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Nazwa przedmiotu: Ekonomia Kod przedmiotu: 14.3VI_III03_03 

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

Forma studiów: Studia III stopnia  

stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

Rok / semestr:  

rok 1 i 2,  semestr 2 i 3 

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 Grażyna Wolska 

Prowadzący zajęcia Wykłady: dr hab. prof. US Grażyna Wolska, grazyna.wolska@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Przedstawienie w sposób wyczerpujący i przejrzysty podstawowych zagadnień z 

zakresu tzw. głównego nurtu współczesnych teorii mikro- i makroekonomii oraz 

jej praktycznego zastosowania w gospodarce. 

Wymagania wstępne Wiedza z zakresu podstaw ekonomii   

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 01Doktorant umie prawidłowo objaśniać takie pojęcia jak: przedmiot 
badań ekonomii, jej główne narzędzia analizy oraz podstawowe 
kategorie ekonomiczne.  

02 Nazywa i prawidłowo interpretuje zagadnienia z zakresu mikro- i 
makroekonomii, mezoekonomii i ekonomii globalnej. 

 

E3_W01 

E3_W02 

Umiejętności 03 Doktorant potrafi wiedzę teoretyczną odnieść do praktyki 
gospodarczej. 

04 Jest zdolny do zbierania i opracowywania materiałów potrzebnych do 
prowadzenia analiz ekonomicznych. 

05 Doktorant umie zainicjować i poprowadzić dyskusję na temat 
ekonomii jako nauki i jej relacjach: z decyzjami gospodarczymi 
podmiotów rynkowych, zmianami społecznymi, kulturowymi, 
politycznymi, technicznymi i technologicznymi. 

 
 

E3_U02 

E3_U05 

E3_U06 

E3_U07 

Kompetencje 

społeczne 

06 Doktorant zachowuje dystans oraz krytycyzm wobec wdrożonych 
rozwiązań ekonomicznych i społecznych we współczesnej polskiej i 
światowej gospodarce.  

 

E3_K02 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1Teoretyczne podstawy badań i zainteresowań ekonomii 2 

2 Podstawy gospodarki rynkowej 2 

3 Elastyczność popytu i podaży 2 

4. Zachowania konsumentów – interpretacja z różnych punktów widzenia 2 

5. Przedsiębiorstwo jako podmiot ekonomiczny 2 
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6. Produkcja a optymalizacja produkcji 2 

7 Struktury rynku we współczesnych gospodarkach rynkowych 2 

8 Rynki czynników produkcji 2 

9 Współczesne nurty makroekonomiczne 1 

10 Produkt krajowy brutto i dochód narodowy 2 

11 Wzrost gospodarczy a rozwój społeczno – gospodarczy 2 

12 Rynek pieniądza, współczesny system bankowy, polityka pieniężna 2 

13 Inflacja, deflacja, slumpflacja a bezrobocie 2 

14 Budżet państwa i polityka fiskalna 2 

15 Cykle koniunkturalne we współczesnych gospodarkach 1 

16 Rynek dóbr w modelu gospodarki zamkniętej i otwartej bez i z udziałem państwa 1 

17 Współdziałanie dwóch rynków (rynku dóbr i pieniężnego), model IS -LM 1 

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

dyskusja 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Zaliczenie pisemne, prezentacja multimedialna wybranego 
problemu ekonomicznego i ocenianie ciągłe. 

Egzamin końcowy ustny i pisemny 

01, 02, 03, 04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia zaliczenie na ocenę i egzamin 

Literatura podstawowa 

 

Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak, PWN, 
Warszawa 2005. 

M. Nasiłowski, System rynkowy, podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo 
Key Text, Warszawa 2010. 

B. Czarny, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.  

Mikroekonomia. Pojęcia. Przedmiot. Ewolucja, red. G. Wolska (w druku) 

Literatura uzupełniająca 

 

Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka,  red. G. 
Wolska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 

J. Żakowski, Zawał. Zrozumieć kryzys, Polityka Spółdzielnia Pracy, Warszawa, 
2009. 

Czasopisma: Ekonomista, Gazeta Bankowa, Gospodarka Narodowa, roczniki 
statystyczne, dzienniki 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 15 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 90 

Liczba punktów ECTS 3 
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Nazwa przedmiotu: Ekonomia matematyczna Kod przedmiotu: 14.3VI_III12_06 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Metod Ilościowych 

Forma studiów: Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

Rok / semestr:  

rok 3, semestr 5 

Status przedmiotu /modułu: 

fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 12      

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. dr hab. Jan Purczyński 

Prowadzący zajęcia Prof. dr hab. Jan Purczyński (jan.purczynski@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

formułowanie problemów ekonomicznych w języku matematycznym i ich 

rozwiązywanie 

Wymagania wstępne Elementarne wiadomości z analizy matematycznej  

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 doktorant rozumie współzależności opisywane za pomocą 

kwantyfikowalnych zmiennych mikro- i makroekonomicznych; 

02 rozumie aksjomatyczne teorie ekonomii;  

E3_W01 

E3_W04 

Umiejętności 03 potrafi stosować metody matematyczne w ekonomii. E3_U06 

Kompetencje 

społeczne 
  

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1 Matematyczna teoria popytu. Matematyczna teoria produkcji.       2 

2 Równowaga rynkowa i równowaga przedsiębiorstwa – analiza z wykorzystaniem teorii gier.       2 

3 Krótko- i długookresowe strategie przedsiębiorstwa w teorii neoklasycznej.        2 

4. Model egzo- i endogenicznego wzrostu gospodarczego.       2 

5.Reguły akumulacji czynników wzrostu w ujęciu matematycznym. Długookresowa równowaga wzrostu.       2 

6.Modelowanie ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej       2 

Metody kształcenia Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Praca pisemna 01-03 

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę 
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Literatura podstawowa Alpha C. Chiang: Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa, 1994 

Literatura uzupełniająca A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka, E. Pankau, M. Zielenkiewicz: Ekonomia 

matematycana w zadaniach, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego,  2006 

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 12 

Przygotowanie się do zajęć 6 

Studiowanie literatury 6 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 6 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 30 

Liczba punktów ECTS 1 
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Nazwa przedmiotu: Ekonomia zaawansowana Kod przedmiotu: 14.3VI_III03_03 

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

Forma studiów: Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

Rok / semestr:  

rok 2 i 3, semestr 4 i 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 Grażyna Wolska 

Prowadzący zajęcia dr hab. prof. US Grażyna Wolska, grazyna.wolska@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Wykształcenie umiejętności prezentacji swoich poglądów, dyskusji 
naukowej, praktycznego zastosowania teorii ekonomii w gospodarce, a 
także rozwinięcie umiejętności dydaktycznych. 

Wymagania wstępne Wiedza z zakresu zagadnień wykładanych na 2 i 3 semestrze studiów 
doktoranckich 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 01 Doktorant potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin ekonomii, 
interpretować ją i poddawać krytycznej analizie. 

02 Właściwie objaśnia rolę innowacji wśród czynników wzrostu i rozwoju 
gospodarczego. 

03 Potrafi wymienić pozytywne i negatywne skutki globalizacji 
zachowując i uzasadniając swój własny punk widzenia.   

 

E3_W01 

E3_W02 

Umiejętności 04 Doktorant umie rzetelnie diagnozować aktualną i prognozować 
przyszłą sytuację gospodarczą, podejmować dostosowane do nich 
decyzje i wdrażać je w praktyce.  

05 Dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do czynnego 
uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych na rynku globalnym. 

06 Doktorant potrafi dokonać rewizji, a nawet przewartościowania 
niektórych wcześniejszych teorii, które pod wpływem zmienionej i 
dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości tracą aktualność. 

 

 

E3_U02 

E3_U05 

E3_U06 

Kompetencje 

społeczne 

07 Doktorant jest zorientowany na rozstrzyganie wszelkich sporów 
dotyczących rozwiązań gospodarczo-społecznych drogą wspólnego 
porozumienia i wykazuje odpowiedzialność w formułowaniu swoich 
opinii i sądów. 

 

E3_K01 

E3_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1 Decyzje przedsiębiorstwa - ujęcie ekonomiczne 2 

2 Konkurencja na różnych rynkach 2 

3 Zastosowania reguł i narzędzi decyzyjnych 2 

4 Sektor publiczny w gospodarce mieszanej 3 
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5 Główne tendencje zmian wydatków państwa we współczesnych gospodarkach 2 

6 Ekonomia dobrobytu. Rachunki narodowe i pomiar dobrobytu 3 

7  Efektywność a sprawiedliwość 2 

8 Programy wydatków publicznych 2 

9 Teoria opodatkowania. System podatkowy w Polsce 2 

10 Finansowanie wydatków państwa z deficytu budżetowego 2 

11 Handel międzynarodowy. Elementy polityki handlowej 2 

12 Gospodarka światowa. Problemy rozwoju 2 

13 Regionalna integracja gospodarcza 2 

14 Ekologia a ekonomia 1 

15 Polityka klimatyczna 1 

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

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Zaliczenie pisemne, prezentacja multimedialna wybranego 
problemu ekonomicznego i ocenianie ciągłe. 

Egzamin końcowy ustny i pisemny w postaci eseju 

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

07 

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę i egzamin 

Literatura podstawowa 

 

W. F. Samuelson, S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998. 

M. Nasiłowski, System rynkowy, podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo 
Key Text, Warszawa 2010. 

J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004. 

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t.1 i 2, PWN 2008. 

Literatura uzupełniająca 

 

Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka,  red. G. 
Wolska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 

J.E. Stiglitz, Globalizacja, PWN, Warszawa 2004. 

J. Żakowski, Zawał. Zrozumieć kryzys, Polityka Spółdzielnia Pracy, Warszawa, 
2009. 

Czasopisma: Ekonomista, Gazeta Bankowa, Gospodarka Narodowa, Roczniki 
statystyczne, dzienniki 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 15 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 90 

Liczba punktów ECTS 3 
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Nazwa przedmiotu: 

Emisja głosu 

Kod przedmiotu:  04.3VI_III00_05 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

 

Forma studiów: 

Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki Ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

 

Rok / semestr:  

Rok I , semestr 1 i 2 

Status przedmiotu /modułu: 

fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar  

zajęć 
24       

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
dr Róża Modrzejewska 

Prowadzący zajęcia 

 
dr Róża Modrzejewska 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem zajęć jest poznanie w teorii i praktyce zasad prawidłowego 

posługiwania się głosem i higieny głosu umożliwiających ochronę 

narządów mowy przed skutkami dużego i długotrwałego wysiłku. 

W toku zajęć student opanowuje umiejętności oddychania 

przeponowego, prowadzenia głosu na podniebienie twarde, 

wykorzystania rezonatorów oraz poprawnej artykulacji 

samogłosek i spółgłosek. Wykształcenie u studentów umiejętności 

prawidłowej emisji głosu i dykcji, praktyczne zastosowanie 

zdobytych wiadomości w mowie. 

Wymagania wstępne 

 

Podstawowe wiadomości z zakresu gramatyki opisowej 

współczesnego języka polskiego.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01. student zna budowę narządu głosu,  

02. zna zasady dotyczące ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych i 

artykulacyjnych 

03. zna zasady higieny aparatu głosowego w pracy nauczyciela 

04. student zna zasady poprawnej artykulacji głosek 

E3_W02 

E3_W09 

E3_W22 

E3_W09 

E3_W20 
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05. zna zasady skutecznej prezentacji 

Umiejętności 

06. potrafi  wykorzystać zasady prawidłowej emisji głosu w 

praktyce 

07. wykształcił prawidłowy tor oddechowy i opanował dobrą 

„gospodarkę oddechową”; potrafi eliminować napięcie mięśni 

szyi, krtani, żuchwy, odcinka lędźwiowego kręgosłupa za pomocą 

metod relaksacji; 

08. potrafi wykorzystać w praktyce podstawowe zasady dykcji i 

poprawnej wymowy, prawidłowego frazowania, 

odpowiedniego akcentowania i odpowiedniej intonacji 

09. potrafi w praktyce korzystać z zasad skutecznej prezentacji; 

10. potrafi korzystać z zasad higieny aparatu głosowego w pracy  

nauczyciela 

E3_U03 

E3_U03 

E3_U03 

E3_U23 

E3_U23 

E3_U13 

Kompetencje 

społeczne 

11. ma świadomość znaczenia mowy w pracy nauczyciela 

12. ma świadomość znaczenia głosu w budowaniu autorytetu 

nauczyciela 

13. świadomie troszczy się o głos jako podstawowe narzędzie 

pracy nauczyciela 

14. świadomie unika czynników szkodliwych dla głosu 

E3_K01 

E3_K07 

E3_K04 

E3_K04 

TREŚĆI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykłady 24 

1. Znaczenie mowy i kształcenia głosu w pracy nauczyciela, wykładowcy. 
Mowa jako podstawa komunikacji 1 

2. Wybrane wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii aparatu głosowego 2 

3. Impostacja głosu 2 

4. Prawidła polskiej wymowy w zarysie 2 

5. Wybrane zagadnienia higieny i patologii głosu 2 

6. Ćwiczenia słuchu fonetycznego i relaksacyjne 2 

7. Ćwiczenia oddechowe 2 

8. Ćwiczenia głosowe 2 

9. Ćwiczenia narządów mowy 2 

10. Ćwiczenia wyrazistej artykulacji głosek 2 

11. Ćwiczenia dykcyjne, łamańce językowe 2 

12. Akcent wyrazowy. Środki ekspresji 1 

13. Interpretacja głosowa tekstu. Ćwiczenia przygotowujące do wystąpień 
publicznych 

2 

 

 

 • prezentacja multimedialna 
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Metody kształcenia 

 

• ćwiczenia warsztatowe 

• wykład 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

• kolokwium z wiedzy teoretycznej 

• ćwiczenia praktyczne związane z poprawną 

emisją głosu 

01, 02, 03, 04, 05 

06-13 

Forma i warunki zaliczenia 

 

• aktywny udział w ćwiczeniach 

• wysoka frekwencja (95%) 

• poprawna realizacja głosowa wybranego fragmentu tekstu z 

zachowaniem zasad poprawnej emisji głosu (dykcja, postawa, 

fonacja, frazowanie, wymowa głosek) 

• zaliczenie kolokwium (60%) 

Literatura podstawowa 

 

• B. Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki 
emisji głosu, Kraków 2011. 

• M. Gawrońska, Podstawy wymowy i impostacji głosu dla studentów i 
absolwentów akademii wychowania fizycznego, Wrocław 1997. 

• M. Oczkoś, Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu  
i faflunieniu, Warszawa 2007. 

• M. Oczkoś, Paszczodźwięki. Mały poradnik dla wielkich mówców, 
Warszawa 2010. 

• K. Gawęda, J. Łazewski, Uczymy się poprawnej wymowy. Ćwiczenia 
usprawniające mówienie, Warszawa 1995. 

Literatura uzupełniająca 

 

• A. Walencik-Topiłko, Głos jako narzędzie. Materiały do ćwiczeń 
emisji głosu dla osób pracujących głosem i nad głosem,  
Gdańsk 2012. 

• J. D. Bednarek, Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław 2005. 
• B. Toczyska, Do-tkliwa artykulacja. Korekcja głosek ć, dź, ś, ź, 

Gdańsk 2010. 
• M. Zalesska-Kręcicka, T. Kręcicki, E. Wierzbicka, Głos i jego 

zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław 2004. 
 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 24 

Przygotowanie się do zajęć 30 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 21 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS  5 
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Nazwa przedmiotu: Etyka Kod przedmiotu: 14.3VI_III03_05 

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

Forma studiów: Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

Rok / semestr:  

rok 3, semestr 5 i 6 

Status przedmiotu /modułu: 

fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 24      

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

Prowadzący zajęcia Wykłady: dr hab. prof. US Grażyna Wolska, grazyna.wolska@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest zaprezentowanie podstawowych nurtów 
etyki ogólnej oraz zasobu wiadomości dotyczących etyki w biznesie. 
Przedstawienie argumentów wskazujących na potrzebę zainicjowania szerszego 
dyskursu na temat zachowań etycznych przedstawicieli różnych zawodów 
ekonomicznych, ludzi biznesu jak również udowodnienie istnienia silnych 
związków pomiędzy postępowaniem etycznym a realizacją założeń ekonomii.   

Wymagania wstępne Wiedza z zakresu podstaw etyki ogólnej.  

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 Doktorant definiuje podstawowe nurty etyki ogólnej.  

02 Nazywa i prawidłowo interpretuje podstawowe pojęcia z zakresu 
etyki w biznesie.  

E3_W01 

Umiejętności 

03 Potrafi zainicjować i poprowadzić dyskusję na temat zachowań 
etycznych ludzi biznesu oraz podmiotów gospodarczych. 

04 Doktorant projektuje kodeksy etyczne zawodów ekonomicznych, 
analizuje zachowania ludzi (w kontekście etycznym) na wszystkich 
szczeblach wybranej organizacji gospodarczej. 

E3_U05 

Kompetencje 

społeczne 

05 Doktorant zachowuje krytycyzm wobec przyczyn powstawania 
konfliktów ludzi zatrudnionych w jednostce organizacyjnej, jest 
zorientowany na rozstrzyganie wszelkich sporów drogą wspólnego 
porozumienia, wykazuje odpowiedzialność w formułowaniu swoich opinii 
i sądów. 

E3_K03 

E3_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Etyka jako dziedzina refleksji filozoficznej 3 

2. Dylematy etyczne współczesności 2 

3. Etyka sfery publicznej 3 
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4. Etyka biznesu jako przedmiot nauczania 2 

5. Infrastruktura etyczna 2 

6. Etyczne wymiary funkcjonowania firmy w układzie rynkowym 3 

7. Etyka gospodarowania kapitałem ludzkim 2 

8. Etyka konfliktu  2 

9. Etyka reklamy 2 

10. Status kodeksów etycznych. Teoria a praktyka 3 

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

grupach, dyskusja 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Zaliczenie pisemne, prezentacja multimedialna wybranego 
problemu ekonomicznego i ocenianie ciągłe. 

Egzamin końcowy 

01, 02, 03, 04, 05 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę i egzamin 

Literatura podstawowa 

 

J. Hartman, J. Woleński, Wiedza o etyce, ParkEdukacja, Wydawnictwo Szkolne 
PWN, Warszawa-Bielsko-Biała 2009. 

J. Dietl, W. Gasparski, Etyka biznesu, PWN, Warszawa 2007. 

Etyka i ekonomia, red. B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka, PTE, Warszawa 2007. 

E. Sternberg, Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, PWN, Warszawa 1998. 

Literatura uzupełniająca 

 

Z. Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Znak, Kraków 
2007. 

Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka,  red. G. 
Wolska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. 

G. Wolska: Etyka w ekonomii i w biznesie. Konferencja Naukowa Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2009. 

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 24 

Przygotowanie się do zajęć 30 

Studiowanie literatury 25 

Udział w konsultacjach 18 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 25 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 147 

Liczba punktów ECTS 5 
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Nazwa przedmiotu: Finanse Kod przedmiotu:  

14.3VI_III01/06/07_03 

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

Finansów Porównawczych, Katedra Finansów Publicznych, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Forma studiów: Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

Rok / semestr:  

rok 1 i 2, semestr 2, 3 i 4 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 30      

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
dr hab. Beata Świecka, prof. US, Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska 

Prowadzący zajęcia 

 

dr Przemysław Pluskota (przemysław.pluskota@wzieu.pl),  

prof. dr hab. Krystyna Brzozowska (krystyna.brzozowska@wzieu.pl) 

 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Przedstawienie teorii i zagadnień praktycznych finansów publicznych jako 

subdyscypliny finansów; stworzenie podstaw do krytycznej refleksji i oceny 

proponowanych rozwiązań systemowych. Wyjaśnienie zmian jakie zachodzą w  

sektorze finansów, w szczególności dotyczących deficytu finansów publicznych, 

poziomu fiskalizmu w Polsce w porównaniu z innymi krajami OECD, czy też 
źródeł finansowania potrzeb pożyczkowych sektora finansów publicznych. 

Zapoznanie doktorantów z głównymi zagadnieniami z zakresu finansów. 

Wymagania wstępne Wiedza z zakresu makroekonomii 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 Doktorant zna podstawowe pojęcia i teorie z dziedziny finansów. 

02 Doktorant zna i rozumie znaczenie elementów psychologii w finansowych 

procesach decyzyjnych. 

03 Doktorant zna specyfikę sektora finansów publicznych, charakteryzuje 

zmiany zachodzące w systemie finansowania działalności publicznej w Polsce i 

ich determinanty europejskie.  

04 Doktorant rozróżnia mechanizmy i zjawiska w obszarze finansów 

publicznych 

 

 

E3_W01 

E3_W02 

Umiejętności 

05 Doktorant potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu finansów w 

praktyce życia codziennego. 

06 Doktorant ma umiejętność rozumienia i analizowania wydarzeń rynków 

finansowych.  

07 Doktorant potrafi zidentyfikować procesy gospodarowania środkami 

 

 

E3_U05 

E3_U06 
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publicznymi 

08 Doktorant potrafi ocenić skutki proponowanych rozwiązań i zachodzących 

zjawisk w sektorze finansów publicznych 

Kompetencje 

społeczne 

09 Doktorant wykazuje gotowość doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie 

finansów. 

10 Doktorant 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. 

11 Doktorant dyskutuje i podejmuje się oceny bieżącej sytuacji społeczno-

gospodarczej w kontekście tematu zajęć 

 

 

E3_K02 

E3_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Miejsce i znaczenie finansów we współczesnej gospodarce  3 

2. Rola banków i instytucji parabankowych w systemie finansowym 3 

3. Elementy bankowości elektronicznej 3 

4. Elementy finansów osobistych 3 

5. Elementy finansów behawioralnych 3 

6. Finanse publiczne jako subdyscyplina finansów  3 

7. Kierunki ewolucji źródeł dochodów publicznych  3 

8. Kierunki i budżetowanie wydatków publicznych  3 

9. Potrzeby pożyczkowe podmiotów sektora finansów publicznych i możliwości ich zaspokajania  3 

10. Dyscyplina finansów publicznych 3 

 

Metody kształcenia 
Wykład z użyciem technik multimedialnych: w formie prezentacji, filmów, analiza tekstów z 

dyskusją, praca w grupach 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Zaliczenie pisemne 

Analiza tekstów z dyskusją 

Praca w grupach  

Egzamin 

03, 04, 07, 08 

03, 04, 07, 08, 11 

03, 04, 07, 08, 11 

01, 02, 05, 06, 09, 10 

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie pisemne (pytania otwarte) i egzamin 

Literatura podstawowa 

 

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

2. Korenik D.,  Korenik S.,  Podstawy finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2010. 

3. Ostaszewski J.: Finanse, Difin 2010,  
4. Podstawka M.: Finanse instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje, PWN 

2011 
5. Owsiak S., Nowe zarządzanie, finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. 

PWE 2011, 
6. Kosikowski C, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz” Wyd. LexisNexis 2011 
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Literatura uzupełniająca 

 

1. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, PWN, 
Warszawa 2008. 

2. Podstawka M., Finanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.\ 
3. Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego. Wyd. Wolters Kluwer 

2009 
4. Finanse sektora publicznego – miesięcznik 
5. Finanse komunalne - kwartalnik 
 

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 5+ 

Studiowanie literatury 7+ 

Udział w konsultacjach 1+ 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 22+ 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 65+ 

Liczba punktów ECTS 3 
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Nazwa przedmiotu: Finanse behawioralne Kod przedmiotu: 14.3VI_III01_06 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych 

Forma studiów: Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

Rok / semestr:  

rok 2, semestr 3 

Status przedmiotu /modułu: 

fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 12      

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

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

Cel przedmiotu / modułu 
Zapoznanie doktorantów z głównymi zagadnieniami z zakresu finansów 

behawioralnych. 

Wymagania wstępne Znajomość podstaw finansów. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 Doktorant zna główne pojęcia i teorie z dziedziny finansów behawioralnych. 

02 Doktorant zna i rozumie znaczenie elementów psychologii w finansowych 

procesach decyzyjnych. 

 

 

E3_W01 

Umiejętności 

03 Doktorant potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu finansów 

behawioralnych w praktyce życia codziennego. 

04 Doktorant ma umiejętność rozumienia i analizowania wydarzeń rynku 

finansowego z uwzględnieniem elementów behawioralnych.  

 

 

 

E3_U05 

Kompetencje 

społeczne 

05 Doktorant wykazuje gotowość doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie 

finansów behawioralnych. 

06 Doktorant 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. 

 

 

 

E3_K02 

E3_K03 

E3_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Finanse behawioralne w naukach ekonomicznych 2 

2. Postawy wobec pieniądza 2 

3. Osobowości finansowe 2 
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4. Znaczenie psychologii w podejmowaniu decyzji finansowych 2 

5. Behawioralny aspekt w finansach osobistych 2 

6. Współczesne przedsiębiorstwo – ujęcie behawioralne 2 

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

przypadków. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Przygotowanie projektu 01, 02, 03, 04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę 

Literatura podstawowa 

 

Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, SGH, Warszawa 2008. 

2. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, Cedewu, Warszawa 
2008. 

3. Komorowski J., Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Ujęcie behawioralne, 
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Tyszka T., Falkowski A., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2009. 

2. Wąsowicz - Kiryło G., Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka, Difin, 
Warszawa 2008.  

3. Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, 
Cedewu, Warszawa 2008. 

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 12 

Przygotowanie się do zajęć 2 

Studiowanie literatury 2 

Udział w konsultacjach 1 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia  

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 27 

Liczba punktów ECTS 1 
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Nazwa przedmiotu: Finanse sektora publicznego Kod przedmiotu: 14.3VI_III07_06 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 

Usług, Katedra Finansów Publicznych 

Forma studiów: Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

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

fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 12      

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska 

Prowadzący zajęcia Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska (krystyna.brzozowska@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie doktoranta z kategoriami i pojęciami z zakresu finansów sektora 

publicznego. Przybliżenie procesów gromadzenia i wydatkowania środków 

publicznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów bilansowania salda 

budżetowego. Prezentacja systemu kontroli i audytu. Wskazanie narzędzi i 

sposobów zarządzania finansami publicznymi w aspekcie reform sektora 

publicznego w Polsce i wybranych krajach 

Wymagania wstępne Wiedza z zakresu ekonomii  

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 Doktorant zna założenia funkcjonowania systemu finansów sektora 

publicznego 

02 Doktorant identyfikuje mechanizmy i zjawiska w obszarze finansów sektora 

publicznego 

E3_W01 

Umiejętności 

03 Doktorant potrafi dokonać analizy podstawowych kategorii i zjawisk 

zachodzących w sektorze publicznym  

04 Doktorant potrafi zidentyfikować procesy gromadzenia i wydatkowania 

środków publicznych i przewiduje ich konsekwencje 

05 Doktorant potrafi nazywać skutki oddziaływania bieżącej polityki państwa na 

podmioty gospodarki narodowej 

E3_U05 

E3_U06 

Kompetencje 

społeczne 
06 Doktorant pracuje samodzielnie i w grupie E3_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Sektor publiczny jako segment gospodarki narodowej – zakres, funkcje, struktura  2 

2. Prawo finansowe jako źródło regulacji dla systemu zasileń pomiotów publicznych w Polsce  2 

3. Dochody i wydatki publiczne i ich klasyfikacja  2 

4. Deficyt i dług publiczny jako przedmiot interwencji państwa  2 
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5. Kontrola i audyt w sektorze publicznym a problem zarządzania ryzykiem  2 

6. Współczesne narzędzia zarządzania finansami publicznymi w aspekcie efektywności wydatków 
publicznych  

2 

Metody kształcenia Prezentacja multimodalna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza przypadku 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Zaliczenie forma pisemna i ustna (dyskusja) 

Analiza tekstów z dyskusją 

Analiza przypadków 

Praca w grupach 

01,02,03,04,05 

01,02,03,04,05 

01,02,03,04,05,06 

01,02,03,04,05,06 

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę. Pytania otwarte 

Literatura podstawowa 

1. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, PWN, 2012, 
2. Owsiak S. Finanse publiczne, PWN 2011, 
3. Szewczuk A., Zioło M. Zarys ekonomii sektora publicznego, Wyd. US, 2008,  
4. Guziejewska B.: Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji 2010, Poltex, 2010 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Lubińska T.: Budżet a finanse publiczne, Difin, 2010  
2. Finanse sektora publicznego - miesięcznik 

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 12 

Przygotowanie się do zajęć 3 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 30 

Liczba punktów ECTS 1 
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Nazwa przedmiotu: Gospodarka turystyczna Kod przedmiotu: 14.3VI_III18_06 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarządzania Turystyką 

Forma studiów: Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

Rok / semestr:  

rok 3, semestr 5 

Status przedmiotu /modułu: 

fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 12      

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. prof. US Aleksander Panasiuk 

Prowadzący zajęcia dr hab. prof. US Aleksander Panasiuk (aleksander.panasiuk@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Prezentacja podstawowych pojęć związanych z gospodarką turystyczną i 

warunkami jej funkcjonowania oraz analiza relacji pomiędzy gospodarką 

turystyczną, a pozostałymi elementami gospodarki narodowej.  

Wymagania wstępne 
Znajomość podstaw makro i mikroekonomii, w tym struktur gospodarki 

narodowej.  

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 Wskazuje na miejsce gospodarki turystycznej w strukturze gospodarki 

narodowej. 

02  Dokonuje szczegółowej klasyfikacji gospodarki turystycznej (typowej, 

uzupełniającej, nietypowej)  

E3_W01 

Umiejętności 
03  Szacuje efekty ekonomiczne (mnożnikowe)  gospodarki turystycznej w 

innych częściach składowych gospodarki 
E3_U05 

Kompetencje 

społeczne 

04 Rozumie rolę gospodarki turystycznej we współczesnym świecie 

(gospodarce i społeczeństwie) 
E3_K02 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Turystyka jako element gospodarki 1 

2. Pojęcie i struktura gospodarki turystycznej 1 

3. Funkcje i dysfunkcje turystyki 1 

4. Hotelarstwo i gastronomia 1 

5. Biura podróży 1 

6. Pilotaż wycieczek i przewodnictwo turystyczne 1 

7. Informacja turystyczna 0,5 

8. Przewozy turystyczne 0,5 
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9. Lokalna i  regionalna  gospodarka turystyczna 1 

10. Globalna gospodarka turystyczna 1 

11. Polityka turystyczna 1 

12. Pomiar efektów funkcjonowania gospodarki turystycznej 1 

13. Produkt turystyczny 1 

Metody kształcenia Wykład, prezentacja, dyskusja 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

1. Udział w dyskusji 
2. Test zaliczeniowy 

 

01 – 04 

01 - 04 

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę 

Literatura podstawowa 

 

1. Gospodarka turystyczna, Red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008 

2. Ekonomika turystyki i rekreacji , Red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2011 

3. Kompendium wiedzy o turystyce, Red. G. Gołembski, Wydawnictwo 
naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2009 

4. Turystyka, Red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 
 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Czasopismo – Problemy Turystyki 
2. Czasopismo – Wiadomości Turystyczne 

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 12 

Przygotowanie się do zajęć 4 

Studiowanie literatury 6 

Udział w konsultacjach 2 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. - 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 6 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 30 

Liczba punktów ECTS 1 
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Nazwa przedmiotu: Informatyka w badaniach naukowych 

 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Efektywności Innowacji 

Forma studiów: 

Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Ekonomia, Finanse 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: 

 

Rok / semestr:  

rok 1, semestr 1 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar  

zajęć 
  15    

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Prof. dr hab. Piotr Niedzielski, dr Adam Stecyk, dr Tomasz Norek 

Prowadzący zajęcia 

 

Ćwiczenia laboratoryjne: dr Adam Stecyk (adam.stecyk@wzieu.pl), dr Tomasz 

Norek (tomasz.norek@wzieu.pl), dr Piotr Ładny (piotr.ladnyi@wzieu.pl),  

Cel przedmiotu / modułu 

 

Cele przedmiotu jest wskazanie studentom obszarów wykorzystania narzędzi 

informatycznych w prowadzeniu badań naukowych. 

Praktyczna prezentacja i omówienie podstawowych funkcjonalności popularnych 

narzędzi informatycznych wykorzystywanych w badaniach naukowych (pakiety 

wspomagające analizy statystyczne oraz oprogramowanie wspomagające 

zarządzanie projektami ) 

Wymagania wstępne 

 

Wiedza z zakresu podstaw Informatyki.  Umiejętność posługiwaniem się 

pakietem Microsoft Office ( w szczególności Excelem )  oraz systemem 

operacyjnym Microsoft Windows.  

Znajomość podstaw statystki i ekonometrii. 

Znajomość metodologii prowadzenia badań naukowych i zarządzania projektami 

badawczymi 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Po zaliczeniu przedmiotu/ modułu doktorant potrafi: 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 Student potrafi wymienić charakterystyczne cechy systemów 

informatycznych wykorzystywanych w prowadzeniu badań naukowych 

02 Student klasyfikuje główne grupy funkcji wykorzystywanych w omawianych 

systemach informatycznych 

03 Student determinuje kluczowe elementy omawianych systemów 

informatycznych i zna ich wpływ na prowadzenie badań naukowych 

S2A_WO1 

 

S2A_WO6 

 

S2A_WO7 
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Umiejętności 

04 Student klasyfikuje i potrafi wykorzystać podstawowe funkcjonalności 

systemów informatycznych wykorzystywanych  w prowadzeniu badań 

naukowych oraz zna ich miejsce w systemach klasyfikacji i typizacji narzędzi 

informatycznych 

S2A_UO4 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student aktywnie uczestniczy w pracy w grupach 

06 Student jest zorientowany na właściwą komunikację,  

07 Student potrafi dokonywać hierarchizacji celów i potrzeb 

S2A_KO2 

S2A_KO3 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – ćwiczenia laboratoryjne  

1 Omówienie typologii narzędzi informatycznych wykorzystywanych w badaniach naukowych 1 

2. Informatyczne możliwości informatycznego wspomagania zarządzania projektami naukowo badawczymi. 

Omówienie oprogramowania dostępnego na rynku: rodzaje pakietów, GanttProject, BaseCamp, BlueAnt , 

GoPlan, Isidio. Obszary zastosowań poszczególnych aplikacji. Korzyści z wykorzystania programów 

komputerowych wspomagających zarządzanie projektami naukowo badawczymi 

2 

3. Podstawy MS Project, budowa WBS, tworzenie harmonogramu, listy zasobów i budżetu projekt 3 

4. MS Project liczenie ścieżki krytycznej, śledzenie przebiegu projektu, kalkulacja odchyleń. Dokumentacja 

projektu. 

3 

5. Informatyczne możliwości wspomagania prac analitycznych w badaniach naukowych. Omówienie 

oprogramowania dostępnego na rynku: rodzaje pakietów, SPSS, Statistica, Excel 

1 

6. Prezentacja możliwości analitycznych i zakresu wykorzystania we wspomaganiu prowadzenia badań 

naukowych dla pakietów SPSS i Statistica 

2 

7. Modelowa analiza statystyczno ekonometryczna ( np. analiza skupień lub analiza korelacji ) z 

wykorzystaniem omawianego oprogramowania wspomagającego prowadzenie badań naukowych ( np. 

SPSS ) 

3 

SUMA 15 

 

 

Metody kształcenia 

 

Nauczanie tradycyjne:  

• zajęcia ćwiczeniowe prowadzone w laboratorium komputerowym z omawianych 
systemów i pakietów infomatycznych 

• prezentacja, 

• case study, 

• dyskusja panelowa, 

• burza mózgów, 
Nauczanie elektroniczne (blended learning):  

• przewodniki i prezentacje (tutorial). 
• wymiana danych. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Test teoretyczny na platformie elearningowej Moodle 

Zaliczenie praktyczne przy komputerze 

01,02, 

02, 03,04,05, 06,07 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie laboratoriów następuję na podstawie kolokwium mającego 

formę zaliczenie pisemnego ( test pytaniami/zadaniami otwartymi) oraz wykonania pracy 

praktycznej z wykorzystaniem omawianych systemów informatycznych wykorzystywanych 

w prowadzeniu badań naukowych 
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Literatura podstawowa 

 

1. S. Wilczewski MS Project 2003. Zarządzanie projektami, , Helion, Warszawa 2006 

2. Stover T. S. Microsoft Office Project 2003 dla ekspertów, Wydawnictwo RM, Warszawa 

2004 

3. G. Darren, M. Paul, SPSS for Windows Step by Step: A Siempel Guide and Reference, 

Allyn&Bacon, 2006 

4. M. Rabiej, Statystyka z programem Statistica, Hellion, Warszawa 2012  

Literatura uzupełniająca 

 

1. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE Warszawa 2003 

2. H. Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and 

Controlling, 2009 

3. M. Sa, P. Joaquim, Applied Statistic Using SPSS, Statistica, MathLab and R, Springer 

Verlag Gmbh, 2007 

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 godzin zajęć laboratoryjnych 

Przygotowanie się do zajęć 5 godzin 

Studiowanie literatury 1 godzin 

Udział w konsultacjach 5 godzin 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 3 godzin 

Inne 1 

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 30 

Liczba punktów ECTS 1 

 

*ł ączny nakład pracy doktoranta musi wynosić od 25 do 30 godzin 
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Nazwa przedmiotu: 

Innowacje w sektorze usług 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Efektywności Innowacji 

Forma studiów: 

Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Ekonomia, Finanse 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: 

 

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 
12      

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Prof. dr hab. Piotr Niedzielski 

Prowadzący zajęcia 

 
Prof. US dr hab. Piotr Niedzielski, Prof. dr hab. Władysław Janasz 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze specyfiką innowacyjności w 

sektorze usług oraz przygotowanie studenta do podjęcia badań nad 

innowacyjnością w przedsiębiorstwach usługowych. 

Wymagania wstępne 

 
Wiedza z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, marketingu i zarządzania.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Po zaliczeniu przedmiotu/ modułu doktorant potrafi: 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 

02 

… 

 

Umiejętności 

03 

04 

… 

 

Kompetencje 

społeczne 

05 

06 

… 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Innowacje we współczesnej gospodarce (istota, źródła, postęp naukowo-technologiczny, trendy) 4 
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2. Sektor usług jako filar rozwoju gospodarczego 2 

3. Specyfika procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie usługowym 2 

4. Metody badania innowacji w sektorze usług 2 

5. Innowacyjność przedsiębiorstw usługowych w świetle badań Eurostat, GUS i  innych 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Metody kształcenia 

 

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

problemowy oraz metody aktywizujące: metoda przypadków, dyskusja panelowa. 

 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Podstawą uzyskania zaliczenia jest przygotowanie referatu .  

Forma i warunki zaliczenia 

 
Zaliczenie na ocenę 

Literatura podstawowa 

 

1. Bessant J. Tidd J., Zarządzanie innowacjami, 2011 

2. Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i kreatywność, 2006 

2. Raynor M. Christensen C., Innowacje. Napęd wzrostu, 2008 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Lance Bettencourt, Service Innovation: How to Go from Customer Needs to 

Breakthrough Services, 2010  

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 12 

Przygotowanie się do zajęć 2 

Studiowanie literatury 4 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 4 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 29 
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Liczba punktów ECTS 1 

 

*ł ączny nakład pracy doktoranta musi wynosić od 25 do 30 godzin 
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Nazwa przedmiotu: 

JĘZYK ANGIELSKI 

Kod przedmiotu:  

14.3VI_III00_02 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:  

AKADEMICKIE CENTRUM  KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO 

Forma studiów: 

Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

- Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

 

Rok / semestr:  

rok 2 i 3, semestr 4 i 5 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

angielski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium Seminarium inne 

Wymiar zajęć 

 
     

30 

(lektorat) 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 

mgr Anita Zdrojewska_Lichosik 

Prowadzący zajęcia lektorzy ACKJ 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Opanowanie 4 sprawności językowych na poziomie B2+ z 

zakresu: mówienia, czytania, słuchania, pisania. 

Wymagania wstępne 

 

Stan kompetencji językowej na płaszczyźnie 4 sprawności 

obejmująca poziom B2 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie 

do efektów 

dla 

programu 

 

 

Wiedza 

01 
 

02 

 

 

03 

Wykazuje ogólną wiedzę dotyczącą studiowanego kierunku 

Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię, słownictwo 
pozwalające na rozumienie tekstu z zakresu studiowanego 
kierunku 

Spontanicznie i płynnie porozumiewa się w środowisku 
zawodowym, używając słownictwa fachowego 

E3_W06 

Umiejętności 04 

 

 

05 

 

 

Doktorant rozumie dłuższe wypowiedzi pisemne i ustne np. 
teksty z literatury fachowej, wykłady i prezentacje, dotyczące 
danego kierunku  

Potrafi interpretować uzyskane wiadomości i jest w stanie 
przygotować opracowania pisemne np. teksty informacyjne z 
zakresu studiowanego kierunku  

Potrafi przejrzyście sformułować wyniki własnych badań 

E3_U03 
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06 

 

07 

 

08 

naukowych  

Swobodnie operuje językiem w trakcie praktyk zawodowych  

Potrafi płynnie i spontanicznie uczestniczyć w dyskusjach w 
środowisku zawodowym  

Kompetencje 

społeczne 

09 

 

 

10 

 

Kreatywnie współpracuje w grupie w                                       
trakcie praktyk zawodowych i w procesie rekrutacji w swoim 
środowisku pracy 

Potrafi prowadzić korespondencję typową dla danego 
środowiska zawodowego z użyciem języka branżowego 

E3_K05 

Tematyka zajęć:  30 

1. Rodzaje literatury fachowej 10 

2. Rodzaje badań naukowych 5 

3. Zagadnienia naukowe w zależności od kierunku studiów 10 

4. Prezentacja wyników pracy naukowej 5 

 

Metody kształcenia 

 

• konwersacje 

• symulacja scenek  

• słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości  

• czytanie, analiza i tłumaczenie  tekstów  

• ćwiczenia gramatyczne (pisemne i interaktywne) 

• pisanie tekstów (maile, listy, sprawozdania) 

• prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

• krótkie teksty kontrolne 

• wypowiedzi ustne 

• udział w dyskusji 

• prezentacja 

01, 02, 06, 10 

01, 02, 04, 05, 07,06 

03, 09, 07 

05, 06, 07, 08 

Forma i warunki 

zaliczenia 
zaliczenie na ocenę i egzamin 

Literatura 

podstawowa 

Materiały wybrane przez prowadzącego stosownie do kierunku studiów 

Literatura 

uzupełniająca 

Materiały własne: ćwiczenia  gramatyczne i leksykalne, opracowania  

tekstów fachowych;  opracowania  materiałów  ze stron  internetowych 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 5 

Studiowanie literatury 10 

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

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 60 

Liczba punktów ECTS 2 
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Nazwa przedmiotu:  

JĘZYK NIEMIECKI 

Kod przedmiotu: 

14.3VI_III00_02 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

AKADEMICKIE CENTRUM  KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO 

Forma studiów: 

Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

 

Rok / semestr:  

rok 2 i 3, semestr 4 i 5 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

niemiecki 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar  

zajęć 
     

30 

(lektorat) 

Koordynator przedmiotu / modułu mgr Irena Ligmanowska 

Prowadzący zajęcia mgr Irena Ligmanowska 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Opanowanie 4 sprawności językowych na poziomie B2+ z 

zakresu: mówienia, czytania, słuchania, pisania. 

Wymagania wstępne 

 

Stan kompetencji językowej na płaszczyźnie 4 sprawności 

obejmująca poziom B2 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 Wykazuje ogólną wiedzę dotyczącą studiowanego kierunku 

02 Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię, słownictwo pozwalające na 

rozumienie tekstu z zakresu studiowanego kierunku 

03 Spontanicznie i płynnie porozumiewa się w środowisku zawodowym, 

używając słownictwa fachowego 

E3_W06 

Umiejętności 
04 Doktorant rozumie dłuższe wypowiedzi pisemne i ustne np. teksty z literatury 

fachowej, wykłady i prezentacje, dotyczące danego kierunku  E3_U03 
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05 Potrafi interpretować uzyskane wiadomości i jest w stanie przygotować 
opracowania pisemne np. teksty informacyjne z zakresu studiowanego kierunku  

06 Potrafi przejrzyście sformułować wyniki własnych badań naukowych  

07 Swobodnie operuje językiem w trakcie praktyk zawodowych  

08 Potrafi płynnie i spontanicznie uczestniczyć w dyskusjach w środowisku 

zawodowym 

Kompetencje 

społeczne 

09 Kreatywnie współpracuje w grupie w                                             

trakcie praktyk zawodowych i w procesie rekrutacji w swoim środowisku pracy 

10 Potrafi prowadzić korespondencję typową dla danego środowiska 

zawodowego z użyciem języka branżowego 

E3_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1.  Analiza tekstów fachowych 10 

2.  Ćwiczenia gramatyczno-tłumaczeniowe z czasopism fachowych 10 

3. Dyskusje w oparciu o zaprezentowane materiały z zakresu słownictwa fachowego, dostarczanie 

argumentów w różnych kwestiach spornych, wyrażanie własnych opinii na dany temat  

10 

 

Metody kształcenia 

 

 

Analiza tekstów z dyskusją 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Wypowiedzi ustne,  krótkie testy sprawdzające wiedzę z 

analizowanych tekstów fachowych 

01-10 

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę i egzamin 

Literatura podstawowa  „Wirtschaft im Ohr” Klett Verlag 

Literatura uzupełniająca „Deine Meinung ist gefragt”- sztuka argumentacji w języku niemieckim 

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 5 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10 
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Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 60 

Liczba punktów ECTS 2 
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Nazwa przedmiotu: 

JĘZYK ROSYJSKI 

Kod przedmiotu: 

14.3VI_III00_02 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO 

Forma studiów: 

Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

 

Rok / semestr:  

rok 2 i 3, semestr 4 i 5 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

rosyjski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar  

zajęć 
     

30 

(lektorat) 

Koordynator przedmiotu / modułu mgr Halina Stelmach 

Prowadzący zajęcia mgr  Halina Stelmach 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Opanowanie 4 sprawności językowych na poziomie B2+ z zakresu: 

mówienia, czytania, słuchania, pisania. 

Wymagania wstępne 

 

Stan kompetencji językowej na płaszczyźnie 4 sprawności 

obejmująca poziom B2 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01  Zna zwroty i struktury gramatyczne niezbędne do poprawnej 

komunikacji językowej w zakresie  tematów dnia codziennego (ze 

szczególnym uwzględnieniem autoprezentacji i przedstawiania 

osiągnięć i planów naukowych) 

02  Zna terminologię specjalistyczną 

03 Dysponuje ogólną wiedzą krajoznawczą dotyczącą tradycji, 

zwyczajów, norm zachowań  międzyludzkich obszaru 

rosyjskojęzycznego 

E3_W06 

Umiejętności 
04 Umie przedstawić w dyskusji własne argumenty i opinie, 

wyniki badań,  polemizować z argumentami rozmówcy 
E3_U03 
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05 Umie prowadzić rozmowę na temat luźno związane z pracą 

doktorską (np. praca, szkoła, środowisko, środki masowego 

przekazu, wydarzenia bieżące) 

06 Posiada umiejętności całkowitego, selektywnego i detalicznego 

rozumienia specjalistycznego tekstu czytanego i słyszanego  

07 Umie napisać abstrakt własnej prezentacji, artykułu 

Kompetencje 

społeczne 

08 Potrafi kierować swoją nauką języków obcych, ocenić swoje 

potrzeby i w zależności od nich budować cele nauki 

09 Używa odpowiednich do sytuacji zwrotów grzecznościowych, 

przejawia tolerancję i zrozumienie dla innych kultur i 

narodowości, nie popełnia błędów i niezręczności w kontaktach z 

Rosjanami, ponieważ posiada wiedzę z zakresu kultury 

środowiska 

E3_K02 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – lektorat  

1.Człowiek (rodzina, mieszkanie, szkoła, praca, hobby itp. 10 

2. Państwo, prawo 4 

3. Gospodarka 6 

4.Prezentacja pracy doktorskiej: formułowanie tezy, celów, przedstawianie własnych opinii, argumentów, 

wniosków itp. 

 

10 

 

Metody kształcenia 

 

• ćwiczenia artykulacyjne na poszczególne dźwięki (kontrastujące z językiem 
polskim) 

• zadania leksykalne, ortograficzne, fonetyczne, akcentuacyjne, intonacyjne 

• zadania na rozumienie ze słuchu 

• czytanie 

• pisanie 

• ćwiczenia w mówieniu 

• zadania na zdobywanie i udzielanie informacji 

• schematy mowne i podstawowa etykieta językowa (przywitanie, zawieranie 
znajomości, prezentacja siebie i innych, zwracanie się do znajomych i 
nieznajomych, podziękowanie, wyrażanie własnej opioinii itp.) 

• ćwiczenia utrwalające materiał gramatyczny i leksykalny z wykorzystaniem 
materiałów z Internetu 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

Spras  sprawdzian  

kolokwium 

praca pisemna – streszczenie pracy doktorskiej 

test  sprawdzający rozumienie tekstu czytanego, 
wysłuchanego 

odpowiedź ustna 

obserwacja 

 

01,02,03, 07 

 

04, 07  

 

 

06 

03  ,04, 05 
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08, 09 

Forma i warunki 

zaliczenia 
Zaliczenie na ocenę i egzamin 

Literatura podstawowa 

 

1. S. Swatow, R. Hajczuk, Russkij jazyk v biznesie, WSiP 
2. materiały   przygotowane przez lektora 

Literatura uzupełniająca 

 

1.Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski 

2. J. Lubocha-Kruglik, T. Zobk, A. Zych, Rosyjsko-polski słownik tematyczny. 

Ekonomia, Wydawnictwa Naukowe PWN 

3. Uchiebnyj slovar soczietajemosti terminow. Finansy i ekonomika, „Russkij 

jazyk” 

3. H. Stelmach, Język rosyjski, prościej, jaśniej, Interbook, Szczecin 

4. G.I. Wołodina, S.P. Kurganova, N.M. Łariochina, M.N. Najfeld, Prakticzieskij 

kurs russkogo jazyka, Moskva, „Russkij jazyk” 

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 4 

Udział w konsultacjach 6 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 4 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 6 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 60 

Liczba punktów ECTS 2 
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Nazwa przedmiotu: 

Komunikacja interpersonalna 

Kod przedmiotu: 

14.3VI_III11_05 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Forma studiów: 

Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

 

Rok / semestr:  

rok 3, semestr 5 i 6 

Status przedmiotu /modułu: 

fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar  

zajęć 
24      

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

Prowadzący zajęcia Dr hab. prof. US Grażyna Rosa 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem zajęć jest opanowanie przez słuchacza umiejętności 
zastosowania w praktyce podstawowych zasad autoprezentacji, 
taktyk i technik, sprawne wykorzystanie w praktyce technik 
zdobywania sympatii, kreowania pierwszego wrażenia, 
oczekiwanego wrażenia w relacjach międzyludzkich. Istotna jest 
też umiejętność odpowiedniego reagowania na bariery i 
zakłócenia w komunikacji, poznanie podstawowych zasad 
prezentacji, cech informacji oraz poznanie  różnic w komunikacji 
w różnych kulturach na świecie. 

Wymagania wstępne Brak 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 
01 Doktorant rozróżnia podstawowe zagadnienia i błędy oraz zakłócenia 

komunikacyjne 
E3_W01 

Umiejętności 

02 Doktorant świadomie wykorzystuje zachowania niewerbalne do przekazania 

komunikatu rozmówcy 

03 Doktorant potrafi zastosować w praktyce zasady autoprezentacji 

04 Doktorant identyfikuje swoje słabości i atuty, pracuje nad własnym rozwojem 

E3_U01 

E3_U05 

Kompetencje 

społeczne 
  

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  
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Pojęcie komunikacja, rodzaje 2 

Informacja – cechy i rodzaje 2 

Bariery i zakłócenia w komunikacji 2 

Kanały komunikacji 1 

Proces komunikacji 1 

Prezentacje jako komunikaty 2 

Zasady autoprezentacji, 2 

Znaczenie i zasady ubioru w autoprezentacji i komunikacji 2 

Pojęcie autoprezentacja, rodzaje,  2 

Techniki wzbudzania sympatii,  2 

Zasady autoprezentacji, 2 

Znaczenie i zasady ubioru w autoprezentacji i komunikacji, 2 

Zasady dyplomacji 2 

Metody kształcenia Wykład, prezentacja multimedialna,  dyskusje podczas zajęć 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Kolokwium zaliczeniowe i egzamin 

Uczestnictwo w zajęciach praktycznych i dyskusjach podczas 

zajęć 

01,03 

02,03,04 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie na ocenę i egzamin. Kolokwium zaliczeniowe z treści prezentowanych na  

ćwiczeniach oraz we wskazanych fragmentach literatury 

Literatura podstawowa 

 

1. G. Rosa; Komunikacja i negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego; Szczecin 2009 

2. M. McKay, M. Davis, P. Fanning: Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, 
Gdańsk 2007 

Literatura uzupełniająca 

 

1. G. Rosa; Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego; Szczecin 2005,  

2. W. Jackowska: Wokół stołu, poradnik dla gospodarzy i gości, Świat Książki, 
Warszawa 2009 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 24 

Przygotowanie się do zajęć 20 

Studiowanie literatury 30 

Udział w konsultacjach 6 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 

Inne 20 

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk ekonomicznych Kod przedmiotu: 14.3VI_III13_04 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Organizacji i Zarządzania 

Forma studiów: Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

Rok / semestr:  

rok 1, semestr 1 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15      

Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Wojciech Downar, prof. US 

Prowadzący zajęcia Dr hab. Wojciech Downar, prof. US (wojciech.downar@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie doktorantów z podejściem naukowym, w przeciwieństwie do 

potocznego, stosowanym w naukach ekonomicznych oraz przygotowanie do 

posługiwanie się pojęciami charakterystycznymi dla metodologii nauk  

Wymagania wstępne  Znajomość najważniejszych teorii i prawe ekonomicznych 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 Rozumie istotę i charakter nauki, zna jej funkcje oraz procedury poznania 

naukowego 

02 Posiada zaawansowaną wiedzę na temat metod badawczych stosowanych w 

naukach ekonomicznych 

03 Zna współczesne paradygmaty w naukach ekonomicznych 

E3_W03 

E3_W04 

Umiejętności 

04 Potrafi analizować proces poznania naukowego, wyciągnąć wnioski i je 

zastosować  oraz ocenić trafność stosowanych metod  

05 Potrafi krytycznie analizować ekonomiczną literaturę naukową  

E3_U06 

Kompetencje 

społeczne 

06 Jest otwarty na uwagi i potrafi krytycznie ocenić swoją pracę badawczą z 

punktu widzenia jej naukowości 

07 Chętnie podejmuje dyskusje, wyraża swoje opinie 

E3_K02 

E3_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1  Istota, funkcje i rodzaje nauki 4 

2  Zasady procesu poznania naukowego 2 

3  Metodologia nauk i jej metody 4 

4  Metodologiczna charakterystyka ekonomii jako nauki 2 

5.  Paradygmaty współczesnej ekonomii 3 
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Metody kształcenia Prezentacja multimedialna; Dyskusja grupowa; Analiza tekstów z dyskusją 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Zaliczenie ustne – analiza tekstu 

Wypowiedzi podczas zajęć 

01, 02, 03, 04, 05 

04, 05,06,07 

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę 

Literatura podstawowa 

 

1.  H.G.Adamkiewicz – Drwiłło, Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, TNOiK, 

Toruń 2008. 

2. E.Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. M.Blaug, Metodologia Ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. 

2. S.Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2008. 

3. A.Grobler, Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2008 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 4 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 1 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Inne 0 

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 30 

Liczba punktów ECTS 1 
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METODYKA PRACY NAUKOWEJ 
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Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy naukowej Kod przedmiotu: 14.3VI_III18_04 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarządzania Turystyką 

Forma studiów: Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

Rok / semestr:  

rok 1, semestr 1 i 2 

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 Aleksander Panasiuk 

Prowadzący zajęcia dr hab. prof. US Aleksander Panasiuk (aleksander.panasiuk@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Przygotowanie do prowadzenia badań naukowych, przedstawienie zasad 

formalnych i metodycznych przygotowania rozprawy naukowej. 

Wymagania wstępne 

 

 Znajomość elementarnych zasad pisarstwa naukowego. Znajomość formalnych 

(ustawowych) zasad i procedury awansu naukowego, a zwłaszcza 

postępowania doktorskiego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 Zna metody naukowe wykorzystywane w badaniach naukowych w obszarze 

nauk ekonomicznych 

02 Odróżnia problematykę metodologii nauk od metodyki badań naukowych. 

E3_W03 

E3_W04 

Umiejętności 

03 Przygotowuje założenia badawcze do rozprawy naukowej 

04 Opracowuje referat (artykuł) naukowy zgodnie z zasadami pisarstwa 

naukowego. 

05 Odróżnia formułę pisarstwa naukowego od reguł wykorzystywanych w  

pisarstwie publicystycznym, podręcznikach naukowych czy języku codziennym 

E3_U05 

E3_U06 

Kompetencje 

społeczne 
  

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Formalne zasady przewodu doktorskiego. 4 

2. Rodzaje prac naukowych 2 

3. Zasady przygotowania prac naukowych. 4 

4. Styl naukowy 2 

5. Metody w badaniach naukowych 4 

6. Założenia badawcze pracy naukowej 2 
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7. Struktura rozprawy doktorskiej 2 

8. Źródła i materiał badawczy 2 

9. Zasady cytowania źródeł 2 

10. Naukowa redakcja rozprawy naukowej 2 

11. Kryteria oceny rozpraw naukowych 2 

12. Zagadnienia komercjalizacji efektów badań 2 

Metody kształcenia Wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca w zespole 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

1. Udział w dyskusji 
2. Opracowanie założeń badawczych do opracowania 

naukowego 
 

01 – 05 

03,  04 

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę i egzamin 

Literatura podstawowa 

 

Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, red. M. 

Sławińska, H. Witczak. PWE, Warszawa 2012. 

Literatura uzupełniająca Obowiązujące akty prawne regulujące procedurę doktorską. 

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 7 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach 2 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 7 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 6 

Inne 3 

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 60 

Liczba punktów ECTS 2 
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Nazwa przedmiotu: 

Nowe technologie wykorzystywane w kształceniu 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Efektywności Innowacji 

Forma studiów: 

Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Ekonomia, Finanse 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: 

 

Rok / semestr:  

rok 3, semestr 5 i 6 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar  

zajęć 
24      

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
 

Prowadzący zajęcia 

 
 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z rozwojem nowoczesnych technologii 

teleinformatycznych oraz przedstawienie możliwości ich wykorzystania w 

działalności edukacyjnej 

Wymagania wstępne 

 
Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputerów i wykorzystania sieci Internet  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Po zaliczeniu przedmiotu/ modułu doktorant potrafi: 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 Student ma  rozszerzoną wiedzę na temat technologii teleinformatycznych 

oraz możliwości i ograniczeń w zakresie ich stosowania w działalności 

edukacyjnej 

S2A_W01 

Umiejętności 
02 Student potrafi określić potrzeby i możliwości zastosowania nowoczesnych 

technologii w nauczaniu oraz dokonać ich wyboru    
S2A_U06 

Kompetencje 

społeczne 

03 dyskutuje na temat roli nowoczesnych technologii w nauczaniu oraz 

sposobów realizacji zadań w zakresie ich wdrażania 
S2A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Rola wiedzy w społeczeństwie informacyjnym 1 

2. Ewolucja w zakresie potrzeb i preferencji edukacyjnych 1 

3. Teleinformatyka jako podstawa rozwoju nowych technologii w kształceniu – podstawowe 

pojęcia i dane 2 
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4. Dostępność, możliwości i koszty wykorzystania technologii ICT (sieci, usługi, terminale) 3 

5. Dostępność treści (zasoby edukacyjne) i platformy edukacyjne 2 

6. Rola kompetencji w zakresie ICT we wdrażaniu nowych technologii w procesie kształcenia 1 

7. Charakterystyka wybranych narzędzi dydaktycznych wykorzystujących nowe technologie 4 

8. Przykłady wykorzystania nowych technologii w nauczaniu – case study 2 

9. E-learning a współczesny model nauczania 1 

10. System elearningowy w teorii systemów  1 

11. Dekompozycja systemu elearningowego (Płaszczyzna informatyczna, metodologiczno – 

merytoryczna i organizacyjno – ekonomiczna 2 

12. Wybrane zagadnienia prawne dotyczące wykorzystania ICT w kształceniu (ochrona danych 

osobowych, prawa autorskie ...) 2 

13. Zagrożenia związane z wykorzystaniem nowych technologii na nauczaniu 2 

 24 

 

Metody kształcenia 

 

 

Wykłady przy 

pomocy 

prezentacji 

multimedialnych 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Realizacja projektu, egzamin pisemny 

 

 

01, 02, 03 

Forma i warunki zaliczenia 

 
Egzamin pisemny 

Literatura podstawowa 

 

M. Norris: Teleinformatyka. WKŁ 2004. 

D. Skrzyński, Prawo autorskie w działalności dydaktycznej nauczyciela. Stan 

prawny:1.04.2009 r., Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 

Warszawa 2010, s. 8. 

R. Lorens, Nowe technologie w edukacji Wydawnictwo Szkolne PWN, 2011 

Mobilna Edukacja, M-learning, czyli (r)ewolucja w nauczaniu. Przewodnik dla nauczycieli. 

ebook - http://edustyle.pl/mobilna-edukacja 

Literatura uzupełniająca 

 

Computerworld (Miesięcznik) 

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 24 

Przygotowanie się do zajęć 24 

Studiowanie literatury 40 
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Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 25 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 150 

Liczba punktów ECTS 5 
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PEDAGOGIKA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII 



 46

PODSTAWY DYDAKTYKI OGÓLNEJ 
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Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza Kod przedmiotu: 14.3VI_III14_07 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Polityki Gospodarczej 

Forma studiów:Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

Rok / semestr:  

rok 3, semestr 6 

Status przedmiotu /modułu: 

Fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15      

Koordynator przedmiotu / modułu prof. zw. dr hab. Roman Czaplewski roman.czaplewski@wzieu.pl 

Prowadzący zajęcia prof. zw. dr hab. Roman Czaplewski roman.czaplewski@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest przedstawienie współczesnych teorii polityki społeczno-

gospodarczej. Student powinien nabyć znajomość: pojęć z zakresu polityki i 

polityki gospodarczej oraz społecznej, instrumentów polityki oraz metod ich 

stosowania. Ponadto powinien poznać poszczególne rodzaje polityki społeczno-

gospodarczej oraz polityk branżowych i umieć je odnieść do sytuacji bieżącej. 

Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień z ekonomii i prawa  

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny polityki społeczno-

gospodarczej, rozpoznaje działania w zakresie polityki społeczno gospodarczej.  

02 Student potrafi przedstawić proces kreowania i wdrażania polityki społeczno-

gospodarczej, rozumie przyczyny zachowań podmiotów wymienionej polityki, 

rozróżnia poszczególne polityki, ich cele i instrumenty i metody. 

E3_W01 

Umiejętności 

03 Student potrafi analizować zachowania podmiotów polityki społeczno-

gospodarczej.  

04 Student umie oceniać stosowane metody i strategie w polityce społeczno-

gospodarczej. 

E3_U02 

E3_U05 

E3_U06 

Kompetencje 

społeczne 

05Student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ działań podmiotów 

polityki społeczno-gospodarczej na państwo i region oraz świat.  

06 Student szanuje prawa obywatelskie i swobodę działalności gospodarczej 

stawia ich dobro ponad realizację celów indywidualnych 

E3_K01 

E3_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Współczesne poglądy na temat  polityki gospodarczej i regulacji gospodarki 3 

2. Zmienność uwarunkowań determinujących politykę gospodarczą 3 

3. Makrpolityki gospodarcze i ich skuteczność 3 
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4. Mikropolityki gospodarcze i ich skuteczność w regulacji wybranych gałęzi gospodarki narodowej 3 

5 Planowanie w polityce gospodarczej 3 

Metody kształcenia wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Zaliczenie w formie dyskusji ustnej nad zadanym problemem z 

zakresu polityki gospodarczej 

01 - 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 
Zaliczenie na ocenę 

Literatura podstawowa 

 

Polityka gospodarcza, red. R. Czaplewski, WN US, Szczecon 2009,  

Polityka gospodarcza, red B. Winiarski, WN PWN, Warszawa 2008, 

Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 

1999, 

Literatura uzupełniająca 

 

Z. Hockuba, Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle 

problemu regulacji, WN PWN, Warszawa 1995 

T. Dołęgowski, Konkurencyjność a procesy integracyjne w Europie, SGH, Warszawa 2000 

Polska w WTO, red. J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska, Instytut Koniunktur i Cen 

Handlu Zagranicznego, Warszawa 1998 

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej. red. E. 

Mączyńska, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2001 

Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika. red. E. Haliżak i R. Kuźniar, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006      

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 5 

Studiowanie literatury 4 

Udział w konsultacjach 1 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 30 

Liczba punktów ECTS 1 
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POLITYKA ROZWOJU TRANSPORTU 
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Nazwa przedmiotu: Polityka rozwoju transportu Kod przedmiotu: 14.3VI_III17_06 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Systemów i Polityki Transportowej 

Forma studiów: Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

Rok / semestr:  

rok 1, semestr 1 

Status przedmiotu /modułu: 

fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 12      

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

Prowadzący zajęcia dr hab. prof. US Elżbieta Załoga (elzbieta.zaloga@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie z uwarunkowaniami polityki transportowej oraz determinantami 

rozwoju transportu –w ujęciu globalnym, Unii Europejskiej oraz Polski 

Wymagania wstępne 

 

Wymagana jest wiedza o megatrendach w gospodarce światowej  i  narzędziach 

polityki społeczno-gospodarczej oraz umiejętność przyczynowo-skutkowej 

analizy  zjawisk i procesów współczesnej gospodarki i społeczeństwa w 

kontekście ich oddziaływania na transport. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 zna determinanty oraz kierunki rozwoju transportu 

02 ma wiedzę  o ewolucji polityki transportowej UE i Polski, jej 

uwarunkowaniach, narzędziach oraz efektach 

03 zna czynniki  zmiany kultury mobilności , a także zna narzędzia oddziałujące 

na świadomość społeczną  w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz 

ograniczenia emisji  przez  transport szkodliwych polutantów. Zna skutki 

dynamicznego rozwoju motoryzacji indywidualnej. 

E3_W01 

Umiejętności 

04 Formułuje zależności pomiędzy rozwojem społeczno-gospodarczym i 

rozwojem transportu 

05 Ocenia oraz przewiduje kierunki rozwoju transportu w kontekście znajomości 

założeń polityki transportowej oraz siły oddziaływania determinant ogólnych i 

szczegółowych. 

05 Postrzega pozytywne i negatywne skutki rozwoju transportu dla gospodarki i 

społeczeństwa 

E3_U02 

E3_U05 

E3_U06 

Kompetencje 

społeczne 
  

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  
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1.  Znaczenie transportu dla gospodarki i społeczeństwa 3 

2. Współczesne megatrendy i ich wpływ na transport 3 

3.  Założenia polskiej i unijnej polityki transportowej 3 

4. Finansowanie rozwoju transportu 3 

Metody kształcenia Wykład wzmocniony prezentacją multimedialną oraz dyskusja 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Zaliczenie ustne 01 - 06 

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę 

Literatura podstawowa 

 

Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Red. B. Liberadzki, L. Mindur. 

Wyd. Instytutu Technologii eksploatacji, Radom 2007, 

Biała Księga Komisji Europejskiej z 2011r. Plan utworzenia jednolitego europejskiego 

obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia  

konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu  

SEK(2011) 359 wersja ostateczna.  

Literatura uzupełniająca 

 

Czasopisma branżowe: „Przegląd Komunikacyjny”, „Transport Miejski i Regionalny” 

„Logistyka” i inne. 

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 12 

Przygotowanie się do zajęć 4 

Studiowanie literatury 6 

Udział w konsultacjach 2 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. - 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 6 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 30 

Liczba punktów ECTS 1 
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Nazwa przedmiotu: 

Praktyki zawodowe 

Kod przedmiotu: 

14.3VI_III00_09 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Forma studiów: 

Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia, Finanse 

 

Rok / semestr:  

rok 1-3, semestr 2-8 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar  

zajęć 
     

150 

(zgodnie z 

programem 

kształcenia) 

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Promotor 

Prowadzący zajęcia 

 
Doktorant (40 godzin) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest praktyczne poznanie nowoczesnych metod i technik 

prowadzenia zajęć dydaktycznych 

Wymagania wstępne 

 

Znajomość zagadnień związanych z powierzonymi do poprowadzenia zajęciami 

dydaktycznymi 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 zna zasady metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych 

02 posiada zaawansowana wiedzę z przedmiotów powierzonych do 

prowadzenia w ramach praktyk przez promotora 

E3_W01 

E3_W05 

Umiejętności 

03 posiada umiejętność stosowania nowoczesnych metod prowadzenia zajęć 
dydaktycznych 

04 posiada umiejętność przygotowanie zajęć dydaktycznych 

05 umiejętność oceny osiągnięć studentów 

E3_U08 

Kompetencje 

społeczne 

06 rozumie konieczność ciągłego dokształcania się 

07 rozumie wagę profesjonalizmu i przestrzegania zasad etycznych 

E3_K02 

E3_K03 

E3_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

1. Przygotowanie zajęć dydaktycznych.   
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2. Wykorzystanie metod prowadzenia zajęć dydaktycznych 

3. Ocenianie osiągnięć studentów 

150 

 

 

Metody kształcenia 

 

 

Samodzielne prowadzenie zajęć, przygotowywanie zajęć dydaktycznych i inne zajęcia 

umożliwiające praktyczne wykorzystanie metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Ocena prowadzonych oraz pomocy przy prowadzeniu zajęć 
dydaktycznych 

01-07 

Forma i warunki zaliczenia 

 
Zaliczenie pod koniec każdego roku akademickiego 

Literatura podstawowa 

 

 E.Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008 
2. S.Stachak, Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 

1997 

3.S.Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2008 

Literatura uzupełniająca 

 

A.Grobler, Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2008 

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 40 

Przygotowanie się do zajęć 50 

Studiowanie literatury 50 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia  

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 150 

Liczba punktów ECTS 5 
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Nazwa przedmiotu: Problemy ekonomii społecznej Kod przedmiotu: 14.3VI_III04_07 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji 

Forma studiów: Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

Rok / semestr:  

rok 2, semestr 4 

Status przedmiotu /modułu: 

fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15      

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

Prowadzący zajęcia 
dr hab. prof. USHenryk Babis (henryk.babis@wzieu.pl),  

dr Joanna Drobiazgiewicz (Joanna.drobiazgiewicz@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z istotą ekonomii społecznej i 

przedsiębiorczością społeczną. Omówiona zostanie rola trzeciego sektora w 

rozwijaniu przedsięwzięć ekonomii społecznej. Przedstawiona zostanie jej rola w 

aktywnej polityce społecznej. 

Wymagania wstępne Wiedza z zakresu mikroekonomii  i polityki społeczno-gospodarczej 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 Doktorant definiuje istotę i zasady gospodarowania według ekonomii 

społecznej.  

02 Wyjaśnia rolę organizacji pozarządowych w rozwijaniu przedsięwzięć 

ekonomii społecznej.  

E3_W01 

Umiejętności 

03 Doktorant  planuje i organizuje zakładanie organizacji pozarządowych i 

kieruje ich funkcjonowaniem.  

04 Troszczy się o wolontariat 

05 Przewiduje wielokierunkowe skutki społeczne przedsiębiorczości społecznej  

E3_U02 

E3_U05 

Kompetencje 

społeczne 

06 Wykazuje kreatywność  w budowaniu projektów społecznych, poszerzoną o 

odpowiedzialność za ich realizację 

 07 Kieruje zespołami i przedsięwzięciami, potrafi pełnić rolę arbitra, mediatora i 

negocjatora w sytuacji konfliktu społecznego. 

E3_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

Ekonomia społeczna w systemie nauk ekonomicznych  2 

Ekonomia społeczna w społecznej przestrzeni 2 

Otoczenie prawne ekonomii społecznej 2 

Funkcje ekonomii i przedsiębiorczości społecznej 4 
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Kapitał społeczny a ekonomia społeczna 2 

Rola ekonomii społecznej w aktywnej polityce społecznej 3 

Metody kształcenia Wykład z użyciem technik multimedialnych. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Przygotowanie projektu 01, 02, 03, 04, 05, 06, 

07 

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę 

Literatura podstawowa 

 

1. Hausner J., Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 
2007. 

2. Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, pr. zb. pod red. Leś, M. Ołdak I., CC 
Warszawa 2006, www.gospodarkaspoleczna.pl 

3. „Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle 
wyników badań”, pr. zb. pod red. A. Gizy-Poleszczuk i J. Hausnera, Fundacja 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Warszawa 2008; 

4. „Kapitał społeczny. Ekonomia Społeczna.”, pr. zb. pod red. M. Rymszy i T. 
Kazimierczaka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007. 

5. Leś E., Nowa ekonomia społeczna: wybrane koncepcje, „Trzeci Sektor” 2005, nr 2. 
6. Rybka I., System pomocy społecznej w Polsce wobec nowej fali ekonomii 

społecznej: szanse i bariery, „Trzeci Sektor” 2007, nr 9. 
7.  Szopa B., Ekonomia społeczna z perspektywy ekonomii tradycyjnej, „Ekonomia 

Społeczna” 2007, nr  
 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci Sektor” 

2005, nr 2. 

2. Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy, pr. zb. pod red. A. 

Sobolewskiego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007 

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć  

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia  

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 30 

Liczba punktów ECTS 1 
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Nazwa przedmiotu: 

Seminarium doktorskie 

Kod przedmiotu: 

14.3VI_III00_01 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Forma studiów: 

Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia, Finanse 

 

Rok / semestr:  

rok 1-4, semestr 1-8 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar  

zajęć 
    120  

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Promotor 

Prowadzący zajęcia 

 
Promotor 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest opracowanie koncepcji pracy doktorskiej, jej prezentacja, 

a także nadzór nad procesem pisania pracy doktorskiej.  

Wymagania wstępne 

 

Umiejętność posługiwania się technologiami informacyjnymi, a także znajomość 
jednego języka obcego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu problematyki związanej z pisaną 

pracą doktorską 

02 zna metodykę pisania pracy doktorskiej 

03 zna metody badawcze wykorzystywane w badaniach związanych z pisaną 

pracą doktorską 

E3_W01 

E3_W02 

E3_W03 

Umiejętności 

04 samodzielnie planuje kolejne etapy pracy doktorskiej 

05 potrafi redagować teksty naukowe 

06 umie weryfikować hipotezy badawcze w zakresie pisanej pracy doktorskiej 

E3_U01 

E3_U05 

Kompetencje 

społeczne 

07 ma świadomość roli uczonego w dzisiejszym społeczeństwie 

08 dąży do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności 

09 prowadzi badania naukowe przestrzegając zasad etycznych 

E3_K01 

E3_K02 

E3_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – seminarium 120 

1 Dyskusja nad konspektem pracy doktorskiej 30 
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2 Prezentacja metod w badaniach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod przydatnych w 

pisanej przez doktoranta pracy doktorskiej                                                                                                                                                                                                           

30 

3 Doskonalenie umiejętności redagowania tekstów naukowych oraz logicznego wywodu naukowego 30 

4 Omówienie struktury pracy doktorskiej 30 

 

 

Metody kształcenia 

 

 

Dyskusja, prezentacja, konserwatorium 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

ocenianie ciągłe, a także ocena opracowanej koncepcji rozprawy 

doktorskiej 

 

01 – 09 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie w semestrach 1-7 i zaliczenie na ocenę na ostatnim semestrze studiów. 

Zaliczenie następuje na podstawie opisu, przez promotora w indeksie doktoranta, postępu 

badań nad tematem rozprawy doktorskiej. 

Literatura podstawowa 

 

1. W.Leszek, Wybrane zagadnienia metodyczne badań empirycznych, Instytut Technologii 
Eksploatacji, Radom 2006 

2. H.G.Adamkiewicz – Drwiłło, Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, TNOiK, 
Toruń 2008 

3. Literatura związana z omawianym przez doktoranta tematem  
Literatura uzupełniająca 

 

1. Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, red. M. 
Sławińska, H. Witczak, PWE, Warszawa 2012 

2. obowiązujące akty prawne regulujące procedurę doktorską 

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 120 

Przygotowanie się do zajęć 50 

Studiowanie literatury 50 

Udział w konsultacjach 20 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia  

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 240 

Liczba punktów ECTS 8 
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Nazwa przedmiotu: Socjologia Kod przedmiotu: 14.3VI_I00_03 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Humanistyczny, Instytut Socjologii 

Forma studiów: 

Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

 

Rok / semestr:  

rok 2, semestr 3 i 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. dr hab. Bogdan Gębski 

Prowadzący zajęcia prof. dr hab. Bogdan Gębski 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesną problematyką 

socjologicznych badań. Powiązanie wybranych zagadnień socjologii z wiedzą 

ekonomiczną. Przedstawienie sposobu myślenia socjologicznego o zjawiskach 

generowanych w szeroko rozumianym rynku zdarzeń społecznych. 

Wymagania wstępne brak wymagań wstępnych  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 - student potrafi używać pojęcia socjologiczne w charakteryzowaniu zjawisk 
społecznych, 

02 - potrafi posługiwać się strukturami tworzonymi przez ludzi, społeczności lokalne 
i w ujęciu ponadlokalnym, 

03 - rozumie relacje funkcjonujących struktur społecznych w ujęciu 
instytucjonalnym, 

04 - rozumie istotę więzi społecznych, ich tworzenia i ich zaniku w wyniku 
procesów ewolucyjnych dynamiki przemian społecznych w zróżnicowaniu 
międzygeneracyjnym, 

05 - rozumie istotę komunikacji intersubiektywnej, ma pewną wiedzę o interakcjach 
społecznych. 

E3_W01 

Umiejętności 

06 - potrafi obserwować, dokonywać wnikliwej charakterystyki wyróżnianych - 
drogą delimitacji naturalnych - zjawisk społecznych i ekstrahować zjawiska 
socjologiczne, 

07 - potrafi wskazywać na przyczyny powstających zjawisk generowanych 
właściwościami zachowań grup i zbiorowości ludzkich. 

E3_U06 

Kompetencje 

społeczne 

08 - potrafi porozumiewać się z ludźmi będącymi specjalistami w zakresie 
problematyk nauk społecznych, potrafi porozumiewać się i argumentować swoje 
racje wśród niespecjalistów. 

E3_K01 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

  1.Problem współczesności - określenie pokoleniowych cezur czasowych 2 
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  2.Współzależności problematyk socjologicznych z innymi dziedzinami nauk społecznych 2 

  3.Warunki inicjowania interakcji - konsekwencje społeczne 2 

  4.Zjawiska emergentne - węzły sieci wymiany (instytucje) 2 

  5.Zjawisko złożoności życia społecznego - formy organizacji społecznych 2 

  6.Stratyfikacja społeczna . Koncepcje przestrzeni społecznej - ujęcie Sorokina 2 

  7.Typologia grup społecznych - fenomen zrzeszania społecznego 2 

  8.Transformacje rodziny - od wielopokoleniowej do „towarzyskiej” 2 

  9.Zależność między strukturą społeczną i strukturą kulturową 2 

10.Wspó1łczynnik humanistyczny F. Znanieckiego. Przykład myślenia socjologicznego – społeczność 2 

11.Ład społeczny w koncepcji S. Ossowskiego 2 

12.Charakterystyka normotypu cywilizacyjnego 2 

13.Związki między kulturą, cywilizacją i społeczeństwem - ujęcie syntetyczne 2 

14.Wymiana informacji w strukturach złożonych. Sieciowa teoria wymiany 2 

15.Rezultaty symulacji zachowań zbiorowych. Kryzysy poznania socjologicznego – rozwój problematyk 
„zbyt” szczegółowych 

2 

Metody kształcenia Klasyczny wykład wspomagany współczesnymi środkami audiowizualnymi 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Na zaliczeniach i na egzaminie po otwarciu przewodu doktorskiego 01-08 

Forma i warunki zaliczenia zaliczenie na ocenę i egzamin 

Literatura podstawowa 

 

1. Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, red. K. 
Gorlach i P.H. Mooney, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008. 

2. Gębski, B. (2007). Jakość starości na tle jakości życia zachodniopomorskiej ludności 
wiejskiej. W A. Kołodziej-Durnaś (Red.), Region Zachodniopomorski - kolaż socjologiczny 
(strony 73-90). Warszawa: Difin. 

3. Blau, P. M. (2009). Wymiana i władza w życiu społecznym (wyd. Wspólczesne teorie 
Socjologiczne - IX). (A. Pusty-Zając, & P. Zając, Tłumacze) Kraków: Zakład Wydawniczy 
NOMOS. 
4. Boudon, R. (2009). Logika działania społecznego (wyd. Współczesne Teorie 
Socjologiczne - VIII). (K. Kowalski, Tłum.) Kraków: NOMOS. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Gębski, B. (2007). O pojęciu i pojmowaniu tożsamości. W J. Leoński, & U. Kozłowska 
(Redaktorzy), W kręgu socjologii interpretatywnej - Badania jakościowe nad tożsamością 
(strony 50-57). Szczecin: Economicus. 
2. Gębski, B. (2007). Socjologiczne własności zachowań zbiorowości przygranicznych. W R. 
B. Woźniak, & Ż. Stasieniuk (Redaktorzy), Społeczeństwo pogranicza polsko-niemieckiego. 
Wyzwania i dylematy (strony 49-53). Szczecin: Economicus. 
3. Oleszczuk J.(2004). Ewolucyjna teoria interakcji społecznych, Warszawa: SCHOLAR. 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 3 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 0 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 

Inne 5 

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 68 

Liczba punktów ECTS 2 
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Nazwa przedmiotu: Statystyczna analiza zjawisk gospodarczych i 

społecznych 

Kod przedmiotu: 

14.3VI_III12_04 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Metod Ilościowych 

Forma studiów: Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

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 --- ----- ---- ---- ---- 

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. dr hab. Jan Purczyński 

Prowadzący zajęcia Prof. dr hab. Jan Purczyński (jan.purczynski@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Doktorant pozna metody wnioskowania statystycznego, nabędzie umiejętności 

projektowania i przeprowadzania badań statystycznych oraz oceniania wartości 

informacyjnych badań sondażowych. 

Wymagania wstępne Podstawy statystyki  

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 zna metody wnioskowania statystycznego pozwalające weryfikować hipotezy 

odnośnie do cech i zachowań badanych populacji oraz przebiegu zjawisk 

 i procesów 

E3_W01 

E3_W04 

Umiejętności 

02 projektuje i przeprowadza badania statystyczne zgodnie ze standardami 

wnioskowania statystycznego;  

03 ocenia wartości informacyjnych badań sondażowych jako podstawy 

podejmowania decyzji 

E3_U06 

Kompetencje 

społeczne 
  

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Schematy doboru elementów do próby. Operatory losowania.         3 

2. Zmienne losowe.         3 

3. Estymatory i ich właściwości. Estymacja podziałowa w analizie struktury.         3 

4. Przedziały ufności w analizie korelacji i regresji oraz szeregów czasowych.         3 

5. Weryfikacja hipotez statystycznych w analizie struktury, korelacji i regresji oraz szeregów czasowych         3 

Metody kształcenia 
 

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych 
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Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Pisemna praca doktoranta 01 - 03 

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę 

Literatura podstawowa Mieczysław Sobczyk: Statystyka WN PWN Warszawa 2004 

Literatura uzupełniająca R. Czyżycki, M. Hundert, R. Klóska: Wybrane zagadnienia ze statystyki, Szczecin 2004 

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 4 

Studiowanie literatury 4 

Udział w konsultacjach 2 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 8 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 33 

Liczba punktów ECTS 1 
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Nazwa przedmiotu: 

Strategie sieci dostaw 

Kod przedmiotu: 14.3VI_III10_06 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Logistyki 

Forma studiów: 

Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

 

Rok / semestr:  

rok 2, semestr 3 

Status przedmiotu /modułu: 

fakultatywny 

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. M. Jedliński 

Prowadzący zajęcia prof. US dr hab. M. Jedliński (wykład) 

Cel przedmiotu / modułu 

Celem przedmiotu jest wskazanie udziału logistyki w realizacji celów 

strategicznych przedsiębiorstw oraz zapoznanie studentów z szerokim spektrum 

strategii logistycznych stanowiących podstawę budowania przewagi 

konkurencyjnej sieci dostaw. 

Wymagania wstępne 

Znajomość ogólnych zagadnień związanych z logistyką zaopatrzenia, produkcji i 

dystrybucji, z zarządzaniem logistycznym i zarządzaniem łańcuchem dostaw, a 

także podstaw organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 – identyfikować występujące w praktyce strategie sieci dostaw oraz 

rozpoznaje motywy tworzenia danych strategii 

02 – charakteryzować metody i narzędzia (w tym informatyczne) wspomagające 

tworzenie oraz wdrażanie strategii w sieciach dostaw,  

E3_W01 

E3_W04 

Umiejętności 

03 - dokonywać analizy krytycznej występujących w praktyce gospodarczej 

strategii sieci dostaw 

04 - podać propozycję własnych rozwiązań strategicznych dla firm z różnych 

branż 

05 - wykorzystać spektrum metod i narzędzi strategicznych stosowanych w 

zarządzaniu sieciami dostaw 

E3_U01 

E3_U05 

Kompetencje 

społeczne 

05 - pracować w zespole ludzi w zakresie tworzenia oraz wdrażania strategii 

logistycznych 

06 – pracować samodzielnie rozwiązując logistyczne problemy strategiczne 

badanych firm 

07 – ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje, jest 

przedsiębiorczy i profesjonalnie wykonuje zlecone mu zadania, umiejętnie 

E3_K02 

E3_K03 

E3_K05 



 62

komunikuje się z otoczeniem,  

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1.Logistyka jako czynnik sukcesu - konkurowanie logistyką na rynku. 1 

2. Ewolucja funkcjonowania łańcuchów dostaw. 1 

3.Relacje występujące w sieciach dostaw. 1 

4.Strategia – istota, rodzaje. Strategia biznesowa a strategia funkcjonalna. Rodzaje strategii logistycznych. 1 

5.Koszt, jakość i czas w kształtowaniu strategii logistycznych sieci dostaw. 1 

6.Konfigurowanie sieci dostaw 1 

7.Budowa strategii logistycznej sieci dostaw. Analiza strategiczna – techniki, metody, narzędzia. 2 

8.Strategia sieci dostaw w ujęciu międzynarodowym. 1 

9.Rola operatora logistycznego w kształtowaniu strategii sieci dostaw. 1 

10. Budowanie, modyfikowanie oraz kontrola wykonania strategii. Narzędzia analizy strategicznej. 2 

Suma  12 

Metody kształcenia Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, case-study, praca w grupach, dyskusja. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Zaliczenie pisemne  01, 02, 04, 05,06,07 

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę 

Literatura podstawowa 

 

1. Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2008. 

2.Zarządzanie łańcuchami dostaw, red. M.Ciesielski. PWE, Warszawa 2011. 

3. Strategie łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, J. Długosz. PWE, Warszawa 2010. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007. 

2. Frankowska M., Jedliński M., Efektywność systemu dystrybucji. Wyd. PWE, Warszawa 
2011. 

3. Harrison A, Hoek R., Zarządzanie logistyką. PWE, Warszawa 2010. 

4. Harvard Business Review. Zarządzanie łańcuchem dostaw. One Press, Gliwice 2007. 

5. Twaróg J.: Mierniki i wskaźniki logistyczne, ILiM, Poznań 2003. 

6. Czasopisma: „Logistyka”, „Gospodarka materiałowa i logistyka”, „Eurologistics”. 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 12 

Przygotowanie się do zajęć 6 

Studiowanie literatury 5 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 6 

Inne 1 

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 30 

Liczba punktów ECTS 1 
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WARSZTATY EKONOMICZNE 

Sylabus do przedmiotu „Warsztaty ekonomiczne” zostanie zamieszczony 
na stronie Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług na początku roku 
akademickiego, w którym będzie odbywal się przedmiot. 
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Nazwa przedmiotu: Współczesna gospodarka światowa Kod przedmiotu: 14.3VI_III08_07 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego 

Forma studiów: Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

Rok / semestr:  

rok 3, semestr 6 

Status przedmiotu /modułu: 

fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15      

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. dr hab. Jolanta Zieziula prof. zw. US 

Prowadzący zajęcia Prof. dr hab. Jolanta Zieziula prof. zw. US, jolanta.zieziula@wzieu.pl 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studenta z problemami gospodarki światowej ze szczególnym 

naciskiem na zrozumienie zjawisk zachodzących we współczesnej gospodarce 

światowej  

Wymagania wstępne 

 

Znajomość podstaw międzynarodowych stosunków gospodarczych, zagadnień z 

zakresu makroekonomii gospodarki otwartej 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 ma wiedzę na temat działania podstawowych mechanizmów w sferze 

gospodarki światowej 

02 zna i identyfikuje podstawowe kategorie dotyczące zagadnień z 

zakresu gospodarki światowej 

E3_W01 

Umiejętności 
03 analizuje zachowania podmiotów występujących na rynku dotyczące 

podstawowych mechanizmów w sferze gospodarki światowej 

E3_U02 

E3_U06 

Kompetencje 

społeczne 

04 pracuje samodzielnie w przekonaniu o wadze zachowania się w 

sposób profesjonalny 
E3_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1 Gospodarka światowa. Światowy system gospodarczy. 3 

2 Globalizacja a współczesny ład międzynarodowy. Funkcjonowanie  państw – liberalizm czy protekcjonizm 

gospodarczy? 

2 

3 Rynek pracy i zróżnicowanie dochodowe ludności w warunkach globalizacji  2 

4 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz przedsiębiorstwa/korporacje wielonarodowe we współczesnej 

gospodarce światowej 

2 

5  Problemy współczesnego świata - nierównomierność rozwoju gospodarczego krajów/regionów. 

Fenomen chińskiej gospodarki demografia a głód i niedożywienie   

2 
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6 Międzynarodowy system bankowy. Kryzys zadłużenia 2 

7 Problemy współczesnego świata - demografia a głód i niedożywienie, degradacja środowiska naturalnego  2 

Metody kształcenia Prezentacja multimedialna 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

kolokwium 

 

01-04 

Forma i warunki zaliczenia 

 
Zaliczenie pisemne na ocenę 

Literatura podstawowa 

 

1.A.Zielińska-Głębocka, Współczesna gospodarka światowa, Wyd. Wolters  Kluwer,  2012 

2.E.Polak, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa 2009 

3.Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, red. M. Noga, M.K. Stawicka, 

CeDeWu, Warszawa 2009 

4.P.R.Krugman, M.Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, PWN, 

Warszawa 2007 

5.A.B.Kisiel-Łowczyc, Współczesna gospodarka światowa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 

Gdańsk 2003 

Literatura uzupełniająca 

 

1.G.W.Kołodko, Wędrujący świat, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2008 

2.J.E.Stiglitz, Globalizacja, PWN, Warszawa 2007 

3.A.Zorska, Korporacje transnarodowe, PWE, Warszawa 2006 

4.Główne centra gospodarcze, red. B.Mucha-Leszko, UMCS, Lublin 2005 

5.Współczesna gospodarka światowa, red. A.Zielińska-Głębocka,  Wyd. Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk  1994 

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 2 

Studiowanie literatury 4 

Udział w konsultacjach 2 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 3 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 4 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 30 

Liczba punktów ECTS 1 
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Nazwa przedmiotu: 

Współczesne koncepcje i systemy marketingu 

Kod przedmiotu: 

14.3VI_III11_06 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Marketingu Usług 

Forma studiów: 

Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

 

Rok / semestr:  

rok 1, semestr 1 

Status przedmiotu /modułu: 

fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar  

zajęć 
12      

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Prof. dr hab. Józef Perenc 

Prowadzący zajęcia 

 
Prof. dr hab. Józef Perenc 

Cel przedmiotu / modułu 

 
Ukazanie doktorantom uwarunkowań i przemian w marketingu 

Wymagania wstępne 

 
Podstawy marketingu  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01 Doktorant posiada wiedzę z zakresu podstaw marketingu 

02 Doktorant zna główną literaturę krajową i zagraniczną z podstaw marketingu i 

badań marketingowych 

E3_W01 

Umiejętności 

03 Doktorant umie zdefiniować główne problemy badawcze firmy 

04 Doktorant potrafi zaprojektować badania rynku na potrzeby rozprawy doktorskiej 

05 Prawidłowo identyfikuje i dostrzega dylematy marketingu w praktyce 

E3_U05 

E3_U06 

Kompetencje 

społeczne 
06 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności praktyczne E3_K02 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1 Geneza i kierunki przemian we współczesnym marketingu  2 

2 Usługi –początki w XXI wieku 2 
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3 Współczesne tendencje w projektowaniu i realizacji badań marketingowych 2 

4. Od marketingu tradycyjnego do marketingu partnerskiego  2 

5. Strategie marketingowe współczesnych firm 2 

6. Uwarunkowania rozwoju marketingu we współczesnych firmach 2 

 

Metody kształcenia Wykład, dyskusja 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Zaliczenie na ocenę; 50% zaliczenie ustne z materiałów 

przekazanych na wykładzie oraz bazujących na podanej 

literaturze; 50% esej  przygotowywany na tematy ustalone ze 

studentami na wykładzie 

01, 02, 03, 04, 05,06 

 

Forma i warunki zaliczenia Esej i zaliczenie ustne 

Literatura podstawowa 

 

 Praca zbiorcza pod red. L. Garbarski: Marketing. Koncepcja strukturalnych działań, PWE, 

Warszawa 2011 

Ph Kotler: Kotler o marketingu, WSB Kraków 1999 

Literatura uzupełniająca 

 

H. Mruk: Strategie marketingowe , AE, Poznań 2002 

G. Hamel CK Prahalad: Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999 

                                                                       NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 12 

Przygotowanie się do zajęć 2 

Studiowanie literatury 6 

Udział w konsultacjach 2 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 4 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 3 

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 29 

Liczba punktów ECTS 1 
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Nazwa przedmiotu: Współczesne teorie ekonomiczne Kod przedmiotu: 14.3VI_III01_07 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych 

Forma studiów: Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

Rok / semestr:  

rok 2, semestr 4 

Status przedmiotu /modułu: 

fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15      

Koordynator przedmiotu / modułu Prof. dr hab. Stanisław Flejterski 

Prowadzący zajęcia Prof. dr hab. Stanisław Flejterski (Stanisław.flejterski@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie doktorantów z głównymi współczesnymi teoriami ekonomicznymi w 

kontekście ich wykorzystania w rozprawach doktorskich 

Wymagania wstępne Znajomość podstawowych przedmiotów ekonomicznych 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 
01 Doktorant zna główne współczesne teorie i szkoły ekonomiczne 

02 Doktorant zna autorów współczesnych teorii i szkół ekonomicznych 
E3_W01 

Umiejętności 

03 Doktorant potrafi ocenić wartość poszczególnych teorii z punktu widzenia ich 

funkcji eksplanacyjnej i prognostycznej 

04 Doktorant potrafi zastosować wybrane teorie ekonomiczne do własnych 

badań 

05 Doktorant rozumie genezę powstawania teorii ekonomicznych  

06 Doktorant umie dokonać krytycznej oceny teorii ekonomicznych z różnych 

punktów widzenia 

E3_U02 

E3_U05 

Kompetencje 

społeczne 
  

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Ekonomia przedklasyczna, klasyczna i neoklasyczna 2 

2. Ekonomia marksowska, keynesizm, monetaryzm 2 

3. Ekonomia alternatywna (heterodoksyjna). Instytucjonalizm 2 

4. Teorie z zakresu mikroekonomii i nauk o zarządzaniu  2 

5. Ekonomia rozwoju. Współczesne teorie rozwoju 2 

6. Wokół globalizacji (pro-, anty- i alterglobaliści) 2 

7. Polska  myśl ekonomiczna – historia i współczesność 2 
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8. Repetytorium -test zaliczeniowy na ocenę 1 

Metody kształcenia Wykład, prezentacje, dyskusja, praca w grupach, analiza wybranych teorii  

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Przygotowanie prezentacji oraz test zaliczeniowy 01,02,03,04,05,06 

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę 

Literatura podstawowa 

 

Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa 2000 

Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej,  Warszawa 2003 

Ratajczak M., Współczesne teorie ekonomiczne, Poznań 2007 

Literatura uzupełniająca 

 

Kowalik T., Hausner J. (red.), Polscy ekonomiści w świecie, Warszawa-Kraków 2000, 

Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 1998 

Snowdon B., Vane H.R., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, 

Warszawa 1998 

Internet 

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć  

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia  

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 30 

Liczba punktów ECTS 1 
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Nazwa przedmiotu: 

Współczesne teorie przedsiębiorstwa 

Kod przedmiotu: 14.3VI_III05_06 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 

Forma studiów: 

Studia III stopnia 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki: 

Nauki ekonomiczne 

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina 

artystyczna: Ekonomia 

 

Rok / semestr:  

rok 2, semestr 3 

Status przedmiotu /modułu: 

fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar  

zajęć 
12      

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

Prowadzący zajęcia 

 
Prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, prof. zw. 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego zapoznanie studentów ze współczesnymi 

teoriami przedsiębiorstw. Przedmiot ma charakter ogólnopoznawczy.  

Wymagania wstępne 

 

Wiedza podstawowa z zakresu makroekonomii i mikroekonomii  z I i II stopnia 

studiów 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do  

efektów dla  

programu 

Wiedza 

01  W zakresie wiedzy student poprawnie definiuje pojęcia, wymienia i 

charakteryzuje determinanty, identyfikuje i wyjaśnia problemy z zakresu teorii 

przedsiębiorstw . 

02  Potrafi formułować wnioski w obszarze problematyki teoretycznej 

funkcjonowania przedsiębiorstw.  

E3_W01 

Umiejętności 

03  W zakresie umiejętności student potrafi klasyfikować i porządkować 
współczesne teorie przedsiębiorstw. 

04  Potrafi również wyprowadzać wnioski z twierdzeń ogólnych teorii 

przedsiębiorstw, argumentuje własne sady i oceny, poddaje krytyce niektóre 

teorie przedsiębiorstw, podejmuje dyskusje na temat teoretycznych aspektów 

funkcjonowania przedsiębiorstw. 

E3_U02 

E3_U05 

E3_U06 

Kompetencje 

społeczne 

05 W zakresie kompetencji społecznych student  potrafi krytycznie wyrażać 
opinie i dyskutować na temat współczesnych teorii przedsiębiorstw. 

06 Jest zorientowany co do zakresu problematyki teoretycznej funkcjonowania 

przedsiębiorstw. 

E3_K02 
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TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 12 

1. Klasyczna teoria przedsiębiorstwa i jej krytyka 3 

2. Teorie menedżerskie przedsiębiorstw 3 

3. Behawioralne teorie przedsiębiorstw 3 

4. Alternatywne teorie przedsiębiorstw 3 

Metody kształcenia 
Prezentacja multimedialna 

Analiza tekstów z dyskusją 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

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

Forma i warunki zaliczenia 

 
Zaliczenie na ocenę 

Literatura podstawowa 

 

1. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. J. Lichtarskiego, Wyd. 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001 

2. J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004. 
3. Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod red. J. 

Kortana, wyd. C.H. Beck, Warszawa 1997 
4. T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002, 
5. A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2011. 
 

Literatura uzupełniająca 

 

Czasopisma - Ekonomika przedsiębiorstw 

 

 

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 12 

Przygotowanie się do zajęć  

Studiowanie literatury 12 

Udział w konsultacjach 2 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 4 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 30 

Liczba punktów ECTS 1 

 


