniem elementów 

rodzajów produktów bankowych 

 

K_U07 

 

S1A_U07 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student swobodnie dyskutuje na temat instytucji 

bankowych i para bankowych oraz produktów i usług na 

współczesnym rynku finansowym  

 

06 Student wyraża opinie, co świadczy jego zorientowaniu w 

temacie przedmiotu 

K_K04 

 

 

K_K05 

S1A_K02,04,07 

 

 

S1A_K03,04,06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Klasyfikacja usług, operacji i czynności bankowych 2 

2. Aktywne usługi bankowe 2 

3. Pasywne usługi bankowe 2 

4. Rozliczeniowe usługi bankowe 2 

5. Segmentacja klientów sektora usług bankowych 2 

6. Usługi i procedury bankowe w sektorze klientów indywidualnych  2 

7. Usługi bankowe w sektorze klientów instytucjonalnych 2 

8.Instytucje zwiększające bezpieczeństwo odbiorców usług bankowych  1 

SUMA 15 

Forma zajęć – ćwiczenia  

8. Czynności bankowe jako element określający istotę działania banku 2 

9. Pasywne operacje bankowe na rynku pozabankowym 2 

10. Pasywne operacje bankowe na rynku międzybankowym  2 

11. Aktywne usługi bankowe 6 

12. Ocena wniosku kredytowego - ćwiczenia w laboratorium BankLab 2 

13. Usługowe operacje bankowe  2 

14. Innowacyjne usługi bankowe w środowisku elektronicznym – zajęcia w laboratorium 
BankLab 

4 

15. Zarządzanie nadwyżkami pieniężnymi w bankach  2 

16. Usługi banku na rynku instrumentów pochodnych 6 

17. Ochrona konsumenta w zakresie produktów i usług bankowych 2 

SUMA 30 

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

prezentacja, ćwiczenia w BankLabie 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

Ćwiczenia: kolokwium w formie pisemnej 

Egzamin pisemny 

01,02,03,04,05,06 

01,02,03,04,05,06 
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Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i 

umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem 

zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach. 

Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny. Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z 

egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

15. M.M. Golec, Usługi bankowe, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2011 
16. J. Harasim, Bankowość detaliczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2011  
17. M. Zaleska (red.), Bankowość, Difin, Warszawa 2013 
18. T. Galbarczyk, J. Świderska, Bank komercyjny w Polsce, Difin, Warszawa 2011  
19. E. Bogacka-Kisiel (red.), Usługi i procedury bankowe, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000. 

20. D. Korenik (red.), Innowacyjne usługi banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2006. 

Literatura uzupełniająca 

 

21. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 
2007 

22. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007. 
23. G. Rytelewska (red.), Bankowość detaliczna, PWE, Warszawa 2005. 
24. A. Dmowski, D. Prokopowicz, Rynki finansowe, Difin, Warszawa 2010. 

25. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls 
Biznesu itp. 

26. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć  25 

Studiowanie literatury 25 

Udział w konsultacjach 20 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 
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a 
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Nazwa przedmiotu: 

Rachunkowość finansowa 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.16_11 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Rachunkowości i Controllingu  

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

stacjonarne I stopnia  

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

wszystkie 

Rok / semestr:  

II rok, 3 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
30 30     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr Beata Sadowska 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

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 charakteryzuje system rachunkowości finansowej, 
posługuje się fachową terminologią związaną z wyceną 
aktywów i pasywów, rozumie zasady (politykę) rachunkowości i 
opisuje elementy sprawozdania finansowego.  

K_W01 

K_W04 

K_W05 

K_W10 

K_W11 

S1A_W01 

S1A_W06 

S1A_W06 

S1A_W06 

S1A_W04 

Umiejętności 

02 student potrafi zaewidencjonować zaawansowane operacje 
wynikowe i ekwiwalentne, identyfikuje możliwe metody wyceny 
właściwe dla poszczególnych składników aktywów i pasywów 
oraz dostosowuje je do wybranej polityki rachunkowości 
przedsiębiorstwa.  

K_U02 

K_U07 

S1A_U06  

S1A_U07 

03 student sporządza sprawozdanie finansowe i ocenia 
zawartość merytoryczną poszczególnych elementów 
sprawozdania finansowego. 

K_U02 

K_U06  

S1A_U06  

S1A_U06 
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Kompetencje 
społeczne 

04 student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i 
odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji o 
sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa, a także o 
jego przychodach i kosztach.  

 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

K_K05 

S1A_K01 

S1A_K05 

S1A_K01 

S1A_K04 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład:  

9. Koncepcja systemu rachunkowości finansowej 1 

10. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości– międzynarodowe normy rachunkowości 1 

11. Klasyfikacja i wycena  środków pieniężnych i kredytów bankowych 2 

12. Pojęcie, podział i wycena rozrachunków 5 

13. Istota i zasady ewidencji wartości niematerialnych i prawnych  2 

14. Wycena i ewidencja rzeczowych aktywów trwałych 4 

15. Istota i zasady ewidencji inwestycji długoterminowych oraz krótkoterminowych aktywów 
finansowych 

4 

16. Sposoby ewidencji i metody wyceny produktów gotowych, materiałów i towarów  3 

17. Klasyfikacja i wycena kapitałów 2 

18. Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów 2 

19. Wynik finansowy i jego podział 2 

20. Istota i znaczenie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych – 
obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstwa 

2 

 30 

Forma zajęć – ćwiczenia:  

1. Istota i zasady ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych  2 

2. Istota i zasady ewidencji rozrachunków 4 

3. Istota i zasady ewidencji wartości niematerialnych i prawnych  3 

4. Istota i zasady ewidencji rzeczowych aktywów trwałych 3 

5. Istota i zasady ewidencji inwestycji długoterminowych oraz krótkoterminowych aktywów 
finansowych 

3 

6. Istota i zasady ewidencji zapasów 4 

7. Istota i zasady ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów  3 

8. Istota i zasady ewidencji kapitałów 2 

9. Istota i zasady ewidencji ustalania i rozliczania wyniku finansowego 3 

10. Sporządzanie sprawozdań finansowych 3 

 30 

 

Metody kształcenia 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, 
rozwiązywanie zdań, analiza przypadków, praca w grupach 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sy labusa 

1. Kolokwium  
2. Egzamin pisemny 

  

02, 03, 04 

01, 02, 03 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pisemne kolokwium (zadania do rozwiązania) 

Egzamin z przedmiotu w formie pisemnej – krótkie pytania otwarte oraz test wyboru. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 
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Literatura podstawowa 

 

1. Rachunkowość dla Ciebie. Rachunkowość finansowa, red. P. Szczypa, CeDeWu, 
Warszawa 2013, wydanie IV. 

2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r. poz. 4). 
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 2013, wydanie II 
3. Rachunkowość zaawansowana, red. K. Winiarska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2006 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowanie się do zajęć  12 

Studiowanie literatury 12 

Udział w konsultacjach 2 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Egzamin i zaliczenie 4 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Nazwa przedmiotu: 

Rachunkowość kadr i płac  

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.16_43 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu  

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

studia I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

Rachunkowość przedsiębiorstw 

Rok / semestr:  

III rok, 5 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15 15    

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
dr Beata Sadowska 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami naliczania wynagrodzeń i 

innych kosztów związanych z pracownikiem. 

Wymagania wstępne 

 

Ogólna znajomość podstaw prawa – pojęcia prawa, normy prawnej, źródeł prawa. 

Znajomość elementów prawa cywilnego. Znajomość podstaw rachunkowości.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student ma wiedzę z zakresu kosztów krajowej i 

zagranicznej podróży służbowej 

 

02 Student ma wiedzę na temat kosztów związanych z umową 

o pracę oraz umowami cywilnoprawnymi 

K_W01 

K_W08 

 

KW_05 

S1A_W01 

S1A_W02 

S1A_W11 

S1A_W06 

S1A_W07 

S1A_W11 

Umiejętności 

03 Student potrafi ocenić korzyści związane z zawarciem 

umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej 

 

04 Student potrafi sporządzić listę płac, obliczyć koszty pracy w 

zależności od formy zatrudnienia oraz obsługuje program 

„Płanik” 

K_U01 

K_U05 

 

K_U06 

 

S1A_U01 

S1A_U04 

S1A_U05 
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Kompetencje 

społeczne 

05 Student wykazuje skrupulatność w naliczaniu elementów 

wynagrodzenia i kosztów podróży służbowej 

K_K01 

K_K03 

K_K04 

S1A_K01 

S1A_K07 

S1A_K02 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Wynagrodzenie za pracę – składniki wynagrodzenia 2 

2. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy 2 

3. Wynagrodzenie za czas urlopu 1 

4. Obowiązki pracodawcy w zakresie składek ZUS 2 

5. Obowiązki pracodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  2 

6. Krajowa podróż służbowa 2 

7. Zagraniczna podróż służbowa 2 

8. Pozostałe należności i zobowiązania z pracownikami  2 

RAZEM 15 

  

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Przegląd kosztów pracy w zależności od rodzaju umowy 2 

2. Pozapłacowe koszty pracy 2 

3. Sporządzanie listy płac- stosunek pracy 3 

4. Sporządzanie rachunków- umowy cywilno- prawne 3 

5. Pozostała dokumentacja płacowa 2 

6. Koszty podróży służbowych 2 

7. Ewidencja czasu pracy 1 

RAZEM 15 

  

Forma zajęć – ćwiczenia laboratoryjne  

1. Zgłoszenie płatnika, ubezpieczonego i jego wyrejestrowania 2 

2. Formularze rozliczeniowe i dokumenty płatnicze 3 

3. Obsługa programu Płatnik – wybrane zagadnienia  10 

RAZEM 15 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady: wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja 

dydaktyczna. Ćwiczenia: zadania typu case study w oparciu o wzory dokumentów, umów, 

formularzy itp. Ćwiczenia laboratoryjne: ćwiczenia w oparciu o program Płatnik 

 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

1. Sprawdzian  

 

01, 02, 03, 04, 
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2. Egzamin pisemny 

3. Weryfikacja poprzez obserwację 
 

01, 02, 03, 05 

05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pisemny sprawdzian (obliczenie listy płac oraz 

sporządzenie rozliczenia kosztów podróży słuzbowej) oraz egzamin pisemny w formie 

testu wyboru. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. L. Florek, Prawo pracy, C.H. Beck 2013 
2. D. Twardo, Oskładkowanie i opodatkowanie wynagrodzeń. Rozliczanie 

pracowników i zleceniobiorców, C.H.Beck 2014 
Literatura uzupełniająca 

 

1. K. Antonów, K. Baran, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Wolters Kluwer 
2013 

2. A. Świątkowski, Polskie prawo pracy, Lexis Nexis 2012 
3. A. Jacewicz, W. Dworowska, Rozliczanie wynagrodzeń w 2013 roku z ewidencją 

księgową, ODDK 2013 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć  30 

Studiowanie literatury 35 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 

Egzamin/zaliczenie 3 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150 

Liczba punktów ECTS 6 
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Nazwa przedmiotu:  

Rachunkowość małych firm 

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.16_88 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług / Katedra Rachunkowości i Controllingu   

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 
Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  
A 

Specjalność: 
Rachunkowość i Controlling  

Rok / semestr:  
Rok 3/ semestr 6 

Status przedmiotu /modułu: 
Obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 
Język polski  

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 15 15    

Koordynator przedmiotu / modułu Dr Beata Sadowska 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności  

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ewidencji 
podatkowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie prowadzących ksiąg 
rachunkowych. 

Wymagania wstępne 
Znajomość podstaw prawa gospodarczego oraz form prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01 Student rozróżnia oraz charakteryzuje formy opodatkowania 
małych przedsiębiorstw 
 
02 Student określa rolę informacji pochodzących z ewidencji 
podatkowych na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego 

K_W01 
K_W08 

 

 
K_W05 

 

S1A_W02 
S1A_W11 

 

 
S1A_W06 

Umiejętności 

03 Student prowadzi ewidencje na potrzeby rozliczenia podatku 
dochodowego 

 
04 Student oblicza obciążenia podatkowe na podstawie 
informacji pochodzących z ewidencji podatkowych 

K_U01 

 
 

K_U06 
K_U07 

S1A_U01 

 
 

S1A_U05 
S1A_U07 

Kompetencje 
społeczne 

05 Student wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków i 
podejmowaniu decyzji na podstawie informacji z ewidencji 
podatkowych 
 
06 Student wykazuje odpowiedzialność za informacje 
generowane przez prowadzone ewidencje podatkowe 

K_K01 
K_K03 

 
K_K02 
K_K04 

S1A_K01 
S1A_K07 

 
S1A_K04 
S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
Forma zajęć –  wykład:  
1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości małych firm  1 
2. Obowiązki podatkowe małych firm oraz kryteria wyboru ewidencji podatkowej 2 
3. Zasady prowadzenia karty podatkowej oraz ustalania podatku dochodowego  2 
4. Zasady prowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ustalania podatku 
dochodowego 

2 

5. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ustalania podatku dochodowego 3 
6. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz koszty uzyskania przychodu  1 
7. Dodatkowe ewidencje w ramach ewidencji podatkowych 2 
8. Zestawienie ewidencji podatkowych 2 
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Razem 15 
Forma zajęć – ćwiczenia:  
1. Wybór formy ewidencji podatkowej 2 
2. Prowadzenie karty podatkowej oraz ustalanie podatku dochodowego  2 
3. Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ustalanie podatku dochodowego 2 
4. Wycena wybranych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz kosztów uzyskania 
przychodu  

2 

5. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ustalanie podatku dochodowego  3 

6. Prowadzenie dodatkowych ewidencji 2 

7. Wypełnianie zeznań podatkowych 2 

Razem 15 

Forma zajęć – ćwiczenia laboratoryjne:  
1. Prowadzenie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ustalanie podatku 
dochodowego z użyciem technik komputerowych 

3 

2. Wycena wybranych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz kosztów uzyskania 
przychodu z użyciem technik komputerowych 

2 

3. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ustalanie podatku dochodowego  z 
użyciem technik komputerowych 

4 

4. Prowadzenie dodatkowych ewidencji z użyciem technik komputerowych 3 
5. Wypełnianie zeznań podatkowych z użyciem technik komputerowych 3 

Razem 15 

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 sy labusa 

2. Sprawdzian pisemny 
3. Zadanie case study 
4. Egzamin pisemny – test  

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

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia z: 

4. Ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu oraz odpowiedniej 
frekwencji na zajęciach ćwiczeniowych. 

5. Zajęć laboratoryjnych jest zadanie typu case study sprawdzające praktyczne 
umiejętności studenta w zakresie obsługi wybranego programu komputerowego 
oraz odpowiednia frekwencja. 

6. Wykładów jest egzamin pisemny. 
Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

2. Markowski W.: ABC small businessu, Wyd. Marcus Barbara i Włodzimierz 
Markowscy S.C. 2014- część B. 

Literatura uzupełniająca 

 

2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.  

4. Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 
Przygotowanie się do zajęć  20 
Studiowanie literatury 23 
Udział w konsultacjach 12 
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Przygotowanie projektu / eseju / itp.  
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 

Egzamin i zaliczenie 5 

Inne  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 
Liczba punktów ECTS 5 
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Nazwa przedmiotu:  

Rachunkowość małych firm 

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.16_78 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług / Katedra Rachunkowości i Controllingu   

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 
Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  
A 

Specjalność: 
Rachunkowość i Prawo w 
Biznesie 

Rok / semestr:  
Rok 3/ semestr 6 

Status przedmiotu /modułu: 
Obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 
Język polski  

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 15 15    

Koordynator przedmiotu / modułu Dr Beata Sadowska 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności  

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ewidencji 
podatkowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie prowadzących ksiąg 
rachunkowych. 

Wymagania wstępne 
Znajomość podstaw prawa gospodarczego oraz form prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01 Student rozróżnia oraz charakteryzuje formy opodatkowania 
małych przedsiębiorstw 

 
02 Student określa rolę informacji pochodzących z ewidencji 
podatkowych na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego 

K_W01 
K_W08 

 

 
K_W05 

 

S1A_W02 
S1A_W11 

 

 
S1A_W06 

Umiejętności 

03 Student prowadzi ewidencje na potrzeby rozliczenia podatku 
dochodowego 
 
04 Student oblicza obciążenia podatkowe na podstawie 
informacji pochodzących z ewidencji podatkowych 

K_U01 

 
 

K_U06 
K_U07 

S1A_U01 

 
 

S1A_U05 
S1A_U07 

Kompetencje 
społeczne 

05 Student wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków i 
podejmowaniu decyzji na podstawie informacji z ewidencji 
podatkowych 

 
06 Student wykazuje odpowiedzialność za informacje 
generowane przez prowadzone ewidencje podatkowe 

K_K01 
K_K03 

 
K_K02 
K_K04 

S1A_K01 
S1A_K07 

 
S1A_K04 
S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
Forma zajęć –  wykład:  
1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości małych firm  1 
2. Obowiązki podatkowe małych firm oraz kryteria wyboru ewidencji podatkowej 2 
3. Zasady prowadzenia karty podatkowej oraz ustalania podatku dochodowego 2 
4. Zasady prowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ustalania podatku 
dochodowego 

2 

5. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ustalania podatku dochodowego 3 
6. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz koszty uzyskania przychodu  1 
7. Dodatkowe ewidencje w ramach ewidencji podatkowych 2 
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8. Zestawienie ewidencji podatkowych 2 
Razem 15 

Forma zajęć – ćwiczenia:  
1. Wybór formy ewidencji podatkowej 2 
2. Prowadzenie karty podatkowej oraz ustalanie podatku dochodowego  2 
3. Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ustalanie podatku dochodowego  2 
4. Wycena wybranych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz kosztów uzyskania 
przychodu  

2 

5. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ustalanie podatku dochodowego  3 

6. Prowadzenie dodatkowych ewidencji 2 

7. Wypełnianie zeznań podatkowych 2 

Razem 15 

Forma zajęć – ćwiczenia laboratoryjne:  
1. Prowadzenie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ustalanie podatku 
dochodowego z użyciem technik komputerowych 

3 

2. Wycena wybranych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz kosztów uzyskania 
przychodu z użyciem technik komputerowych 

2 

3. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ustalanie podatku dochodowego  z 
użyciem technik komputerowych 

4 

4. Prowadzenie dodatkowych ewidencji z użyciem technik komputerowych 3 
5. Wypełnianie zeznań podatkowych z użyciem technik komputerowych 3 

Razem 15 

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 sy labusa 

5. Sprawdzian pisemny 
6. Zadanie case study 
7. Egzamin pisemny – test  

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

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia z: 

7. Ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu oraz odpowiedniej 
frekwencji na zajęciach ćwiczeniowych. 

8. Zajęć laboratoryjnych jest zadanie typu case study sprawdzające praktyczne 
umiejętności studenta w zakresie obsługi wybranego programu komputerowego 
oraz odpowiednia frekwencja. 

9. Wykładów jest egzamin pisemny. 
Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

3. Markowski W.: ABC small businessu, Wyd. Marcus Barbara i Włodzimierz 
Markowscy S.C. 2014- część B. 

Literatura uzupełniająca 

 

5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.  

7. Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 
Przygotowanie się do zajęć  18 
Studiowanie literatury 10 
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Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 
Egzamin i zaliczenie 5 

Inne  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 
Liczba punktów ECTS 4 
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RACHUNKOWOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 
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Nazwa przedmiotu:  

Rachunkowość odpowiedzialności społecznej 

Kod przedmiotu 

04.3.VI.47.A.I.16_87: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:   

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu  

Nazwa kierunku:  

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: studia pierwszego 

stopnia, studia stacjonarne 

 

Profil kształcenia: 

ogólnoakademicki 

Specjalność:  

Rachunkowość i controlling 

Rok / semestr:  

rok 3/ semestr 6 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski  

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
30      

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr Beata Sadowska 

Prowadzący zajęcia 

 
Według  przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą systemu  rachunkowości w 

realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Wymagania wstępne 

 

Znajomość zagadnień realizowanych na przedmiocie Podstawy rachunkowości i 

Rachunkowość finansowa. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student definiuje pojęcia związane z rachunkowością 

społecznej odpowiedzialności. 

 

02 Student identyfikuje obszary rachunkowości związane z 

prowadzeniem biznesu społecznie odpowiedzialnego. 

K_W05 

 

 

K_W10 

 

S1A_W06 

 

 

S1A_W06 

Umiejętności 

03 Student potrafi zastosować wybrane narzędzia 

rachunkowości  finansowej i rachunkowości zarządczej dla 

potrzeb społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. 

 

K_U02 

K_U04 

S1A_U02 

S1A_U04 

Kompetencje 

społeczne 

04 Student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i 

odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji 

przydatnych w kreowaniu społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstwa. 

K_K02 

K_K04 

S1A_K04 

S1A_K07 
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TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  wykład  

1. System społecznej odpowiedzialności biznesu  2 

2. Kultura nowoczesnego przedsiębiorstwa a system rachunkowości  2 

3. Etyka w rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej  4 

4. Rachunkowość w działalności proekologicznej przedsiębiorstw 4 

5. Społeczne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw a system rachunkowości  4 

6. Księgi rachunkowe a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa  4 

7. Sprawozdawczość finansowa a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa  4 

8. Rachunek kosztów w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa 4 

9. Rachunkowość odpowiedzialności społecznej jako instrument nadzoru korporacyjnego  2 

Razem 30 

 

Metody kształcenia 
Wykład z dyskusją dydaktyczną, prezentacje przykładów, analiza przypadków  

 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

Egzamin ustny 

 

 

01, 02, 03, 04 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest udzielenie wyczerpującej 

odpowiedzi na dwa wylosowane pytania. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. T. Gabrusewicz, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu 
zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa 2010. 

2. T. Szot-Gabryś, Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości 
odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2013 

 

Literatura uzupełniająca 

 

1. J. Famielec, M. Stępień, Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005. 

2. M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, budowanie zdrowej, 
efektywnej organizacji, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007.  

3. P. Szczypa, Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną 
przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012. 

 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   
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Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 8 

Egzamin i zaliczenie 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW 
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Nazwa przedmiotu: 

Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw  

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.6_41 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa   

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 
Finanse przedsiębiorstw 

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 

 
Kordela Dominka dr 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest wprowadzenie studentów w problematykę 
restrukturyzacji finansów w przedsiębiorstwie, a w szczególności wyjaśnienie 
procesów naprawczych i rozwojowych oraz dostosowywanie do aktualnie 
panujących warunków gospodarczych.  

Wymagania wstępne 

 
Znajomość podstaw  finansów oraz zarządzania. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01 student definiuje  podstawowe pojęcia z dziedziny 
restrukturyzacji, zaznajomiony jest także z podstawowymi 
zagadnieniami dotyczącymi procesów naprawczych 
przedsiębiorstw. 

K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_W09 

K_W11 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W07 

S1A_W07 

S1A_W11 

02 student zna narzędzia restrukturyzacji finansowej 

K_W03 

K_W07 

K_W08 

K_W10 

S1A_W07 

S1A_W05 

S1A_W11 

S1A_W11 

Umiejętności 

03 student potrafi rozpoznać podstawowe narzędzia w procesie 
naprawczym  

K_U01 

K_U02  

K_U04 

K_U08 

S1A_U08 

S1A_U02 

S1A_U08 

S1A_U09 

04 student rozumie specyfikę współpracy z interesariuszami 
w procesach restrukturyzacji oraz znaczenie procesów 

K_U03 

K_U06 

S1A_U03 

S1A_U05 
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restrukturyzacyjnych K_U07 S1A_U07 

Kompetencje 
społeczne 

05 student  potrafi ocenić  wewnętrzne i zewnętrzne 
uwarunkowania procesu restrukturyzacji. 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

K_K05 

S1A_K02  

S1A_K05 

S1A_K07 

S1A_K04 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Specyfika restrukturyzacji finansowej  3 

2. Diagnostyka zjawisk kryzysowych w przedsiębiorstwie  3 

3. Model procesu restrukturyzacji finansowej w kryzysie 3 

4. Narzędzia restrukturyzacji finansowej 3 

5. Rola interesariuszy w procesie restrukturyzacji finansowej 3 

6. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w Polsce – case study  

 15 

 

Metody kształcenia 

 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, case study. 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Egzamin 

Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację- praca w 
grupach) 

 

01,02,03,04,05 

03,04,05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Egzamin pisemny, pytania otwarte i testowe. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Mączyńska E., Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki 
polskiej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001 

2. Porada-Rochoń M. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do 
współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa, Difin, 2009 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Garstka M., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Podział przez wydzielenie. CeDeWu, 
Warszawa 2006 

2. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki. WN PWN, 
Warszawa 1999 

3. Rochoń M., Efektywność restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, Walkowska 
Wydawnictwo, Szczecin 2006 

4. Stępniak-Kucharska A., Stos D., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Przesłanki i 
procedury, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, Skierniewice 2009  

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć  10 
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Studiowanie literatury 12 

Udział w konsultacjach 6 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu  5 

Egzamin  2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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Nazwa przedmiotu:  

Rynek finansowy 

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.6_16 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

 

Forma studiów:  

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:   

A 

Specjalność:  

wszystkie 

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 

 
30      

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska 

Prowadzący zajęcia 

 
według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

 przedstawienie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania rynków 
finansowych, 

 zapoznanie z podstawowymi instrumentami rynku finansowego, 

 omówienie zagadnień związanych z zastosowaniem  instrumentów 
pochodnych, 

 przedstawienie celów działania i funkcji giełd papierów wartościowych, 
Wymagania wstępne 

 
Podstawowa wiedza z zakresu finansów przedsiębiorstwa.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 
efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01  student zna podstawowe pojęcia z dziedziny podstaw 
funkcjonowania rynków finansowych.  

 

K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W08 

K_W09 

K_W10 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W08 

S1A_W11 

S1A_W07 

S1A_W11 

Umiejętności 

02 student potrafi zrozumieć działanie instrumentów rynku 
finansowego oraz najważniejszych instytucji rynku finansowego.  

  

  

  

 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U05 

K_U08 

S1A_U08 

S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U08 

S1A_U07 

S1A_U09,10 
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Kompetencje 
społeczne 

03 student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji 
podejmowanych na rynku finansowych dla efektywności polityki 
inwestycyjnej przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. . 

 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

K_K05 

S1A_K02  

S1A_K05 

S1A_K07 

S1A_K04 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykłady  

1.Struktura i funkcje rynku finansowego.  4 

2. Podmioty  i instytucje rynku finansowego.  4 

3.Podstwawowe informacje o  nadzorze finansowym.  4 

4.Podział papierów wartościowych.  4 

5.Podstawowe zasady obrotu instrumentami finansowymi.  6 

6.Organizacja i funkcje giełdy papierów wartościowych.  6 

7.Podstawowe wskaźniki giełdowe.  2 

Suma: 30 

Metody kształcenia 

 

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusje ze studentami. 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Kolokwium, obejmujące zagadnienia przedstawiane na wykładach 
oraz przyswojone przez studentów w trakcie samodzielnej pracy 
nad studiowaniem literatury (w zakresie wyspecyfikowanych treści 
programowych).  

01, 02, 03 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne (pytania otwarte i zadania).  

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Bień W., Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 1997 

2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teor ii i praktyki. WN 
PWN, Warszawa 2007  

 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2003  

2. Sopoćko A., Rynek finansowy,  WN PWN, Warszawa 2006 

3. Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. WN PWN, Warszawa 2008 

4. Jajuga K., Postawy inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, GPW, 
Warszawa 2006 

5. Nawrot W., Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa 2008 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 7 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 6 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  
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Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 

Zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Nazwa przedmiotu: Rynek usług ubezpieczeniowych 

 

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.6_47 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

Finanse przedsiębiorstw 

Rok / semestr: 3/6 

 

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 Anna Bera 

Prowadzący zajęcia 

 
według przydziału czynności    

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z 
zakresu rynku usług ubezpieczeniowych 

Wymagania wstępne 

 
Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń      

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 
01 student zna podstawowe pojęcia z zakresu rynku  
ubezpieczeń i kontraktów ubezpieczeniowych. 

K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W08 

K_W10 

K_W11 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W08 

S1A_W11 

S1A_W07 

S1A_W11 

Umiejętności 
02 student potrafi rozpoznać i analizować podstawowe grupy 
produktów ubezpieczeniowych, związanych z rynkiem 
ubezpieczeń majątkowych i osobowych 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U05 

K_U08 

S1A_U08 

S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U08 

S1A_U07 

S1A_U09,10 

Kompetencje 
społeczne 

03 student akceptuje i rozumie znaczenie kontraktów 
ubezpieczeniowych oraz wpływu działalności w zakresie 
ubezpieczeniowym na bezpieczeństwo finansowe działania  
przedsiębiorstw 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

K_K05 

S1A_K02  

S1A_K05 

S1A_K07 

S1A_K04 

S1A_K03 
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TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

1. Wprowadzenie do problematyki rynku usług ubezpieczeniowych 1 

2. Globalizacja działalności ubezpieczeniowej procesy dostosowawcze w ubezpieczeniach (Solvency II)   2 

3. Ubezpieczenia w rozwoju społeczno – gospodarczym w Polsce,  w Europie , na świecie  1 

4. Zjawisko przestępczości na rynku ubezpieczeń (istota , skala , metody przeciwdziałania)  2 

5. Ubezpieczenia mienia  2 

6. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  2 

7. Ubezpieczenia finansowe  2 

8. Ubezpieczenia na życie  2 

9. Ubezpieczenia emerytalne 1 

  

Forma zajęć - ćwiczenia 15 

1. Uwarunkowania prawne funkcjonowania rynku ubezpieczeń 2 

2. Instytucje nadzorujące rynek ubezpieczeniowy w Polsce 3 

3. Formy działalności zakładów  ubezpieczeń. 2 

4. Warunki konkurencji na rynku ubezpieczeń 3 

5. Rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce i na świecie 3 

6. Rola polskiego sektora ubezpieczeń na rynku europejskim  2 

Metody kształcenia 

 

 

Wykład  i ćwiczenia z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, studia 
literaturowe 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Kolokwium (dot. treści prezentowanych na ćwiczeniach) 

Egzamin pisemny, obejmujący zagadnienia przedstawiane na 
wykładach oraz przyswojone przez studentów w trakcie 
samodzielnej pracy nad studiowaniem literatury w zakresie 
wyspecyfikowanych treści programowych.  

02, 03 

01, 02 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne (pytania otwarte i zadania). Projekt grupowy.  

Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Handschke J., Monkiewicz J. (red.), Ubezpieczenia– podręcznik akademicki, 
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010 

2. Treder H., Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych w warunkach integracji 
europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Wiadomości ubezpieczeniowe. 

2. Gazeta ubezpieczeniowa. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  20 
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Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 9 

Egzamin i zaliczenie 4 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Nazwa przedmiotu: Rynek usług ubezpieczeniowych 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.6_48 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Nazwa kierunku:  

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

Bankowość i Ubezpieczenia 

Rok / semestr: 3/6 

 

Status przedmiotu /modułu:  Język przedmiotu / modułu: Polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15 - - - - 

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr hab. prof. US Anna Bera 

Prowadzący zajęcia 

 
według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z 
zakresu rynku usług ubezpieczeniowych 

Wymagania wstępne 

 
Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń      

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 
01 student zna podstawowe pojęcia z zakresu rynku  
ubezpieczeń i kontraktów ubezpieczeniowych. 

K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W08 

K_W10 

K_W11 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W08 

S1A_W11 

S1A_W07 

S1A_W11 

Umiejętności 
02 student potrafi rozpoznać i analizować podstawowe grupy 
produktów ubezpieczeniowych, związanych z rynkiem 
ubezpieczeń majątkowych i osobowych 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U05 

K_U08 

S1A_U08 

S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U08 

S1A_U07 

S1A_U09,10 

Kompetencje 
społeczne 

03 student akceptuje i rozumie znaczenie kontraktów 
ubezpieczeniowych oraz wpływu działalności w zakresie 
ubezpieczeniowym na bezpieczeństwo finansowe działania  
przedsiębiorstw 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

K_K05 

S1A_K02  

S1A_K05 

S1A_K07 

S1A_K04 

S1A_K03 
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TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

1. Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce 2 

2. Ryzyko ubezpieczeniowe  2 

3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń 2 

4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe  2 

5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego 2 

6. Charakterystyka rynku usług ubezpieczeniowych:  ubezpieczeń komunikacyjnych, przemysłowych, 
rolnych, finansowych, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń transportowych  

2 

7. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń  2 

8. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju 1 

  

Forma zajęć - ćwiczenia 15 

1. Uwarunkowania prawne funkcjonowania rynku ubezpieczeń 2 

2. Instytucje nadzorujące rynek ubezpieczeniowy w Polsce 3 

3. Formy działalności zakładów  ubezpieczeń. 2 

4. Warunki konkurencji na rynku ubezpieczeń 3 

5. Rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce i na świecie 3 

6. Rola polskiego sektora ubezpieczeń na rynku europejskim  2 

 

Metody kształcenia 

 

 

Wykład  i ćwiczenia z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, studia literaturowe 

 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Kolokwium (dot. treści prezentowanych na ćwiczeniach)  

 

Egzamin pisemny, obejmujący zagadnienia przedstawiane na wykładach 
i oraz przyswojone przez studentów w trakcie samodzielnej pracy nad 
studiowaniem literatury, w zakresie wyspecyfikowanych treści 

programowych.  

02, 03 

 

01,02 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne (pytania otwarte i zadania). Projekt grupowy.  

Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń.  

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. J. Handschke, J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia – podręcznik akademicki, Wydawnictwo 

Poltext, Warszawa 2010 

2. H. Treder, Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych w warunkach integracji 
europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Wiadomości ubezpieczeniowe. 

2. Gazeta ubezpieczeniowa. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  20 
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Studiowanie literatury 14 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Egzamin i zaliczenie 4 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Nazwa przedmiotu: Ryzyko operacyjne Centrów finansowych BPO  

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.00_49 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

UniCredit Business Integrated Solutions 

Nazwa kierunku:  

Finanse i rachunkowość 

Forma studiów: stacjonarne 

 

Profil kształcenia:  Specjalność: BiFCF 

 

Rok / semestr: 3 rok 5 semestr 

 

Status przedmiotu /modułu: 

Specjalnosciowy  

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 Magdalena Zioło 

Prowadzący zajęcia 

 
 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów przede wszystkim z 

praktyczną, ale także i teoretyczną stroną zarządzania ryzykiem operacyjnym w 

działalności Centrów finansowych SSC;  

a takze z zasadami organizowania w przedsiębiorstwie procesu panowania nad 

ryzykiem.  

Wymagania wstępne 

 

Podstawowa wiedza z zakresu bankowości, zarządzania, strategii podmiotów 

gospodarujących. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

 

1 Student podstawową wiedzę z zakresu analizy ryzyka 

operacyjnego, student  posiada podstawową wiedzę z zakresu 

zasad organizowania procesu panowania nad ryzykiem  

 

 

 

K_W01 

S1A_W01 

S1A_W02 

Umiejętności 

2 Student potrafi rozpoznac  rodzaje ryzyka, zidentyfikować 

jego źródła i wpływ na działalność SSC 

3  Student potrafi zaprojektować scenariusz reagowania na 

wystąpienie ryzyka 

K_U01 

 

K_U02 

S1A_U01 

S1A_U08 

S1A_U01 

S1A_U06 
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Kompetencje 

społeczne 

4 Student posiada kompetencje spoleczne, potrafi pracowac w 

grupie, przeprowadzac brainstorming w poszukiwaniu nowych 

rozwiazan,  

K_K04 S1A_U04 

S1A_U07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – cwiczenia/wyklad 15 

1 Ryzyko w działalności  SSC 1 

2 Istota ryzyka operacyjnego. Przyczyny wzrostu ekspozycji na ryzyko operacyjne  2 

3 Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w SSC 2 

4 Wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w insytucjach SSC/BPO  2 

5 Metody pomiaru ryzyka operacyjnego w SSC (jakościowe i ilościowe) 4 

6 Ryzyko systemowe: efekt domina; analiza przykładów rozprzestrzeniania sie ryzyka - przyczyny, 

przebieg, skutki,wnioski na przyszłosc  

2 

7. Analiza ryzyka o charakterze: personalnym, organizacyjnym, rzeczowo - technicznym, relacji ze 

srodowiskiem biznesowym  

2 

 

 

Metody kształcenia 

 

 

Cwiczenia praktyczne, brainstorming z użyciem technik multimedialnych, dyskusja, praca w 

grupach, analiza przypadków. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

Aktywność na zajęciach 

 

1-4 

Forma i warunki zaliczenia 

 
Wazna jest aktywność w czasie wykładów (udział w dyskusjach). 

Literatura podstawowa 

 

1. Matkowski Paweł, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wolters Kluwer Polska, 2006. 
2. Staniec Iwona, Zawiła-Niedźwiecki Janusz red., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, 

Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. 

3. D.Gatarek, R.Maksymiuk, M.Krysiak, Ł.Witkowski, Nowoczesne metody zarzadzania 
ryzykiem finansowym, Warszawa 2001; 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Krasodomska Joanna, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, PWE, Warszwa 
2008. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć  15 

Studiowanie literatury 15 
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Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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SEMINARIUM LICENCJACKIE  
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Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie Kod przedmiotu:  

14.0.VI.47.A.I.00_39 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

stacjonarne I stopnia 

 

Profil kształcenia:  

A 

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 Downar Wojciech dr hab. prof. US 

Prowadzący zajęcia według przydziału czynności    

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 finansów i 
rachunkowości 
U – student samodzielnie organizuje pracę, dyskutuje na tematy z zakresu 
problematyki finansów i rachunkowości 
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 pracy naukowej. 

K_W01 

K_W06 

S1A_W01 

S1A_W01 

02. Student zna merytoryczne wymogi pracy licencjackiej oraz 
zna zasady jej pisania 

K_W07 S1A _W10 

Umiejętności 

03. Student potrafi sformułować cel badawczy pracy naukowej, 
wybrać odpowiednie narzędzia badawcze, opisać wyniki 
badań, dokonać prawidłowej analizy wyników badań oraz 
sformułować wnioski. 

K_U01 

K_U02 

K_U06 

S1A _U01 

S1A _U02 

S1A _U06 

04. Student potrafi podjąć dyskusje na nurtujące go pytania. K_U08 S1A _U09 

05. Student potrafi korzystać z technik informatycznych w celu 
pozyskiwania i przechowywania danych. 

K_U04 S1A _U04 

Kompetencje 
społeczne 

06. Student potrafi pracować indywidualnie i w grupie  
K_K01 

K_K04 

S1A _K01  

S1A _K04 

07. Student postępuje etycznie w zakresie ochrony własności 
intelektualnej w odniesieniu do pisanej pracy 

K_K03 

K_K05  

S1A _K01  

S1A _K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – seminarium 90 

1. Wymagania formalne stawiane licencjatom, wybór tematu pracy licencjackiej w oparciu o propozycje 5 
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prowadzącego oraz studentów. Ogólne zasady pisania prac licencjackich. 

2. Formułowanie przedmiotu, celu i zakresu pracy licencjackiej. Szczegółowa charakterystyka wybranych 
metod i technik badawczych. Dobór właściwego piśmiennictwa dotyczącego badanego problemu. 

15 

3. Rodzaje przypisów, zasady cytowania piśmiennictwa. Etyczne aspekty pisania pracy licencjackiej – 
ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu 

15 

4. Omówienie badań własnych studentów i ich analiza. Dyskusja, formułowanie i weryfikacja wniosków.  20 

5. Przystąpienie do formalnego pisania pracy licencjackiej. Kryte ria oceny pracy licencjackiej – 
poprawność logiczna, językowa i stylistyczna. 

10 

6. Przedstawienie zawartości wstępu i przeglądu piśmiennictwa oraz kolejnych rozdziałów teoretycznych. 5 

7. Prezentacja całości pracy licencjackiej. Kryteria oceny (recenzji) pracy licencjackiej. 10 

8. Przygotowanie do obrony problematyki poruszanej w pracy podczas egzaminu dyplomowego 
(licencjackiego). 

10 

  

Metody kształcenia Analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, prezentacja 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

 Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację- 
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. 
Ocenę końcową przedmiotu stanowi ocena z zaliczenia. 

Literatura podstawowa 

 

1. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwa 
Prawnicze PWN, Warszawa 2000. 

 

Literatura uzupełniająca 

 

1. 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  10 

Studiowanie literatury 40 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 90 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 14 

Zaliczenie 2 

Inne 4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250 

Liczba punktów ECTS 10 
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SPECYFIKA I FUNKCJONOWANIE CENTROW FINANSOWYCH SSC 
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Nazwa przedmiotu: Specyfika i funkcjonowanie centrow finansowych 

SSC 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.00_44 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

UniCredit Business Integrated Solutions 

Nazwa kierunku:  

Finanse i rachunkowość 

Forma studiów: 

stacjonarne 

Forma studiów: 

stacjonarne 

Forma studiów: 

stacjonarne 

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

 

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 Magdalena Zioło 

Prowadzący zajęcia 

 
 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów przede wszystkim z 

praktyczną, ale także i teoretyczną stroną funkcjonowanie centrow SSC,  

zasadami panujacymi w przedsiebiorstwie, dobrymi praktykami. .  

Wymagania wstępne 

 

Podstawowa wiedza z zakresu bankowości, zarządzania, strategii podmiotów 

gospodarujących. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 
1 Student podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania i 

standardow SSC.  

 

K_W01 

S1A_W01 

S1A_W02 

Umiejętności 

2 Student potrafi rozpoznac i zaklasyfikowac podstawowe 

uslugi  i procesy swiadczone w SSC.  

 

3  Student potrafi zaprojektować podstawowy proces, wdrozyc i 

ulepszac.  

 

K_U01 

 

 

K_U02 

S1A_U01 

S1A_U08 

 

S1A_U01 

S1A_U06 

Kompetencje 

społeczne 

4 Student posiada kompetencje spoleczne, potrafi pracowac w 

grupie, przeprowadzac brainstorming w poszukiwaniu nowych 

rozwiazan,  

K_K04 S1A_U04 

S1A_U07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
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Forma zajęć – cwiczenia/wyklad 15 

1 Geneza i rola centrow finansowych. 3 

2 Specyfika i organizacja pracy centrow finansowych 3 

3 Ochrona danych. 3 

4 Ksztaltowanie relacji z klientem  3 

5 Rozwoj i optymalizacja procesow w centrach finansowych. 3 

 

 

Metody kształcenia 

 

 

Cwiczenia praktyczne, brainstorming z użyciem technik multimedialnych, dyskusja, praca w 

grupach, analiza przypadków. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

Analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, prezentacja Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

 

Aktywność na zajęciacj 

1,2,3,4, 

Forma i warunki zaliczenia 

 
Wazna jest aktywność w czasie wykładów (udział w dyskusjach). 

Literatura podstawowa 

 

A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce 
światowej, PWN, Warszawa 1998 

Literatura uzupełniająca 

 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć  15 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Nazwa przedmiotu: Socjologia 

 

Kod przedmiotu: 

14.2.VI.47.A.I.13_25 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Organizacji i Zarządzania 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

 

Forma studiów:  

stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr: I/ II 

 

Status przedmiotu /modułu:  

do wyboru 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
30      

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Durka Włodzimierz dr 

Prowadzący zajęcia 

 
Durka Włodzimierz dr 

Cel przedmiotu / modułu 

 

1. Wprowadzenie studentów w socjologiczny sposób analizy i interpretacji 
rzeczywistości społecznej 

2. Zapoznanie z podstawowymi terminami i pojęciami socjologii  

3. Wykształcenie umiejętności rozumienia tekstów socjologicznych 

4. Wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem socjologicznym  

Wymagania wstępne Brak 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 
01 Student rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu 
socjologii 

K_W01 

K_W02 

K_W06 

S1A_W02 

S1A_W04 

S1A_W02 

Umiejętności 

02 Student posługuje się językiem socjologicznym  K_U01 S1A_U01 

03 Student analizuje teksty socjologiczne i wyciąga z nich 
wnioski 

K_U03 

K_U08 

S1A_U03,08 
S1A_U10 

04 Student rozwiązuje wybrane problemy socjologiczne K_U02 S1A_U01 

Kompetencje 
społeczne 

05 Student angażuje się w pracę zespołową 
K_K01 

K_K02 

S1A_K02 

S1A_K05 

06 Student  wykazuje kreatywność i zabiera głos w dyskusjach 
nad omawianymi przykładami 

K_K05 S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Wprowadzenie. Przedmiot socjologii. Zakres i podstawowe funkcje  2 
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2. Główne kierunki i szkoły socjologiczne. Funkcjonalizm, strukturalizm, szkoła humanistyczna, pluralizm 
behawioralny, etnometodologia. Teoria wymiany, socjologia kognitywna 

4 

3. Metody i techniki badawcze. Metody jakościowe versus metody parametryczne  4 

4. Społeczeństwo a jednostka ludzka. Socjalizacja, instytucjonalizacja. Moralność i prawo  2 

5. Życie społeczne jako rzeczywistość sui generis. Pojęcie więzi społecznej, klasyfikacja zbiorowości 
społecznych. Struktury pośredniczące: grupy pierwotne. Grupy odniesienia 

4 

6. Teoria osobowości społecznej, klasyfikacja teorii osobowości, podejmowanie ról społecznych i ich 
realizacja 

4 

7. Jednostka w małej grupie społecznej. Konformizm, struktura społeczna  2 

8. Różne pojęcia klasy społecznej. Warstwy, stany, kasty. Ruchliwość społeczna, zachowania zbiorowe: 
plotka, pogłoska, tłum, audytorium i publiczność  

4 

9. Osobowość a otoczenie społeczne w zachowaniach zbiorowych. Kultura i uczestnictwo w kulturze, 
Pojęcie kultury, wielość kultur, typy uczestnictwa w kulturze. Kultura masowa 

2 

10. Zmiana i rozwój społeczny. Teorie zmiany społecznej, typy społeczeństw. Globalizacja  2 

Suma 30 

Metody kształcenia 

 

Wykład z elementami konwersatorium, prezentacje multimedialne, analiza tekstów z 
dyskusją 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sy labusa 

 kolokwium zaliczeniowe 

 zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację- 
aktywność na zajęciach) 

01, 02, 03 

04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie z oceną na podstawie testu wiedzy i odpowiedzi na pytania otwarte dotyczące 
zakresu wykładu oraz zalecanej literatury. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

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. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologiczne, Warszawa 1974  

2. Turner J., Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Warszawa 1994  

3. Berger P., Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1995 

4. Goodman W., Socjologia, Warszawa 1997 

5. Bauman Z., Socjologia, Warszawa 1996  

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 17 

Udział w konsultacjach 6 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. - 

Przygotowanie się do zaliczenia 10 

Zaliczenie 2 

Inne - 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Nazwa przedmiotu: 

Statystyka 

Kod przedmiotu: 

11.2.VI.47.A.I.12_07 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Metod Ilościowych 

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia: 

A 

Specjalność: 

wszystkie 

Rok / semestr: 

II/III 

Status przedmiotu /modułu: 

O 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 
laboratoryjne 

konwersatorium seminarium 
inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 30     

Koordynator przedmiotu / modułu Kubicki Robert dr 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności 

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_W01 

K_W04 

K_W06 

K_W11 

S1A_W01 

S1A_W06 

S1A_W01 

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_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U08 

S1A_U01 

S1A_U01 

S1A_U03 

S1A_U09 

Kompetencje 
społeczne 

03- student samodzielnie prowadzi statystyczne badanie 
procesów ekonomicznych 

K_K01 

K_K03 

K_K04 

K_K05 

S1A_K01 

S1A_K01 

S1A_K04 

S1A_K03,06 

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 

 15 
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Forma zajęć - ćwiczenia  

1. Analiza opisowa struktury zjawisk 8 

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 

 30 

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 
kolokwium (rozwiązanie zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach. 

Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury, opiera 
się na rozwiązaniu zestawu zadań. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Kubicki R., Kulbaczewska M., Dumańska-Małyszko A., Grześkowiak U.: 
Elementy statystyki  matematycznej, Wydawnictwo Szczecin, 2007 

2. Czyżycki R., Hundert M., Klóska R.:  Wybrane zagadnienia ze statystyki, 
Economicus, 2008 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Sobczyk M.: Statystyka, PWN, 2007 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 45 

Przygotowanie się do zajęć  15 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 14 

Egzamin i zaliczenie 4 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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Nazwa przedmiotu:  

Systemy Informatyczne Centrów Finansowych  

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.00_50 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

UniCredit Business Integrated Solutions 

Nazwa kierunku:  

Finanse i rachunkowość 

Forma studiów: 

stacjonarne 

Forma studiów: 

stacjonarne 

Forma studiów: 

stacjonarne 

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

 

Język przedmiotu / modułu: 

Polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr hab. prof. US Magdalena Zioło 

Prowadzący zajęcia 

 

Mgr. inż. Magdalena Wojewoda-Bratko  

(Magdalena.Wojewoda-Bratko@unicredit.eu) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Przedstawienie teoretycznych podstaw zagadnień związanych z zastosowaniami 

systemów informatycznych w centrach finansowych oraz najnowszych rozwiązań 

technologii teleinformatycznych stosowanych w sektorze bankowym. Zapoznanie 

studentów ze specyfiką budowy infrastruktury sieciowej w sektorze finansowym, 

sposobem przetwarzania danych, tworzeniem systemów operacyjnych oraz 

wewnętrznych programów wsparcia technicznego/operacyjnego, umożliwiających 

studentom orientację w zakresie idei i narzędzi obecnych w obszarze SSC.  

Przekazywane informacje – wsparte własnymi dociekaniami studentów – 

prezentują kwestię zastosowań rozwiązań informatycznych w centrach 

finansowych w stopniu wystarczającym do profesjonalnego zajmowania się tą 

problematyką po ukończeniu studiów.  

Wymagania wstępne 

 

Znajomość podstawowych zagadnień z podstaw nauki o przedsiębiorstwie, 

bankowości i finansów. Podstawowa wiedza w zakresie systemów 

informatycznych. Umiejętność obsługi komputera, podstawowych aplikacji 

biurowych i internetowych oraz wyszukiwania informacji w internetowych źródłach 

informacji. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Znajomość podstawowych systemów informatycznych 

wykorzystywanych w instytucjach typu SSC 

02 Proces wdrażania nowych lub zaktualizowanych wersji 

K_W01 

 

K_W04 

S1A_W01 

S1A_W02 

S1A_W06 
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systemów informatycznych/aplikacji w centrach finansowych 

03 Zarządzanie produktem – Produkt LifeCycle Management  

K_W04 S1A_W06 

Umiejętności 

04 Student wyjaśnia na czym polega efektywne funkcjonowanie 

systemów informatycznych centrów finansowych oraz wyciąga 

konstruktywne wnioski na temat zwiększenia ich efektywności  

05 Student rozwiązuje zadania z zakresu problemów 

decyzyjnych związanych z efektywnym funkcjonowaniem 

programów wsparcia 

K_U01 

 

K_U04 

S1A_U01 

S1A_U08 

S1A_U04 

S1A_U08 

Kompetencje 

społeczne 

06 Świadomość postępu technicznego i rozwoju informatyki  

 

07 Przekonanie o konieczności ustawicznego podnoszenia 

kwalifikacji informatycznych 

08 Świadomość zalet i zagrożeń płynących z zastosowania SI w 

centrach finansowych 

K_K01 

 

K_K03 

 

K_K05 

S1A_K01 

S1A_K02 

S1A_K07 

S1A_K03 

S1A_K04 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

1.Pojęcie systemu informacyjnego i systemu informatycznego; Cechy nowoczesnych systemów 

informatycznych stosowanych w centrach finansowych; 

2 

2.Budowa architektury sieciowej centrów finansowych na przykładzie tworzenia nowego 

oddziału/placówki; 

2 

3. Zintegrowane systemy informatyczne na przykładzie projektu ‘EuroPC’ w Polsce; 2 

4. Ewolucja i kierunki rozwoju (trendy) systemów informatycznych wykorzystywanych w centrach 

finansowych;  

2 

5. Systemy wspomagające zarządzanie instytucjami finansowymi oraz obsługujące współpracę z 

podmiotami zewnętrznymi; 

2 

6. Problematyka wdrażania systemów informatycznych oraz nowych aplikacji w sektorze finansowym; 2 

7. Wybrane aspekty bezpieczeństwa systemów informatycznych 2 

  

 

 

Metody kształcenia 

 

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

przypadków, praca w grupach,  

Na treść zajęć składają się dwa elementy: 

– prezentacja aktualnego stanu wiedzy dotyczącej omawianych zagadnień (część 

teoretyczna), 

– przybliżenie praktycznych zastosowań rozwiązań informatycznych  w centrach 

finansowych (część praktyczna). 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

 

 kolokwium  

 zaliczenie pisemne 

 

 

01-08 

01-08 

Forma i warunki zaliczenia Ustalenie oceny z zaliczenia na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie 
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 semestru za określone działania i prace studenta, a także całościowe kolokwium w formie 

pisemnej, zawierającej pytania otwarte. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest opanowanie 

przez studenta podstawowych zagadnień związanych z zastosowaniami systemów 

informatycznych w centrach finansowych oraz najnowszych rozwiązań technologii 

teleinformatycznych 

Oceną końcową jest ocena z zaliczenia. 

Literatura podstawowa 

 

1. Chmielarz W., Szumski O., M. Zborowski M.: Kompleksowe metody ewaluacji jakości 

serwisów internetowych, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa, 2011, 

2. Olasik M., Bankowość elektroniczna: istota, stan, perspektywy, CeDeWu, Warszawa 

2007; 

3. Ryznar Z., Informatyka bankowa – próba syntezy, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w 

Poznaniu, Poznań, 1999; 

4. Systemy informatyczne: bankowość i finanse, [red.], Marecki F., Grabara J. K., Nowak J. 

S., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004. 

5. Chmielarz W.: Systemy elektronicznej bankowości, Difin, Warszawa, 2005; 

Literatura uzupełniająca 

 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć  15 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia  

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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Nazwa przedmiotu: 

Systemy informatyczne w rachunkowości finansowej 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.16_82 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu  

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

studia I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia: A Specjalność: 

Rachunkowość i Controlling 

Rok / semestr:  

II rok, 2 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
  30    

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr  Hanna Czaja-Cieszyńska 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studenta z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przy pomocy systemu 

finansowo-księgowego. Słuchacze w trakcie zajęć zdobędą kompleksowe 

umiejętności w zakresie: 

 tworzenia planu kont, 

 dekretacji i księgowania operacji gospodarczych, 

 wystawiania dokumentów wewnętrznych (kasowych i magazynowych), 

 wystawianie dokumentów zewnętrznych w postaci faktur sprzedaży, 

 generowania sprawozdań finansowych. 

Wymagania wstępne 

 

Wiedza z zakresu Podstaw rachunkowości i Rachunkowości finansowej, w 

szczególności: zasady ewidencji księgowej, rozróżnianie składników aktywów, 

pasywów, rozróżnianie kosztów bieżącej działalności, przychodów i kosztów 

uzyskania przychodów, sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego, 

ustalanie wyniku finansowego 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna wymogi formalno-prawne w zakresie 

prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera 

 

 

K_W05 

K_W11 

 

 
S1A_W07 
S1A_W06  

Umiejętności 
 
02 student umie konfigurować i obsługiwać wybrany program 
finansowo-księgowy 

K_U04 

 

S1A_U04 

 



266 
 

 
03 student potrafi dekretować i księgować operacje 
gospodarcze, a także generować sprawozdania, raporty i 
rejestry w systemie F-K 
 

 

K_U06 

 

 

S1A_U05 

 

Kompetencje 

społeczne 

 

04 student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz 

ma świadomość dynamicznego rozwoju technologii 

informatycznych w rachunkowości 

 

 

K_K03 

K_K05 

S1A_K01 

S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – ćwiczenia laboratoryjne:  

10. Aspekty formalno-prawne księgowości komputerowej 1 

11. Konfiguracja i obsługa wybranego systemu F-K 2 

12. Kartoteki i słowniki – wprowadzanie kontrahentów, pracowników, środków trwałych do 

systemu F-K 

2 

13. Tworzenie i modelowanie planu kont  2 

14. Dekretacja i księgowanie operacji gospodarczych na podstawie zewnętrznych dowodów 

księgowych 

6 

15. Wystawianie i dekretacja wewnętrznych dowodów księgowych dotyczących m.in. 
ewidencji  środków pieniężnych i środków trwałych 

6 

16. Podsumowanie miesiąca: tworzenie rejestrów VAT, zestawienia obrotów i sald, raportu 
kasowego 

2 

17. Podsumowanie roku: generowanie sprawozdań finansowych i dodatkowych raportów 1 

18. Współpraca modułów FK z innymi modułami w ramach informatycznych systemów 
zarządzania: np. sprzedaż, magazyn, kadry i płace  

8 

RAZEM 30 

 

 

Metody kształcenia 

 

Zagadnienia prezentowane są laboratorium komputerowym w formie mini -wykładów 

połączonych z zastosowaniem ćwiczeń typu case study umożliwiających opanowanie 

obsługi systemu informatycznego. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

 

18. Zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 
19. Egzamin 

 

 

 

02, 04 

01, 02, 03 

 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Egzamin odbywa  się w pracowni komputerowej i składa z dwóch części:  

3. Test jednokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę studenta z zakresu teorii 
rachunkowości  

4. Zadanie typu  case study sprawdzające praktyczne umiejętności studenta w 
zakresie obsługi wybranego programu F-K 

 Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu. 
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Literatura podstawowa 

 

3. Luty Z., Biernacki M., Kasperowicz A., Mazur A.: Rachunkowość komputerowa, 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010. 

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 
330). 

 

Literatura uzupełniająca 

 

53. Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P.: Zastosowanie technik komputerowych 
w rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.  

54. Kafarowska E., Sztyler J.: Rewizor GT - prowadzenie ewidencji księgowej, 
HELION, Warszawa 2009. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  2 

Studiowanie literatury 2 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 2 

Egzamin / zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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Nazwa przedmiotu: 

Systemy informatyczne w rachunkowości finansowej 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.16_42 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu  

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

studia I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia: A Specjalność: 

Rachunkowość i Prawo w 

Biznesie 

Rok / semestr:  

II rok, IV semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
  30    

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr  Hanna Czaja-Cieszyńska 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studenta z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przy pomocy systemu 

finansowo-księgowego. Słuchacze w trakcie zajęć zdobędą kompleksowe 

umiejętności w zakresie: 

 tworzenia planu kont, 

 dekretacji i księgowania operacji gospodarczych, 

 wystawiania dokumentów wewnętrznych (kasowych i magazynowych), 

 wystawianie dokumentów zewnętrznych w postaci faktur sprzedaży, 

 generowania sprawozdań finansowych. 

Wymagania wstępne 

 

Wiedza z zakresu Podstaw rachunkowości i Rachunkowości finansowej, w 

szczególności: zasady ewidencji księgowej, rozróżnianie składników aktywów, 

pasywów, rozróżnianie kosztów bieżącej działalności, przychodów i kosztów 

uzyskania przychodów, sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego, 

ustalanie wyniku finansowego 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna wymogi formalno-prawne w zakresie 

prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera 

 

 

K_W05 

K_W11 

 

 
S1A_W07 
S1A_W06  

Umiejętności  
02 student umie konfigurować i obsługiwać wybrany program 

K_U04 S1A_U04 
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finansowo-księgowy 
 
03 student potrafi dekretować i księgować operacje 
gospodarcze, a także generować sprawozdania, raporty i 
rejestry w systemie F-K 
 

 

 

K_U06 

 

 

 

S1A_U05 

 

Kompetencje 

społeczne 

 

04 student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz 

ma świadomość dynamicznego rozwoju technologii 

informatycznych w rachunkowości 

 

 

K_K03 

K_K05 

S1A_K01 

S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – ćwiczenia laboratoryjne:  

19. Aspekty formalno-prawne księgowości komputerowej 1 

20. Konfiguracja i obsługa wybranego systemu F-K 2 

21. Kartoteki i słowniki – wprowadzanie kontrahentów, pracowników, środków trwałych do 
systemu F-K 

2 

22. Tworzenie i modelowanie planu kont  2 

23. Dekretacja i księgowanie operacji gospodarczych na podstawie zewnętrznych dowodów 

księgowych 

6 

24. Wystawianie i dekretacja wewnętrznych dowodów księgowych dotyczących m.in. 

ewidencji  środków pieniężnych i środków trwałych 

6 

25. Podsumowanie miesiąca: tworzenie rejestrów VAT, zestawienia obrotów i sald, raportu 

kasowego 

2 

26. Podsumowanie roku: generowanie sprawozdań finansowych i dodatkowych raportów 1 

27. Współpraca modułów FK z innymi modułami w ramach informatycznych systemów 
zarządzania: np. sprzedaż, magazyn, kadry i płace  

8 

RAZEM 30 

 

 

Metody kształcenia 

 

Zagadnienia prezentowane są laboratorium komputerowym w formie mini-wykładów 

połączonych z zastosowaniem ćwiczeń typu case study umożliwiających opanowanie 

obsługi systemu informatycznego. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

 

20. Zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 

21. Egzamin 
 

 

 

02, 04 

01, 02, 03 

 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Egzamin odbywa  się w pracowni komputerowej i składa z dwóch części:  

5. Test jednokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę studenta z zakresu teorii 
rachunkowości  

6. Zadanie typu  case study sprawdzające praktyczne umiejętności studenta w 
zakresie obsługi wybranego programu F-K 
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 Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu. 

 

Literatura podstawowa 

 

5. Luty Z., Biernacki M., Kasperowicz A., Mazur A.: Rachunkowość komputerowa, 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010. 

6. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 
330). 
 

Literatura uzupełniająca 

 

55. Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P.: Zastosowanie technik komputerowych 
w rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.  

56. Kafarowska E., Sztyler J.: Rewizor GT - prowadzenie ewidencji księgowej, 
HELION, Warszawa 2009. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  2 

Studiowanie literatury 2 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 2 

Egzamin / zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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Nazwa przedmiotu: 

System ubezpieczeń społecznych 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.6_73 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa  

Nazwa kierunku:  

Finanse i rachunkowość, Rachunkowość i Controlling  

Forma studiów: 

 Stacjonarne, I stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność:  

Rachunkowość i Prawo w 

Biznesie 

Rok / semestr:  

III rok / V semestr 

 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

 

Język przedmiotu / modułu: 

język polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr hab. prof. US Anna Bera 

Prowadzący zajęcia 

 
Dr hab. prof. US Anna Bera, dr Dariusz Pauch  

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z systemem ubezpieczeń społecznych w Polsce, jego 

konstrukcją prawną i ekonomiczną  

Wymagania wstępne 

 

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu finansów publicznych, 

makroekonomii, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna system ubezpieczeń społecznych w Polsce, 

rozumie znaczenie poszczególnych ubezpieczeń w ramach 

zabezpieczenia społecznego.  

 

02 student zna przedmiot i konstrukcję systemu emerytalnego w 

Polsce oraz zasady funkcjonowania II i III filaru  

K_W02 

K_W06 

 

 

K_W09 

S1A_W03 

S1A_W07 

 

 

S1A_W09 

Umiejętności 

03 student potrafi umiejscowić ubezpieczenia społeczne w 

systemie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce.  

 

04 student potrafi dokonać wyliczenia wysokości 

poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne  

K_U05 

 

 

K_U04 

S1A_U08 

 

 

S1A_U04 
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05 student potrafi znaleźć optymalne rozwiązanie w zakresie 

dobrowolnych form oszczędzania z przeznaczeniem na 

świadczenie emerytalne 

 

 

K_U06 

K_U08 

 

 

S1A_U07 

S1A_U10 

Kompetencje 

społeczne 

06 student ma świadomość znaczenia i wpływu ubezpieczeń 

społecznych i ich rozwiązań na wysokość przyszłego 

świadczenia emerytalnego. 

 

K_K02 

K_K03 

S1A_K07 

S1A_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  wykład  

1. Pozycja ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego  2 

2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych  4 

3. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych  2 

4. Rozwiązania emerytalne w ramach III filaru 4 

5. Wspólnotowa koordynacja zabezpieczenia społecznego 3 

 15 

Forma zajęć –  ćwiczenia   

1. Techniki liczenia składek na ubezpieczenia społeczne  3 

2. Analiza rynku otwartych funduszy emerytalnych – analiza SWOT   3 

3. Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa 2 

4. Ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  2 

5. Ubezpieczenia społeczne rolników  2 

6. Emerytury i renty z funduszu ubezpieczeń społecznych 3 

 15 

 

Metody kształcenia 

 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie 

zadań, analiza przypadków, praca w grupach 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

 

10. Sprawdzian pisemny 
11. Egzamin ustny  

 

01, 02, 03, 04, 05 

01, 02, 03, 04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z jednego 

sprawdzianu (rozwiązywanie zadań) oraz obecności na zajęciach ćwiczeniowych  

Egzamin ustny obejmuje zakres treści prezentowanych na wykładach oraz ćwiczeniach 

będących w ścisłej korelacji z wykładami. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Z.Kluszczyńska i inni: System ubezpieczeń społecznych, Zagadnienia 
podstawowe, LexisNexis, Warszawa 2012 (oraz następne wydania), 

2. W.Sułkowska (red.): Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, LexisNexis, 
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Warszawa 2011. 
Literatura uzupełniająca 

 

1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Komentarze C.H.Beck, Warszawa 
2011 (wydania wznowione). 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 8 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Egzamin/ zaliczenie 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 
 

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE 

W
yp

eł
ni

a 
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Nazwa przedmiotu: technologie informatyczne 

 

Kod przedmiotu: 

11.3.VI.47.A.I.2_22 

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

Efektywności Innowacji 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

 

Forma studiów: 

studia I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia: A Specjalność: wszystkie 

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

Obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar 

zajęć 
  30    

Koordynator przedmiotu / modułu Według przydziału czynności 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Przygotowanie studentów do wykorzystania wybranych aplikacji biurowych i 

analitycznych oraz ich praktycznego zastosowania do tworzenia, edycji i 

prezentacji dokumentów oraz analizowania danych z zakresu finansów i 

rachunkowości.   

Wymagania wstępne 

Posiadanie umiejętności pracy w systemie operacyjnym Microsoft Windows, 

znajomość podstawowych narzędzi edycyjnych oraz podstaw formatowania 

dokumentów tekstowych, dokumentów grafiki prezentacyjnej i arkuszy 

kalkulacyjnych oraz umiejętność poruszania się w środowisku internetowym. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zyskuje podstawową wiedzę o systemach  

e – learningowych; 

02 Student zyskuje wyczerpującą wiedzę praktyczną z zakresu 

wykorzystania oprogramowania aplikacji biurowych i 

analitycznych; 

K_W11 

 

 

K_W11 

 

 

S1A_W10 

 

 

S1A_W10 

 

 

Umiejętności 

03 Student umie korzystać z systemów e – learningowych; 

04 Student potrafi samodzielnie konfigurować wykorzystywane  

narzędzia oprogramowanie biurowego i analitycznego według 

określonych preferencji; 

05 Student potrafi wykorzystać wybrane oprogramowanie 

K_U02 

K_U02 

 

 

S1A_U02 

S1A_U02 
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biurowe i analityczne do rozwiązywania problemów z zakresu 

finansów i rachunkowości oraz tworzenia dokumentów 

użytkowych; 

K_U06,07 S1A_U06,04 

 

Kompetencje 

społeczne 

06 Student wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu problemów 

i zadań z zakresu finansów i rachunkowości za pomocą 

narzędzi analizy danych; 

07 Student jest wrażliwy na błędy i ograniczenia w 

oprogramowaniu równocześnie chętnie poszukując 

alternatywnych rozwiązań. 

K_K03 

 

K_K0 

S1A_K07 

 

S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Liczba 

godzin 

Forma zajęć –  laboratoria  

1. Przedstawienie i omówienie programu zajęć, wstępne informacje na temat oprogramowania 

biurowego i analitycznego,  

1 

2. Podstawowe zasady korzystania z platform e – learningowych  oraz omówienie i prezentacja działania 

platformy e – learningowej WZiEU. 

1 

3. Powtórzenie wiadomości ze szkoły średniej z zakresu umiejętności korzystania z oprogramowania 

biurowego (edytor tekstu, grafika prezentacyjna), analitycznego (arkusz kalkulacyjny) oraz technologii 

sieciowych (przeglądarka internetowa). Ćwiczenia praktyczne i rozwiązywanie zadań. 

3 

4. Wstęp do analizy danych (funkcje agregujące i logiczne) w arkuszu kalkulacyjnym oraz ich praktyczne 

zastosowanie w zadaniach. Wykresy i formatowanie warunkowe. 

4 

5. Warunkowa analiza danych (narzędzia: scenariusze, szukaj wyniku, tabela danych). 6 

6. Agregacja danych za pomocą narzędzi: tabela przestawna i wykres przestawny. 6 

7. Analiza danych za pomocą dodatków do arkuszy kalkulacyjnych.  3 

8. Zadania sprawdzające w oparciu o zaprezentowane narzędzia analityczne  6 

SUMA 30 

metody kształcenia 

 

Nauczanie komplementarne (blended learning) w oparciu o platformę elearningową 

WZiEU. Zajęcia w laboratorium komputerowym  i praca własna studenta. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

kolokwium  

 

01,02,03,04,05,06,07 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

Zaliczenie w pracowni komputerowej; zadania realizowane za pomocą platformy 

e - learningowej. Kolokwium sprawdzające (zadania problemowo - analityczne z użyciem 

komputera, Internetu i wybranego oprogramowania analitycznego). Warunkiem zaliczenia 

jest uzyskanie pozytywnej oceny z określonych zadań domowych (tworzenie dokumentu w 

edytorze tekstu i w programie do grafiki prezentacyjnej) 

Ocena końcowa: oceną końcową jest ocena uzyskana z zaliczenia ćwiczeń 

laboratoryjnych. 

Literatura podstawowa 

 

1. A.Stecyk, Analiza danych w Microsoft Excel, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2009 

2. Materiały dydaktyczne dostępne na platformie e – learningowej WZiEU 
3. Materiały dydaktyczne Microsoft dostępne na stronie https://support.office.com/pl-

https://support.office.com/pl-pl/excel
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pl/excel  

Literatura uzupełniająca 

 

1. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Helion, Warszawa 2016 
2. P. Wróblewski, MS Office 2016 PL w biurze i nie tylko, Helion, Warszawa 2015 
3. M. Sokół, OpenOffice.ux.pl 3.1. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Warszawa 2015 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 15 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 18 

E-learning i konsultacje on-line 10 

Inne (zaliczenie) 2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.office.com/pl-pl/excel
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Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia 

 

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.6_17 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

 

Forma studiów:  

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

wszystkie 

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 

 
30 - - - - - 

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr hab. prof. US Anna Bera 

Prowadzący zajęcia według przydziału czynności    

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z 
zakresu ubezpieczeń 

Wymagania wstępne 

 
Podstawowa wiedza z zakresu mikro- i makroekonomii. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01 student zna podstawowe pojęcia z dziedziny ubezpieczeń 

ryzyka   
K_W01 S1A_W02 

02 student zna podstawowe zagadnienia dotyczące K_W02 S1A_W03 

03 student zna prawe i ekonomiczne aspekty funkcjonowania 
rynku ubezpieczeń 

K_W03 

K_W06 

K_W10 

S1A_W07 

S1A_W08 

S1A_W07 

Umiejętności 

04 student potrafi rozpoznać podstawowe grupy produktów 
ubezpieczeniowych 

K_U01 

K_U02 

K_U04 

S1A_U08 

S1A_U02 

S1A_U08 

05 student potrafi wymienić funkcje pośredników działających 
na rynku ubezpieczeń 

K_U03 

K_U05 

K_U08 

S1A_U03 

S1A_U07 

S1A_U09,10 

Kompetencje 
społeczne 

06 student akceptuje i rozumie znaczenie kontraktów 
ubezpieczeniowych 

K_K01 

K_K03 

K_K05 

S1A_K02  

S1A_K07 

S1A_K03 

07 student docenia wpływ ochrony ubezpieczeniowej na 
bezpieczeństwo finansowe funkcjonowania  przedsiębiorstw 

K_K02 

K_K04 

S1A_K05 

S1A_K04 
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TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 30 

1. Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce (wprowadzenie do problematyki przedmiotu) 2 

2. Ryzyko ubezpieczeniowe, zarządzanie ryzykiem w organizacji, ryzyko ubezpieczyciela 2 

3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń 3 

4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe  4 

5. Ubezpieczenie jako urządzenie finansowe (interes ubezpieczeniowy, składka  ubezpieczeniowa, 
składka ubezpieczeniowa, parametry obniżające stopień ochrony ubezpieczeniowej, świadczenia I 
odszkodowania, klasyfikacja ubezpieczeń) 

3 

6.Reasekuracja w działalności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego  2 

7. Pośrednictwo ubezpieczeniowe (agent ubezpieczeniowy , broker ubezpieczeniowy) 3 

8. Ubezpieczenia na rynku finansowym (bancanssurace) 2 

9. Reasekuracja w działalności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego  2 

10. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń  2 

11. Upadłość zakładu ubezpieczeń  2 

12. Mierniki oceny zakładu ubezpieczeń  2 

13. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju      1 

  

Metody kształcenia 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, studia literaturowe 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Egzamin pisemny 

 

01 - 07 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Egzamin pisemny z treści wykładów oraz zalecanej literatury. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Ubezpieczenia – podręcznik akademicki. Red. Handschke J., Monkiewicz J. 
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.  

2. Ubezpieczenia. Red. M.Iwanicz – Drozdowska, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2013.  

3. I.Kwiecień.: Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działaności gospodarczej, 
Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.  

 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Chrościcki A., Pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe, LexisNexis, 2008  

2. Wiadomości ubezpieczeniowe. 

3. Gazeta ubezpieczeniowa. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 6 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  
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Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 

Egzamin i zaliczenie 4 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 
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Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia gospodarcze 

 

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.6_45 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

 

Forma studiów:  

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

Bankowość i Ubezpieczenia 

Rok / semestr: 3/5 

 

Status przedmiotu /modułu: O  Język przedmiotu / modułu: Polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 
laboratoryjne 

konwersatorium seminarium 
inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15 - - - - 

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Brojakowska-Trząska Magdalena dr 

Prowadzący zajęcia 

 
dr Dariusz Pauch    

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu ubezpieczeń 
gospodarczych 

Wymagania wstępne 
 

Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń      

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 
efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 

01 student zna podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń 
gospodarczych 

K_W01 

K_W02 

K_W08 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W11 

02 student zna ryzyka ubezpieczeniowe, dotyczące 
ubezpieczeń gospodarczych 

K_W03 

K_W10 

K_W11 

S1A_W07 

S1A_W07 

S1A_W11 

Umiejętności 
03 student potrafi rozpoznać i analizować podstawowe grupy 
produktów ubezpieczeniowych, związanych z rynkiem 
ubezpieczeń majątkowych 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U05 

K_U08 

S1A_U08 

S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U08 

S1A_U07 

S1A_U09,10 

Kompetencje 
społeczne 

04 student akceptuje i rozumie znaczenie kontraktów 
ubezpieczeniowych  

K_K01 

K_K03 

K_K05 

S1A_K02  

S1A_K07 

S1A_K03 

05 student rozumie wpływ ochrony ubezpieczeniowej na 
bezpieczeństwo finansowe działania  przedsiębiorstw. 

K_K02 

K_K04 

S1A_K05 

S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
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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 gospodarczych 2 

4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe  2 

5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego 2 

6. Charakterystyka poszczególnych grup ubezpieczeń majątkowych 2 

7. Reasekuracja – istota, funkcje  2 

  

Forma zajęć - ćwiczenia 15 

1. Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych i społecznych 3 

2. Umowa ubezpieczenia i stosunek ubezpieczeniowy 3 

3. Charakterystyka wybranych ubezpieczeń gospodarczych 3 

4. Analiza ogólnych warunków ubezpieczeń 3 

5. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju 3 

  

Metody kształcenia 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, studia literaturowe  

 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Kolokwium zaliczeniowe. 

 

01, 02, 03, 04, 05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne. 

Ocenę końcowa stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

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. Kucka E., Ubezpieczenia gospodarcze i spoleczne, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego, 2009. 

2. 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 30 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 8 

Udział w konsultacjach 12 
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Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do zaliczenia 13 

Zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Nazwa przedmiotu: 

Ubezpieczenia społeczne  

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.7_49 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Nazwa kierunku:  

Finanse i rachunkowość, Rachunkowość i Controlling  

Forma studiów: 

 Stacjonarne, I stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność:  

Rachunkowość i Controlling 

Rok / semestr:  

III rok / V semestr 

 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

 

Język przedmiotu / modułu: 

język polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr hab. Prof. US Anna Bera  

Prowadzący zajęcia 

 
Dr hab. prof. US Anna Bera, dr Dariusz Pauch  

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z systemem ubezpieczeń społecznych w Polsce, jego 

konstrukcją prawną i ekonomiczną  

Wymagania wstępne 

 

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu finansów publicznych, 

makroekonomii, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna system ubezpieczeń społecznych w Polsce, 

rozumie znaczenie poszczególnych ubezpieczeń w ramach 

zabezpieczenia społecznego.  

 

02 student zna przedmiot i konstrukcję systemu emerytalnego w 

Polsce oraz zasady funkcjonowania II i III filaru  

K_W02 

K_W06 

 

 

K_W09 

S1A_W03 

S1A_W07 

 

 

S1A_W09 

Umiejętności 

03 student potrafi umiejscowić ubezpieczenia społeczne w 

systemie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce.  

 

04 student potrafi dokonać wyliczenia wysokości 

poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne  

 

05 student potrafi znaleźć optymalne rozwiązanie w zakresie 

K_U05 

 

 

K_U04 

 

 

S1A_U08 

 

 

S1A_U04 
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dobrowolnych form oszczędzania z przeznaczeniem na 

świadczenie emerytalne 

K_U06 

K_U08 

S1A_U07 

S1A_U10 

Kompetencje 

społeczne 

06 student ma świadomość znaczenia i wpływu ubezpieczeń 

społecznych i ich rozwiązań na wysokość przyszłego 

świadczenia emerytalnego. 

 

K_K02 

K_K03 

S1A_K07 

S1A_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  wykład  

6. Pozycja ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego  2 

7. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych  4 

8. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych  2 

9. Rozwiązania emerytalne w ramach III filaru 4 

10. Wspólnotowa koordynacja zabezpieczenia społecznego 3 

 15 

Forma zajęć –  ćwiczenia   

7. Techniki liczenia składek na ubezpieczenia społeczne  3 

8. Analiza rynku otwartych funduszy emerytalnych – analiza SWOT   3 

9. Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa 2 

10. Ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  2 

11. Ubezpieczenia społeczne rolników  2 

12. Emerytury i renty z funduszu ubezpieczeń społecznych 3 

 15 

 

Metody kształcenia 

 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie 

zadań, analiza przypadków, praca w grupach 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

 

12. Sprawdzian pisemny 
13. Egzamin ustny  

 

01, 02, 03, 04, 05 

01, 02, 03, 04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z jednego 

sprawdzianu (rozwiązywanie zadań) oraz obecności na zajęciach ćwiczeniowych  

Egzamin ustny obejmuje zakres treści prezentowanych na wykładach oraz ćwiczeniach 

będących w ścisłej korelacji z wykładami. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

3. Z.Kluszczyńska i inni: System ubezpieczeń społecznych, Zagadnienia 
podstawowe, LexisNexis, Warszawa 2012 (oraz następne wydania), 

4. W.Sułkowska (red.): Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, LexisNexis, 
Warszawa 2011. 

Literatura uzupełniająca 2. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Komentarze C.H.Beck, Warszawa 
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 2011 (wydania wznowione). 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  20 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 15 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 

Egzamin/ zaliczenie  

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 
 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
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Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia społeczne  

 

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.7_49 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług / Katedra Finansów Publicznych   

Nazwa kierunku: Finanse i rachunkowość 

 

Forma studiów: stacjonarne  

 

Profil kształcenia: A Specjalność: Gospodarka i 

Administracja publiczna 

 

Rok / semestr: III/5 

 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

 

Język przedmiotu / modułu: 

Język polski 

Forma 

zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

 

15 15     

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 

dr Magdalena Kogut-Jaworska, magdalena.kogut@wzieu.pl) 

Prowadzący zajęcia 

 
dr Magdalena Kogut-Jaworska, magdalena.kogut@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z ogółem 

zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi w Polsce. W 

szczególności omówione zostaną zasady podlegania ubezpieczeniom 

społecznym, prawa oraz obowiązki płatników i ubezpieczonych wynikające 

z systemu ubezpieczeń społecznych.  

Wymagania wstępne 

 
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ekonomii 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01. student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i 

zjawiska z dziedziny ubezpieczeń społecznych 

02. student ma wiedzę na temat głównych dysfunkcji 

występujących w tym sektorze ubezpieczeń 

społecznych   

K_W01 

K_W03 

 

K_W02 

K_W11 

S1A_W01 

S1A_W01 

 

S1A_W03 

S1A_W11 

Umiejętności 03. student wymienia i charakteryzuje prawidłowości K_U01 S1A_U01 
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(specyfikę) sektora ubezpieczeń społecznych 

04. student wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe 

zachodzące w sektorze ubezpieczeń społecznych   

 

K_U02 

K_U04 

 

S1A_U02 

S1A_U08 

Kompetencje 

społeczne 

05. podczas dyskusji problemowej na zajęciach student 

potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 

uczestników dyskusji oraz sam zabiera głos w dyskusji 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K05 

S1A_K02 

S1A_K04 

S1A_K01 

S1A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Liczba 

godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Pojęcie ubezpieczenia. Funkcje ubezpieczeń społecznych 2 

2. Rozwój ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, analiza historyczna i porównawcza  2 

3. Klasyfikacje ubezpieczeń (ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne) 2 

4. Pojęcie i rodzaje ryzyk ubezpieczeniowych 2 

5. Ogólna charakterystyka warunków ubezpieczeń 2 

6. Obowiązki i uprawnienia ubezpieczonych oraz płatników 2 

7. System ubezpieczenia społecznego w Polsce  3 

Suma 15 

  

Forma zajęć - ćwiczenia  

1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ubezpieczenia społecznego  2 

2. Uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych  2 

3. Formuły społecznych świadczeń ubezpieczonych oraz ich efekty dochodowe 2 

4. Koszty ubezpieczeń zdrowotnych i ich efekty w dostępie do świadczeń zdrowotnych 2 

5. Funkcje ubezpieczenia społecznego  2 

6. Pojęcie i rodzaje ryzyk ubezpieczeniowych 2 

7. System ubezpieczenia społecznego w Polsce  - podział składki na poszczególne ryzyka, 

charakterystyka funduszy w ubezpieczeniach społecznych  

2 

8. Ubezpieczenia społeczne rolników 1 

Suma 15 

 

 

Metody kształcenia 

 

 

Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, 

opracowanie case study.  

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

Egzamin i kolokwium w formie pisemnej 

 

01, 02, 03, 04, 05 

Forma i warunki zaliczenia Egzamin pisemny (test , pytania otwarte), Kolokwium w formie pisemnej (test, 
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 pytania otwarte) 

Literatura podstawowa 

 

1. Meritum. Ubezpieczenia społeczne 2016, Kuźniar J. (red.), Wolters Kluwer SA, 
2016, 

2. Ubezpieczenia społeczne. Trafny i praktyczny dobór przepisów, Wolters 
Kluwer SA, 2015, 

3. System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, LexisNexis,  2014 
Literatura uzupełniająca 

 

1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2016 z komentarzem, Infor, 2016 
2. Szpor G.,  Rubel K., Szumlicz T., Koczur W., Kluszczyńska Z., System 

ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, LexisNexis , 2006. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  20 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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Nazwa przedmiotu: Warsztaty finansowe (BANKLAB) Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.01/01_49 

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

i Finansów Porównawczych 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: stacjonarne, I 

stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność: Doradztwo finansowe i 

bankowość 

Rok / semestr: III rok, 6 semestr 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 Marta Musiał 

Prowadzący zajęcia 
dr Marta Musiał (marta.musial@wzieu.pl) 

dr Monika Pettersen - Sobczyk (monika.pettersen@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Pokazanie studentów jak zdobytą wiedzy teroretyczną z zakresu doradztwa i 

bankowości można wykorzystać w konkretnych sytuacjach życiowych (z 

wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania). 

Wymagania wstępne 

 

Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw finansów: w tym w szczególności 

mechanizmów, instrumentów i instytucji finansowych. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny bankowości i 

finansów konsumenckich 

 

02 Student opisuje i identyfikuje rodzaje systemów, instytucji, 

usług i produktów bankowych na współczesnym rynku 

finansowym. 

K_W01  
K_W08  
K_W11 

  

K_W02  
K_W08  

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W11 
S1A_W11 

 

S1A_W03 
S1A_W11 

Umiejętności 

03 Student porównuje oferty  produktów i usług finansowych. 

 

04 Student podejmuje decyzje finansowe wykorzystując  

analizę finansową. 

K_U01  
K_U02  

 

K_U02  
K_U05  
K_U06  

S1A_U01 

S1A_U02 

 

S1A_U02 
S1A_U08 
S1A_U05 

S1A_U06 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student swobodnie dyskutuje na temat bieżacych 

dylematów na współczesnym rynku finansowym  

K_K01  
K_K03  

S1A_K01 

S1A_K01 
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06 Student wyraża opinie na temat bieżących problemów na 

rynku bankowym, co świadczy jego zorientowaniu w temacie 

przedmiotu 

 

K_K02  
K_K05  

 

S1A_K04 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – ćwiczenia laboratoryjne 30 

1. Analiza zmian wartości pieniądza w czasie 4 

2. Porównywanie źródeł finansowania 4 

3. Planowanie finansowe. Projekcje budżetów i sprawozdań finansowych 4 

4. Ryzyko kredytowe i kredytowe instrumenty pochodne 3 

5. Doradztwo finansowe w praktyce 5 

6. Kazusy w zakresie ochrony konsumenta na rynku finansowym 5 

7. Analiza sprawozdań finansowych banków - z wykorzystaniem systemu „Notoria” 5 

 

Metody kształcenia 

 

ćwiczenia, case study, praca w grupach, 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Ćwiczenia: kolokwium  01,02,03,04,05,06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie ćwiczeń: 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 i praca w grupach. 

Literatura podstawowa 

 

1. BANKOWOŚĆ dla praktyków Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, M. 
Klimontowicz (red.), Związek Banków Polskich, Warszawa 2017. 

2. B. Cegłowski, B. Podgórski, Finanse z arkuszem kalkulacyjnym, PWN, Warszawa 
2013. 

Literatura uzupełniająca 

 

3. B. King, Bank 3.0, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013 
4. K. Bednarz, Finanse dla niefinansistów, CH Beck, Warszawa 2010. 
5. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls 

Biznesu itp. 

6. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  25 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 20 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 15 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 
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Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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Nazwa przedmiotu: 

Wycena bilansowa 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.16_86 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu  

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

studia I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

Rachunkowość i Controlling 

Rok / semestr:  

III rok, 5 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr Beata Sadowska 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z zasadami i parametrami wyceny bilansowej. 

Szczegółowa charakterystyka wyceny poszczególnych aktywów i pasywów 

jednostki gospodarczej na dzień bilansowy. Ponadto przedstawienie istoty 

adekwatnej wyceny aktywów i pasywów w kontekście generowania użytecznej 

informacji ekonomicznej w podstawowym elemencie sprawozdania finansowego 

jakim jest bilans. 

Wymagania wstępne 

 

Wiedza z zakresu rachunkowości finansowej- w szczególności znajomość zasad 

systemu rachunkowości finansowej, rozróżnianie składników aktywów, pasywów, 

wstępne informacje  w zakresie sporządzania bilansu. Umiejętność analizowania i 

interpretowania przepisów prawa.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna szczegółowy zakres  bilansu. Posługuje się 

fachową terminologią związaną z wyceną aktywów i pasywów, 

rozumie zasady (politykę) rachunkowości. 

 

K_W05 

 

S1A_W06 

 

Umiejętności 

02 student identyfikuje i potrafi zastosować metody wyceny 

właściwe dla poszczególnych składników aktywów i pasywów. 

 

K_U07 

 

 

S1A_U07 
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Kompetencje 

społeczne 

03 student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i 

odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji o 

sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.  

 

K_K04 S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

21. Bilans w świetle polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej  

1 

22. Bilans a nadrzędne zasady rachunkowości 1 

23. Cechy użytecznej informacji ekonomicznej 1 

24. Istota pomiaru aktywów i pasywów w kontekście generowania użytecznej informacji 
ekonomicznej 

1 

25. Charakterystyka parametrów wyceny bilansowej (ceny historyczne i ceny aktualne)  1 

26. Zasady wyceny bilansowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych  2 

27. Zasady wyceny bilansowej aktywów finansowych  2 

28. Zasady wyceny bilansowej rozrachunków 2 

29. Zasady wyceny bilansowej zapasów 2 

30. Zasady wyceny bilansowej kapitałów własnych i rozliczeń międzyokresowych  1 

31. Wartość poznawcza bilansu 1 

RAZEM 15 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Wycena bilansowa rzeczowych aktywów trwałych 2 

2. Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych 2 

3. Wycena bilansowa aktywów finansowych  2 

4. Wycena bilansowa rozrachunków 4 

5. Wycena bilansowa zapasów 3 

6. Wycena bilansowa kapitałów własnych i rozliczeń międzyokresowych  2 

RAZEM 15 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady: wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja 

dydaktyczna. Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach. 

 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

22. Kolokwium 
23. Test jednokrotnego wyboru 
24. Weryfikacja poprzez obserwację 

 

 

01, 02, 03 

01, 02, 03 

03 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pisemne kolokwium (zadania do rozwiązania – 

wycena poszczególnych elementów bilansu) oraz test jednokrotnego wyboru dotyczący 

teoretycznych zagadnień i praktycznego znaczenia wyceny bilansowej. 
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Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z zaliczenia. 

 

Literatura podstawowa 

 

57. W. Gos, Bilans – znaczenie, koncepcje sporządzania, formy prezentacji, PWE, 
Warszawa 2011 

58. W. Gos, S. Hońko, P. Szczypa, ABC sprawozdań finansowych, CeDeWu, 
Warszawa 2010. 

59. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (Dz. U. z 2013 r. poz. 
330). 

Literatura uzupełniająca 

 

60. Olchowicz I, T łaczała A, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i 
międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2008. 

61. Sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach / red. nauk. Marzena 
Remlein; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2009. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Egzamin/zaliczenie 3 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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WYCENA BILANSOWA 
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u

 

Nazwa przedmiotu: 

Wycena bilansowa 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.16_76 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu  

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

studia I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

Rachunkowość i Prawo w 

Biznesie 

Rok / semestr:  

III rok, 5 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15      

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr Beata Sadowska 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z zasadami i parametrami wyceny bilansowej. 

Szczegółowa charakterystyka wyceny poszczególnych aktywów i pasywów 

jednostki gospodarczej na dzień bilansowy. Ponadto przedstawienie istoty 

adekwatnej wyceny aktywów i pasywów w kontekście generowania użytecznej 

informacji ekonomicznej w podstawowym elemencie sprawozdania finansowego 

jakim jest bilans. 

Wymagania wstępne 

 

Wiedza z zakresu rachunkowości finansowej- w szczególności znajomość  zasad 

systemu rachunkowości finansowej, rozróżnianie składników aktywów, pasywów, 

wstępne informacje  w zakresie sporządzania bilansu. Umiejętność analizowania i 

interpretowania przepisów prawa.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna szczegółowy zakres  bilansu. Posługuje się 

fachową terminologią związaną z wyceną aktywów i pasywów, 

rozumie zasady (politykę) rachunkowości. 

 

K_W05 

 

S1A_W06 

 

Umiejętności 

02 student identyfikuje i potrafi zastosować metody wyceny 

właściwe dla poszczególnych składników aktywów i pasywów. 

 

K_U07 

 

 

S1A_U07 
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Kompetencje 

społeczne 

03 student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i 

odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji o 

sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.  

 

K_K04 S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

32. Bilans w świetle polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej  

1 

33. Bilans a nadrzędne zasady rachunkowości 1 

34. Cechy użytecznej informacji ekonomicznej 1 

35. Istota pomiaru aktywów i pasywów w kontekście generowania użytecznej informacji 
ekonomicznej 

1 

36. Charakterystyka parametrów wyceny bilansowej (ceny historyczne i ceny aktualne)  1 

37. Zasady wyceny bilansowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych  2 

38. Zasady wyceny bilansowej aktywów finansowych  2 

39. Zasady wyceny bilansowej rozrachunków 2 

40. Zasady wyceny bilansowej zapasów 2 

41. Zasady wyceny bilansowej kapitałów własnych i rozliczeń międzyokresowych  1 

42. Wartość poznawcza bilansu 1 

RAZEM 15 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady: wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja 

dydaktyczna. Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach. 

 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

25. Test jednokrotnego wyboru 
26. Weryfikacja poprzez obserwację 

 

 

01, 02, 03 

03 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pisemne kolokwium (zadania do rozwiązania – 

wycena poszczególnych elementów bilansu) oraz test jednokrotnego wyboru dotyczący 

teoretycznych zagadnień i praktycznego znaczenia wyceny bilansowej. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z zaliczenia. 

 

Literatura podstawowa 

 

62. W. Gos, Bilans – znaczenie, koncepcje sporządzania, formy prezentacji, PWE, 
Warszawa 2011 

63. W. Gos, S. Hońko, P. Szczypa, ABC sprawozdań finansowych, CeDeWu, 
Warszawa 2010. 

64. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (Dz. U. z 2013 r. poz. 
330). 

Literatura uzupełniająca 65. Olchowicz I, T łaczała A, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i 
międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2008. 
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 66. Sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach / red. nauk. Marzena 
Remlein; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2009. 
 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 6 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Egzamin/zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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WYCENA W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI 
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u

 

Nazwa przedmiotu: 

Wycena w systemie rachunkowości 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.I.16_47 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu  

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

studia I stopnia, stacjonarne 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

Rachunkowość przedsiębiorstw 

Rok / semestr:  

III rok, 6 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr Beata Sadowska 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z zasadami i parametrami wyceny bilansowej. 

Szczegółowa charakterystyka wyceny poszczególnych aktywów i pasywów 

jednostki gospodarczej na dzień bilansowy. Ponadto przedstawienie istoty 

adekwatnej wyceny aktywów i pasywów w kontekście generowania użytecznej 

informacji ekonomicznej w podstawowym elemencie sprawozdania finansowego 

jakim jest bilans. Wycena przychodów i kosztów. Poznanie zasad wyceny 

wstępnej i bilansowej według przepisów krajowych i międzynarodowych. 

Wymagania wstępne 

 

Wiedza z zakresu rachunkowości finansowej- w szczególności znajomość zasad 

systemu rachunkowości finansowej, rozróżnianie składników aktywów, pasywów, 

wstępne informacje  w zakresie sporządzania bilansu. Umiejętność analizowania i 

interpretowania przepisów prawa.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna szczegółowy zakres  bilansu. Posługuje się 

fachową terminologią związaną z wyceną aktywów i pasywów 

oraz przychodów i kosztów, rozumie zasady (politykę) 

rachunkowości. 

 

K_W05 

 

S1A_W06 

 

Umiejętności 
02 student identyfikuje i potrafi zastosować metody wyceny 

właściwe dla poszczególnych składników aktywów i pasywów 
K_U07 
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oraz przychodów i kosztów. 

 

S1A_U07 

 

 

Kompetencje 

społeczne 

03 student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i 

odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji o 

sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.  

 

K_K04 S1A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Bilans w świetle polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej  

2 

2. Bilans a nadrzędne zasady rachunkowości 1 

3. Cechy użytecznej informacji ekonomicznej 2 

4. Kategorie ekonomiczne wyceny w systemie rachunkowości  2 

5. Wycena aktywów 2 

6. Wycena pasywów 2 

7. Wycena przychodów 2 

8. Wycena kosztów 2 

RAZEM 15 

Forma zajęć - ćwiczenia  

1. Wycena wstępna i bilansowa składników aktywów i pasywów 4 

2. Wycena bieżąca przychodów i kosztów 4 

3. Analiza porównawcza wyceny w przepisach krajowych i międzynarodowych  4 

4. Wycena bilansowa i podatkowa w systemie rachunkowości  3 

RAZEM 15 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady: wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja 

dydaktyczna. Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach. 

 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

1. Zadanie z treścią, test 
2. Weryfikacja poprzez obserwację 

 

 

01, 02, 03 

03 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest sprawdzian (zadania do rozwiązania – wycena 

poszczególnych elementów bilansu i rachunku zysków i strat) oraz test jednokrotnego 

wyboru dotyczący teoretycznych zagadnień i praktycznego znaczenia wyceny bilansowej. 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z zaliczenia. 

 

Literatura podstawowa 1. W. Gos, Bilans – znaczenie, koncepcje sporządzania, formy prezentacji, PWE, 
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 Warszawa 2011 

2. W. Gos, S. Hońko, P. Szczypa, ABC sprawozdań finansowych, CeDeWu, 
Warszawa 2010. 

3. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (Dz. U. z 2013 r. poz. 
330). 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Olchowicz I, T łaczała A, Sprawozdawczość finansowa według krajowyc h i 
międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2008. 

2. Sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach / red. nauk. Marzena 
Remlein; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2009. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  30 

Studiowanie literatury 30 

Udział w konsultacjach 13 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 45 

Egzamin/zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150 

Liczba punktów ECTS 6 

 

 

 

 

 

 

 



301 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Nazwa przedmiotu: 

Wychowanie Fizyczne dla studentów  bez przeciwwskazań do wykonywania 
ćwiczeń fizycznych 

Kod przedmiotu: 

16.1.X.47.A.I.00_20 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot : 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

stacjonarne I stopnia  

 

Profil kształcenia: 

A 

Specjalność: 

wszystkie 

Rok / semestr:  

1/ 1 i 2 

Status przedmiotu: 

ogólnouczelniany - obowiązkowy 

Język przedmiotu : 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć  25     

Koordynator przedmiotu  mgr Cezary Janiszyn 

Prowadzący zajęcia Według przydziału c zynnośc i  

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 

Student: 

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 

Student: 

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 

Student: 

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. 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  ćwiczenia – do wyboru 1 lub 2 lub 3 lub 4  

1. Gry zespołowe: min. 30 
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- 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). 

 

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); 

- metody przekazywania wiadomości: reproduktywne, proaktywne, kreatywne, prób  
  i błędów. 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sy labusa 

- 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 
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 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. 

 
Literatura uzupełniająca 

 

1. Huciński T ., Lekner I., Koszykówka –podręcznik dla trenerów, nauczycieli i 
studentów. Wyd. BK, Wrocław 2001. 

2. Kuźmińska O., Popielawska M., Taniec -Rytm -Muzyka. Wyd. Skr. AWF, Poznań 
1995. 

3. Mielniczuk M., Staniszewski T ., Stare i nowe gry drużynowe. Wydawnictwo 
TELBIT, Warszawa 1999. 

4. Talaga J., Sprawność fizyczna ogólna, Testy. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 
2004. 

5. Trześniowski R. Zabawy i gry ruchowe. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 1995. 

6. Uzarowicz J. Siatkówka - co jest grane? Wyd. BK. Wrocław 2003.Barankiewicz J., 
Poradnik nauczyciela wychowania fizycznego: zbiór podstawowych pojęć z teorii i 
metodyki wychowania fizycznego, sportu oraz wychowania zdrowotnego. 
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Kalisz 1992. 

7. 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 25 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25 

Liczba punktów ECTS 0 
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ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 

Nazwa przedmiotu: 

Zajęcia fakultatywne 

(PRZEDMIOTY   POZOSTAŁE (dot. WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI)) 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.00_40 

04.3.VI.47.A.II.00_41 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Nazwa kierunku: 

FiR 

Forma studiów: 

I stopnia stacjonarne 

Profil kształcenia: 

ogólnoakademicki 

Specjalność: 

wszystkie 

Rok / semestr: 

3 / 4 

Status przedmiotu / modułu: 

fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć: 
Wykłady bądż inna forma, w tym: ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria (w zależności od 

wybranego przez Studenta fakultetu) 

Wymiar zajęć: 30 

Koordynator przedmiotu / 
modułu: wg przydziału czynności 

Prowadzący zajęcia:  

Cel przedmiotu / 
modułu: 

Celem przedmiotu jest rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej 

ekonomii, finansów  i zarządzania. 

Wymagania wstępne: brak 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 
efektów dla programu  

Odniesienie do 
efektów dla obszaru 

Wiedza 
1. Student zna specjalistyczną 

terminologię z zakresu szeroko 

rozumianej  ekonomii, finansów oraz 
zarządzania. 

K_W02 S1A_W01 

Umiejętności  

2. Student przedstawia swój punkt 
widzenia oraz argumentuje używając 

słownictwa specjalistycznego. 
K_U01 

S1A_U01 
S1A_U03 

K_U06 
S1A_U04 

S1A_U07 

Kompetencje społeczne 
3. Ma świadomość swoich umiejętności 

oraz odczuwa potrzebę ich pogłębiania. K_K01 S1A_K01 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć: Wykłady bądż inna forma, w tym: ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria (w zależności od wybranego fakultetu)  

1. Zajęcia odnoszące się do studiowanego kierunku doskonalące kompetencje z zakresu anaitucznego 
myślenia oraz zarządzania. 

30 

Metody kształcenia  Wykład problemowy, prezentacje multimedialne, case study.  

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia  

 
Nr efektu kształcenia z 

sylabusa 

* kolokwium 1,2,3 

 * weryfikacja przez obserwację (aktywność) 1,2,3 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie wykładów na podstawie pisemnego kolokwium z wiedzy i umiejętności studenta. 

Uwzględniona zostanie również aktywność studenta wykazywana w toku prowadzenia zajęć.  

Oceną końcową jest ocena z zaliczenia wykładów. 

 

Literatura podstawowa 

Zgodna z tematyką przedmiotu do wyboru uruchamianego w  danym semestrze.  
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NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 
Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 30 

Udział w konsultacjach  6 

Przygotowanie się do zajęć 4 

Studiowanie literatury 4 

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 6 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
W

yp
eł

ni
a 

Z
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Nazwa przedmiotu: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.AI.7_50 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG,  

KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

 

Nazwa kierunku: GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

 

Forma studiów: studia stacjonarne 

pierwszego stopnia 

 

Profil kształcenia: A 

ogólnoakademicki 

Specjalność: 

Gospodarka i administracja 

samorządowa 

Rok  3 / semestr 6 

 

Status przedmiotu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratory jne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Prof. dr. hab. Krystyna Brzozowska 

Prowadzący zajęcia 

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

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z teoretycznymi  

i praktycznymi aspektami związanymi z funkcjonowaniem systemu zamówień 

publicznych w Polsce i dokonywaniem zamówień przez jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Wymagania wstępne 

 
Podstawowe wiadomości z zakresu finansów publicznych 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna podstawowe zasady dokonywania zamówień 

publicznych 

02 ma wiedzę związaną z niezbędną dokumentacją 

przetargową 

K_W01 

K_W02 

S1A_W01 

S1A_W03 

Umiejętności 

03 student potrafi wykorzystać główne tryby dokonywania 

zamówień publicznych 

04 potrafi przygotować (w podstawowym zakresie) opis 

przedmiotu zamówienia oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia  

K_U02 

K_U02 

 

S1A_U02 

S1A_U02 

 

Kompetencje 05 podczas dyskusji problemowej na zajęciach student potrafi K_K01 S1A_K02 

mailto:m.g.koczkodaj@wzieu.pl
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społeczne zachować otwartość  na poglądy pozostałych uczestników 

dyskusji oraz sam zabiera głos w dyskusji 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zagadnień 2 

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych  2 

3. Zasady udzielania zamówień 2 

4. Dokumentacja przetargowa 2 

5. Zamówienia sektorowe 2 

6. System kontroli zamówień publicznych 3 

7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów 2 

Suma 15 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Tryby udzielania zamówień 5 

2. Opis przedmiotu zamówienia 2 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3 

4. Umowy o zamówienia publiczne 3 

5. Środki ochrony prawnej 2 

Suma 15 

 

 

Metody kształcenia 

 

Prezentacje multimedialne 

Dyskusja otwarta 

 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sy labusa 

Zaliczenie pisemne 

 

01, 02, 03, 04 

Forma i warunki zaliczenia 

 
Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe 

Literatura podstawowa 

 

1. A. Hryc-Ląd, A. Gawrońska-Baran, J. Rek-Pawłowska, M. Skóra, K. Saja-
Żwirkowska: Zamówienia publiczne w 3 krokach wyd.3. Wyd. Wiedza i praktyka 
2015. 

2. G. Mazurek, K. Puchacz, E. Grabowska-Szweicer, M. Michałowska, K. 
Jachowska, D. Domżalicka, J. Wysocki: Przygotowanie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. Wyd. Prosscom 2015. 
3. A. Hryc-Ląd: Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego. Wyd. Wiedza i 

praktyka 2015. 

4. A. Gawrońska-Baran: Opis przedmiotu zamówienia i SIWZ jako instrumenty w 
procesie przetargowym. Wyd. C. H. Beck 2015. 

5. P. Banasik: Najczęstsze błędy i uchybienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. Wyd. Prosscom 2012. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Agata-Hryc-Lad,a,72582345
http://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Andrzela-Gawronska-Baran,a,74656414
http://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Justyna-Rek-Pawlowska,a,88904294
http://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Mal-Skora,a,88904295
http://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Klaudyna-Saja-Zwirkowska,a,74095283
http://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Klaudyna-Saja-Zwirkowska,a,74095283
http://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Oficyna-Prawa-Polskiego,w,69501104
http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=osoba&id=11700&hthost=1&store_id=2&store_id=2
http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=osoba&id=13097&hthost=1&store_id=2&store_id=2
http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=osoba&id=18811&hthost=1&store_id=2&store_id=2
http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=osoba&id=20747&hthost=1&store_id=2&store_id=2
http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=osoba&id=22044&hthost=1&store_id=2&store_id=2
http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=osoba&id=22044&hthost=1&store_id=2&store_id=2
http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=osoba&id=22349&hthost=1&store_id=2&store_id=2
http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=osoba&id=23261&hthost=1&store_id=2&store_id=2
http://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Agata-Hryc-Lad,a,72582345
http://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Oficyna-Prawa-Polskiego,w,69501104
http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=osoba&id=13040&hthost=1&store_id=2&store_id=2
http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=osoba&id=16534&hthost=1&store_id=2&store_id=2
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Literatura uzupełniająca 

 

1. Red. A. Śmigulska-Wojciechowska: 100 Odpowiedzi na pytania o zamówienia 

publiczne. Wyd. Wiedza i praktyka 2015  

2. P. Banasik: Dokumenty i dokumentowanie w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. Wyd. Prosscom 2011 
3. E. Snakowska-Estorninho: Warunki udziału wykonawców w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. Wyd. Prosscom 2014 
4. M. Sieradzka: Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. Wyd. C. H. Beck 2015 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć  10 

Studiowanie literatury 25 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=osoba&id=20397&hthost=1&store_id=2&store_id=2
http://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Oficyna-Prawa-Polskiego,w,69501104
http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=osoba&id=16534&hthost=1&store_id=2&store_id=2
http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=osoba&id=22596&hthost=1&store_id=2&store_id=2
http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=osoba&id=12199&hthost=1&store_id=2&store_id=2
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ZARZĄDZANIE FINANSAMI UBEZPIECZYCIELI 

W
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eł
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a 
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Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami ubezpieczycieli 

 

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.I.6_42 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  

Stacjonarne I stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

Bankowość i Ubezpieczenia 

Rok / semestr: 3/5 

 

Status przedmiotu /modułu:  

O  

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 Anna Bera 

Prowadzący zajęcia 

 
według przydziału czynności   

Cel przedmiotu / modułu 

 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami i specyfiką 
zarządzania finansami w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych 

Wymagania wstępne 

 
Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń      

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 
efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 
obszaru 

Wiedza 
01 student zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania 
przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym.  

K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W08 

K_W10 

K_W11 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W07 

S1A_W11 

S1A_W07 

S1A_W11 

Umiejętności 

02 student potrafi rozpoznać i analizować podstawowe 
sprawozdania finansowe ubezpieczycieli 

K_U02 

K_U05 

S1A_U02 

S1A_U07 

03 student potrafi dokonać oceny finansowej sytuacji 
ubezpieczyciela 

K_U04  

K_U08 

S1A_U08 

S1A_U09,10 

04 student zna podstawowe zasady działalności techniczno-
ubezpieczeniowej, lokacyjnej i asekuracyjnej ubezpieczycieli 

K_U01 

K_U03 

S1A_U08 
S1A_U03 

Kompetencje 
społeczne 

05 student akceptuje i rozumie znaczenie i specyfikę 
zarządzania w firmach ubezpieczeniowych 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

K_ K05 

S1A_K02  

S1A_K04 

S1A_K07 

S1A_K04 

S1A_K03,06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
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Forma zajęć – wykład 15 

1. Specyfika działalności ubezpieczeniowej i podstawowe zasady zarządzania finansami ubezpieczycieli  2 

2. Wymogi ustawowe gospodarki finansowej ubezpieczycieli  2 

3. Zasady sporządzania sprawozdawczości finansowej 2 

4. Zarządzanie działalnością techniczno – ubezpieczeniową  2 

5. Zarządzanie polityką lokacyjną  2 

6. Zasady i znaczenie reasekuracji w zarządzaniu finansami ubezpieczycieli  1 

7. Metody oceny finansowej zakładów ubezpieczeń 1 

8. Znaczenie controllingu finansowego  1 

9. Znaczenie zarządzania finansami zakładu ubezpieczeń dla ubezpieczonych i rynku finansowego    2 

  

Forma zajęć  - ćwiczenia 15 

1. Majątek i kapitał przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. 2 

2. Działalność lokacyjna przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. 3 

3. Wypłacalność przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. 2 

4. Solvency II. 2 

5. Wycena aktywów i pasywów. 2 

6. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. 2 

7. Pojęcie i znaczenie składki ubezpieczeniowej w działalności zakładów ubezpieczeń. 2 

  

Metody kształcenia 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, studia literaturowe  

 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Kolokwium zaliczeniowe. 

 

01, 02, 03, 04, 05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych, L. Gąsiorkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 
2009. 

2. Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń, red. T .Sangowski, Poltext 
2005. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń. Red. W. Ronka-Chmielowiec, Branta, 
Bydgoszcze - Wrocław 2004.   

2. Wiadomości ubezpieczeniowe, Gazeta ubezpieczeniowa. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 20 

Studiowanie literatury 25 

Udział w konsultacjach 12 
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Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 11 

Zaliczenie 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 

 


