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1. UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
Uniwersytet Szczeciński jest uczelnią państwową, która wywodzi się z Akademii
Handlowej (założonej w 1946 roku), Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki
Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Od chwili powstania Uniwersytet
ustawicznie zwiększa swój potencjał badawczy oraz rozmiary i zakres kształcenia. Obecnie
Uniwersytet Szczeciński kształci studentów na:


Wydziale Humanistycznym,



Wydziale Prawa i Administracji,



Wydziale Nauk Przyrodniczych,



Wydziale Nauk o Ziemi,



Wydziale Matematyczno-Fizycznym,



Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług,



Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,



Wydziale Teologicznym,



Wydziale Filologicznym,



Zamiejscowym Wydziale Administracji w Jarocinie.
Uniwersytet współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi na teranie całej Europy

dzięki czemu możliwe są wyjazdy na zagraniczne staże, stypendia naukowe czy
międzynarodowe konferencje.
Władze Uniwersytetu Szczecińskiego
Rektor
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

tel.: (48 91) 444 11 72
fax: (48 91) 444 11 74
e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl
www.us.szc.pl/tarczynski

Prorektor d/s Studenckich
dr hab. prof. US Mirosława Gazińska

tel.: (48 91) 444 11 55
fax.: (48 91) 444 11 99
e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl
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Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. Edward Włodarczyk

tel.: (48 91) 444 10 10
fax: (48 91) 444 10 08
e-mail: edward.wlodarczyk@univ.szczecin.pl

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. Andrzej Witkowski

tel.: (48 91) 444 11 56
fax: (48 91) 444 11 99
witkowsk@univ.szczecin.pl
www.us.szc.pl/witkowski

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju
prof. dr hab. Józef Perenc

tel.: (48 91) 444 10 10
fax: (48 91) 444 10 08
e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl
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2. OGÓLNE INFORMACJE O ECTS
Wyjazdy polskich studentów do zagranicznych ośrodków dydaktyczno-badawczych
stały się faktem, a budowanie „Europy bez granic” umożliwi też studentom zza granicy
podjęcie studiów w polskich uczelniach wyższych. Istotnym warunkiem dla pełnego rozwoju
tej formy kształcenia jest pełne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą i
uzyskanych dyplomów. Temu celowi ma służyć opracowany jako projekt pilotażowy w
ramach Programu Erasmus – tzw. Europejski System Transferu (i Akumulacji) Punktów
(European Credit Transfer System) zwany dalej ECTS, mający się przyczynić do
udoskonalenia procedur i pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą.
Opracowany projekt ma także ułatwić polskim studentom studiowanie na tym samym
kierunku w uczelniach polskich wprowadzających system ECTS.
„Pełne uznawanie studiów” oznacza, że okres studiów odbyty za granicą lub w innej
polskiej uczelni zastępuje porównywalny okres studiów odbyty w uczelni macierzystej
niezależnie od różnic w treści programów. Stosowanie ECTS opiera się na wzajemnym
zaufaniu pomiędzy współpracującymi ze sobą uczelniami i każda uczelnia sama wybiera
sobie partnerów do tej współpracy.
Stosowanie systemu ECTS opiera się o następujące dokumenty:


Pakiet Informacyjny – w którym zawarte są informacje o kierunkach studiów,
programach nauczania, regulaminie studiów, zasadach przyjęcia oraz przepisach
administracyjnych uczelni. Pakiet będący swego rodzaju przewodnikiem adresowany jest
do studentów i nauczycieli akademickich w uczelniach partnerskich. Ma pomóc im w
wyborze odpowiedniego programu zajęć i zaplanowaniu studiów a także uzyskać
praktyczne informacje. Pakiet aktualizowany jest co roku, najczęściej dostępny jest w
formie publikacji lub w wersji elektronicznej.



Porozumienie o planach i programach zajęć – obowiązuje zarówno uczelnię
macierzystą jak i zagraniczną oraz studenta. Student, po wybraniu uczelni, w której
zamierza odbyć pewien okres studiów, wypełnia formularz zgłoszeniowy. W
porozumieniu z koordynatorem ECTS wydziału macierzystego, ustala na podstawie
pakietu informacyjnego uczelni przyjmującej program zajęć w tejże uczelni. Po przyjęciu
wniosku studenta przez uczelnię przyjmującą, student oraz uczelnia macierzysta i
przyjmująca podpisują porozumienie o programie zajęć, w jakich student ma uczestniczyć
oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie.
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Wykaz zaliczeń – jest podstawowym dokumentem uprawniającym studenta do ubiegania
się o pełne zaliczenie okresu studiów za granicą. Stanowi także potwierdzenie faktu
odbycia studiów za granicą dla przyszłych pracodawców. w wykazie odnotowuje się
wszystkie przedmioty i zajęcia w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą
punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen stosowaną w danej uczelni.
Połączenie punktów i stopni daje odpowiednio „ilościowy” i „jakościowy” opis pracy
studenta w okresie studiów za granicą. Wykazy zaliczeń studenta z uczelni macierzystej
dołączane do formularzy zgłoszeniowych są szczególnie pomocne przy podejmowaniu
decyzji przez uczelnie przyjmującą.
Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym

przedmiotom na podstawie pracy, jaką musi wykonać student, aby je zaliczyć.
Odzwierciedlają one pracę, jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości
pracy, jaką musi wykonać student, aby zaliczyć pełny rok akademicki studiów w danej
uczelni. Punkty są zatem przyporządkowywane wykładom, ćwiczeniom praktycznym,
seminariom, konsultacjom, zajęciom grupowym i indywidualnym, pracom terenowym, pracy
samodzielnej w bibliotece i domu oraz egzaminom. Punkty ECTS-u są relatywnym, a nie
bezwzględnym, miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta, ponieważ określają, ile/jaka
część z całości pracy wymaganej w danym roku akademickim przypada na określony
przedmiot w programie. W ramach ECTS-u ilość pracy wymaganej w całym roku
akademickim odpowiada 60 punktom, na semestr zazwyczaj przypada po 30 punktów. Punkty
przyporządkowuje się wszystkim nauczanym przedmiotom, jeśli stanowią one integralną
część programu studiów i pod warunkiem, że podlegają one ocenie.
Punkty ECTS-u, przyporządkowywane przedmiotom, przyznawane są studentom dopiero
po zaliczeniu przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni przyjmującej. Punkty nie są
przyznawane za dobre oceny – liczba punktów za dany przedmiot jest z góry ustalona i taka
sama dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli. Jakość pracy jaka została
włożona w zaliczenie przedmiotu wyrażana jest w postaci ocen.
Uczelnia wysyłająca i przyjmująca przygotowuje, dla każdego studenta biorącego udział
w ECTS, wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem na studia do innej uczelni i po jego powrocie.
Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów uzyskanych za konkretne przedmioty w
partnerskich uczelniach i wówczas punkty za przedmioty zaliczone w uczelni przyjmującej
zastępują punkty, które normalnie studenci uzyskaliby w uczelni macierzystej. W ten sposób
uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbyty przez studenta w uczelni przyjmującej.
Koordynatorem uczelnianym systemu
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Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zostali powołani następujący
koordynatorzy ECTS-u:
Koordynator Wydziałowy:
dr hab. prof. US Stefan Grzesiak, Katedra Ekonometrii i Statystyki, ul. Mickiewicza 64/66,
tel. 091 444 18 24, e-mail: stegrz49@uoo.univ.szczecin.pl
Koordynatorzy Kierunkowi:
- Ekonomia
dr Piotr Szkudlarek, Katedra Makroekonomii, ul. Mickiewicza 64/66,
tel. 091 444 20 94, e-mail: tatus@wneiz.pl
– Zarządzanie i Marketing/Zarządzanie
dr Krzysztof Błoński, Katedra Marketingu, ul. Mickiewicza 64/66,
tel. 444 21 02, e-mail: kblonski@uoo.univ.szczecin.pl
– Finanse i Bankowość/Finanse i Rachunkowość
dr Stanisław Hońko, Instytut Rachunkowości, ul. Mickiewicza 64/66,
tel. 091 444 19 45, e-mail: Stanislaw.Honko@uoo.univ.szczecin.pl, www.honko.oz.pl
– Informatyka i Ekonometria
dr Ewa Krok, Instytut Informatyki w Zarządzaniu, ul. Mickiewicza 64/66,
tel. 091 444 19 50, e-mail: bilans@wneiz.pl
– Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr Jakub Swacha, Instytut Informatyki w Zarządzaniu, ul. Mickiewicza 64/66,
tel. 091 444 19 95, e-mail: jakubs@uoo.univ.szczecin.pl
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3. WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I
ZARZĄDZANIA
Adres:
71–101 Szczecin
ul. Mickiewicza 66
tel.: (+48 91) 444 18 01, fax: (+48 91) 444 19 25
www.wneiz.pl
Władze Wydziału:
Dziekan
prof. zw. dr hab. Leon Dorozik
pokój nr 117
telefon: (091) 444-2120
fax: (091) 444-1925
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
dr hab. prof. US Barbara Kryk
pokój nr 119 i 331
telefon: (0-91) 444-1982
e-mail: krykb@wneiz.pl
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
dr hab. prof. US Waldemar Gos
pokój nr 313
telefon: (0-91) 444-1970
e-mail: wgoos@wneiz.pl

Prodziekan ds. Akredytacji i Współpracy z Zagranicą
prof. zw. dr hab. Zygmunt Drążek
pokój nr 112
telefon: (091) 444-1835
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4. FORMY KSZTAŁCENIA NA WNEiZ
Oferta wydziału obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Realizowane są one w
cyklu dwustopniowym: I stopień - 3-letnie licencjackie studia zawodowe i II stopień - 2letnie uzupełniające studia magisterskie. Obecnie studenci rozpoczynający naukę na I
stopniu studiów mają do wyboru pięć kierunków studiów: Ekonomia, Finanse i
Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria, Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji. Z kolei studenci rozpoczynający naukę na II stopniu studiów mają do wyboru
cztery kierunki studiów: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria
oraz Zarządzanie.

5. OPIS KIERUNKU EKONONOMIA
5.1. SYLWETKA ABSOLWENTA
Plan studiów i programy nauczania na kierunku EKONOMIA zostały opracowane z
uwzględnieniem wymagań standardu kształcenia, określonego przez Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego (załącznik nr 22 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych
kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi
spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz.U. nr 164,
poz. 1166).
Na kierunku Ekonomia studenci zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę w
zakresie teorii ekonomii i nauk społecznych. Absolwenci są przygotowani do pracy we
wszystkich instytucjach i organizacjach gospodarczych na stanowiskach operacyjnych i
kierowniczych. Zdobyta przez nich wiedza z zakresu teorii ekonomii stanowi bardzo dobre
przygotowanie do zajmowania stanowisk w administracji rządowej i

samorządowej.

Absolwenci posiadają także wiedzę i umiejętności menedżerskie niezbędne do prowadzenia
własnej firmy.
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STUDIA I STOPNIA
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Sylwetka abolwenta

Zgodnie ze standardami nauczania Absolwent kierunku EKONOMIA posiada
wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu
ekonomisty, tzn. specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i
materialnymi. Poza tym jest on przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub
tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w
kanonach nauk ekonomicznych. Absolwent kierunku EKONOMIA jet przygotowany do
pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach na stanowiskach operacyjnych,
zarówno w kraju i za granicą. Poza tym zdobywa on niezbędną wiedzę i umiejętności do
samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Abolwent kierunku EKONOMIA
posiada zdolność swobodnego poruszania się w europejskiej przestrzeni społecznogospodarczej. Poz tym ukończenie studiów I stopnia pozwala na opanowanie języka obcego
na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady
Europy. Absolwent kierunku EKONOMIA jest przygotowany do podjęcia kształcenia na
studiach drugiego stopnia
W ramach kierunku EKONOMIA na studiach I stopnia od roku akademickiego
2011/2012 studenci mogą dokonać wyboru jednej ze specjalności:
1. Ekonomia menedżerska.
2. Integracja europejska.
3. Ekonomika sektora publicznego.
4. Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw.
5. Ekonomika ochrony zdrowia.
Przedmioty specjalnościowe realizowane są w semestrach 4, 5 i 6.
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SPECJALNOŚĆ

EKONOMIA MENEDŻERSKA
Opis specjalności:


specjalność EKONOMIA MENEDŻERSKA ukierunkowana jest na zdobycie wiedzy
z

zakresu

umiejętności

podejmowania

decyzji

strategicznych

dla

rozwoju

przedsiębiorstwa, zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, ryzyka i
zmienności otoczenia


specjalność ta umożliwia zrozumienie problemów decyzyjnych i pogłębienie wiedzy
na temat mechanizmów funkcjonowania współczesnej, coraz bardziej złożonej
globalnej gospodarki,



zdobyta wiedza pozwala na opanowanie podstaw wyboru projektów gospodarczych z
uwzględnieniem otoczenia makroekonomicznego w warunkach niepewności i ryzyka
oraz kontroli realizacji tych projektów,



specjalność ta zapewnia zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu regulacji procesów
gospodarczych, ryzyka w działalności gospodarczej, dokonywanych przemian
restrukturyzacyjnych, trafnego podejmowania decyzji w obszarze m. in. inwestycji
realnych i finansowych, właściwego źródła finansowania projektów gospodarczych
oraz prowadzenia negocjacji w procesach decyzyjnych,



specjalność

pozwala

uzyskać

wiedzę

dotyczącą

zmian

uwarunkowań

makroekonomicznych (np. stopa procentowa, podatki, kurs walutowy) oraz ich
wpływu na procesy decyzyjne podmiotów gospodarczych, głównie firm i w jaki
sposób podmioty adoptują się do zachodzących na szczeblu makroekonomicznym
zmian,


specjalność pozwala zdobyć wiedzę z zakresu prewencji oraz ochrony przed
negatywnymi skutkami zmian w otoczeniu makroekonomicznym firm.

Cel kształcenia
Celem specjalności jest wykształtowanie umiejętności:


profesjonalnego podejmowania decyzji na różnych szczeblach gospodarowania, ze
szczególnym uwzględnieniem zmian regulacyjnych, niepewności i ryzyka,



przewidywania sytuacji ekonomicznych,



analizy uwarunkowań mikro- i makroekonomicznych,
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podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych korzystnych dla danego
podmiotu ekonomicznego.

Sylwetka absolwenta
Specjalność
przewidywania

przygotowuje

sytuacji

profesjonalną

ekonomicznych,

analizy

kadrę,

posiadającą

uwarunkowań

oraz

umiejętność
czynników

wyznaczających ścieżkę optymalnych decyzji na różnych szczeblach gospodarczych z
uwzględnieniem uwarunkowań mikro- i makroekonomicznych oraz

zmieniających się

regulacji dotyczących działalności gospodarczej. Ponadto student, który ukończy tę
specjalność będzie posiadał zdolność monitorowania gospodarki, prowadzenia negocjacji w
biznesie, swobodnego poruszania się w środowisku konkurencyjnym a także będzie posiadał
umiejętność zdobycia i rozdysponowania dostępnych funduszy UE.
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SPECJALNOŚĆ

INTEGRACJA EUROPEJSKA
Opis specjalności
Na zajęciach prowadzonych w ramach specjalności INTEGRACJA EUROPEJSKA
studenci

mają

możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy na temat mechanizmów

funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza jej systemu instytucjonalno-prawnego,
regulacji obowiązujących na rynku wewnętrznym oraz zasad kształtowania kontaktów
handlowych z krajami spoza Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położony zostanie na
przedstawienie sytuacji polskich firm i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na
jednolitym rynku.
Cel kształcenia
Celem specjalności jest przygotowanie studentów do prowadzenia działalności
gospodarczej na jednolitym, wewnętrznym rynku Unii Europejskiej.

Sylwetka absolwenta
Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy na różnych stanowiskach, w
tym także samodzielnych i kierowniczych. Zdobyta przez nich gruntowna wiedza umożliwi
im pracę we wszystkich przedsiębiorstwach, w szczególności w działach handlu
zagranicznego oraz w strukturach samorządu terytorialnego – głównie w komórkach
zajmujących się pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej.
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SPECJALNOŚĆ

EKONOMIKA SEKTORA PUBLICZNEGO
Opis specjalności
Sektor publiczny jest ważną częścią gospodarki, dostarczającym dobra i usługi dla
państwa i obywateli. Jego działalność ma zastosowanie na poziomie państwowym,
regionalnym oraz lokalnym. Wdrażanie wspólnotowej polityki spójności społecznogospodarczej, skutkuje między innymi dostępem do nowych, atrakcyjnych źródeł
finansowania przedsięwzięć. Spowodowało to między innymi konieczność zmian sposobu
zarządzania i działania administracji publicznej. Najistotniejszymi czynnikami rozwoju stały
się: wyznaczanie właściwych kierunków inwestycji, mających na celu rozwój regionu oraz
sprawne administrowanie, dające gwarancję pełnego wykorzystania funduszy pomocowych.
Także inne obszary, takie jak finansowanie inwestycji za pomocą Partnerstwa Publiczno
Prywatnego czy też finanse publiczne – pozostające pod silnym wpływem procesów
zachodzących w UE. Współczesne gminy i inne jednostki sektora publicznego muszą być
coraz mniejszym stopniu zorientowane na normy i procedury, a w większym – na rozwiązania
problemów, realizację określonych projektów i programów oraz tworzenie dodatkowej
wartości i prawidłowym zarządzaniu nią.
W coraz większym zakresie sektor publiczny upodabnia się do sfery biznesu – częściej
niż poprzednio korzysta z usług innych podmiotów przy realizacji własnych zadań oraz przez
mechanizm zamówień publicznych wdraża w coraz szerszym zakresie zasadę gospodarności.
Zarządzający muszą posiadać dziś szczegółowe i aktualne dane oraz instrumenty pozwalające
podejmować kluczowe decyzje z uwagi na fakt, że dysponują środkami publicznymi oraz
zadaniem ich jest prawidłowa integracja systemu zarządzania ze zmianami zachodzącymi w
otoczeniu organizacji.
Cel kształcenia
Celem specjalności jest przekazywanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności,
niezbędnych przyszłym pracownikom zatrudnionym w różnych organizacjach sektora
publicznego. Absolwenci tej specjalności powinni posiadać znajomość zagadnień
dotyczących szerokiej gamy instrumentów wspierających zarządzanie w sektorze publicznym,
tj. controlling, audyt wewnętrzny oraz problematyki rozwoju regionalnego i lokalnego,
finansów publicznych, funduszy pomocowych, zagadnień
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finansowych oraz zarządzania

projektami których celem jest rozwój infrastruktury, poprawa warunków ekonomicznych i
wzrost atrakcyjności inwestycyjnej polskich miast, gmin, powiatów i województw oraz
poprawa efektywności działania jednostek publicznych.

Sylwetka absolwenta
Absolwent specjalności EKONOMIKA SEKTORA PUBLICZNEGO przygotowany jest
zajmowania stanowisk kierowniczych i samodzielnych w jednostkach samorządu
terytorialnego (województwo, gmina, powiat) oraz ich związkach, jednostkach budżetowych,
samorządowych

zakładach

budżetowych,

agencjach

wykonawczych,

państwowych

funduszach celowych, uczelniach publicznych, państwowych i samorządowych instytucjach
kultury, samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej itd. Student, który ukończy
tę specjalność będzie posiadał wymagane dziś umiejętności menedżerskie rozwiązania
problemów, realizacji projektów i programów oraz tworzenia dodatkowej wartości i
prawidłowym zarządzaniu nią.
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SPECJALNOŚĆ

ANALIZA FINANSOWA I WYCENA
PRZEDSIĘBIORSTW
Opis specjalności
Jedyna specjalność w Polsce powstała jako wynik zapotrzebowania na nowoczesne
instrumentarium wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem według standardów światowych.
Wartość przedsiębiorstwa jest bowiem niekwestionowanym celem działalności gospodarczej.
Przeniesienie standardów światowych i prawidłowe ukierunkowanie działalności wymaga
poznania metod pomiaru i analizy wartości przedsiębiorstwa zarówno na etapie jej tworzenia
jak i realizacji. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw ale też banków i ubezpieczycieli.
Znajomość metod wyceny wartości i analizy finansowej jest też konieczna w innych
sytuacjach, tj. inwestowanie na giełdzie, ubieganie się o kredyt bankowy, w kontaktach z
dostawcami i odbiorcami, w negocjacjach z pracownikami, w zamówieniach publicznych,
kupnie i sprzedaży przedsiębiorstw, wycenie udziałów w spółkach.
Cel kształcenia
Celem kształcenia jest przedstawienie wartości poznawczej metod analizy finansowej i
wyceny przedsiębiorstw oraz nabycie umiejętności ich praktycznego wykorzystania przy
świadczeniu usług doradczych tak w zarządzaniu przedsiębiorstwem jak i bankiem oraz
instytucją ubezpieczeniową.

Sylwetka absolwenta
Zdobyta wiedza pozwala na objęcie funkcji menedżera podmiotów gospodarczych,
analityka finansowego, doradcy inwestycyjnego, oraz innych samodzielnych stanowisk
związanych

z

rynkiem

kapitałowym

a

przede

wszystkim

z

przedsiębiorstwa ukierunkowanego na maksymalizację swojej wartości
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oceną

działalności

SPECJALNOŚĆ

EKONOMIKA OCHRONY ZDROWIA

Opis specjalności
Proponowana specjalność dotyczy

ekonomicznego ujęcia sfery ochrony zdrowia we

współczesnej gospodarce. Sektor ochrony zdrowia w Polsce podlega ciągłym
transformacjom prawnym i ustrojowym. Szeroko dyskutowana jest kwestia jego
ekonomizacji. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu
ekonomiki ochrony zdrowia, którzy będą mogli wypełnić lukę w kadrach opieki
zdrowotnej, zarówno w skali makro (poziom administracji rządowej), mezzo (poziom
administracji samorządowej) oraz mikro (poziom poszczególnych jednostek ochrony
zdrowia).
Program specjalności koncentruje się na takich umiejętnościach jak:


analiza otoczenia sektora ochrony zdrowia,



analiza zasobów tego sektora,



analizowania różnych aspektów funkcjonowania podmiotów ochrony zdrowia,
ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania usługodawców opieki
zdrowotnej,



prowadzenie skutecznej komunikacji z otoczeniem placówek,



wdrażanie strategii marketingowych,



analiza skuteczności i efektywności działań jednostek opieki zdrowotnej na
rynku.

Cel specjalności


Zapoznanie z podstawowymi prawami ekonomiki zdrowia,



Zapoznanie z metodami finansowania usług zdrowotnych,



Zrozumienie ekonomicznego kontekstu podejmowania decyzji w ochronie
zdrowia,
18



Kształcenie menedżerów opieki zdrowotnej



Promowanie marketingu w opiece zdrowotnej

Sylwetka absolwenta
Student posiądzie nie tylko wiedzę teoretyczną, ale będzie przygotowany do
wykonywania praktycznych zadań w obszarze obsługi ekonomicznej jednostek opieki
zdrowotnej. Absolwent nabędzie umiejętności m.in. kompleksowej analizy sektora,
planowania działalności podmiotów opieki zdrowotnej, stosowania narzędzi zarządczych oraz
kontrolowania skuteczności i efektywności działań jednostek opieki zdrowotnej.
Absolwenci specjalności Ekonomika Ochrony Zdrowia będą przygotowani do pracy na
stanowiskach analitycznych oraz kierowniczych różnego szczebla w sektorze ochrony
zdrowia, w szczególności w jednostkach świadczących opiekę zdrowotną, podmiotach
oferujących

ubezpieczenia

zdrowotne,

wydziałach

zdrowia

jednostek

samorządu

terytorialnego, instytucjach non-profit o profilu ochrony zdrowia. Nabyta w toku studiów
wiedza umożliwi im również skuteczną pracę w administracji gospodarczej i samorządowej
dotyczącej ochrony zdrowia. Ponadto absolwenci specjalności Ekonomika Ochrony Zdrowia
będą posiadali wystarczające kompetencje, aby z powodzeniem prowadzić własną działalność
w sferze opieki zdrowotnej.
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STUDIA II STOPNIA
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Sylwetka abolwenta
Zgodnie ze standardami kształcenia Absolwent kierunku EKONOMIA posiada
wszechstronną wiedzę ekonomiczną, która zostaje poszerzona - w stosunku do studiów
pierwszego stopnia – o wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami
finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Poza tym Abolwent tego kierunku posiada
umiejętności wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i
procesów gospodarczych a także modelowania ich przebiegu w skali mikro- i
makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.
Absolwent kierunku EKONOMIA jest przygotowany do opracowania projektów, świadczenia
usług doradczych oraz podejmowania racjonlnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i
wykorzystaniem zasobów przez podmiot sektora prywatnego i publicznego, zarówno w krau
jak i za granicą. Poza tym jest on przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach
i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności
gospodarczej. Absolwent kierunku EKONOMIA jest przygotowany do podjęcia studiów
trzeciego stopnia (doktoranckich).
W ramach kierunku EKONOMIA na studiach II stopnia od roku akademickiego
2011/2012 studenci mogą dokonać wyboru jednej ze specjalności:
1. Ekonomia menedżerska.
2. Rynki międzynarodowe.
3. Biznes międzynarodowy.
4. Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw.
5. Ekonomika sektora publicznego.
6. Ekonomika ochrony środowiska i gospodarka komunalna
Przedmioty specjalnościowe realizowane są w semestrach 2, 3 i 4.
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SPECJALNOŚĆ

EKONOMIA MENEDŻERSKA

Sylwetka absolwenta
Celem specjalności

EKONOMIA

MENEDŻERSKA

jest

przygotowanie

profesjonalnej kadr do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych, poprzez
przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych (w ramach
przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego) oraz przygotowania studentów do
użycia wiedzy ekonomicznej w różnych zastosowaniach praktycznych. Celem specjalności
jest również wyposażenie studentów w umiejętności stosowania nowoczesnych metod i
narzędzi analitycznych oraz wypracowanie właściwej postawy i cech osobowości
odpowiednich do podejmowania racjonalnych decyzji w zmieniającej się gospodarce.
Polecana specjalność przygotowuje studentów do umiejętnego podejmowania decyzji
korzystnych dla pojedynczego podmiotu ekonomicznego z różnych sektorów gospodarki,
czyli przewidywania sytuacji ekonomicznych oraz analizy uwarunkowań i czynników
wyznaczających dokonywanie właściwych wyborów na różnych szczeblach decyzyjnych, z
uwzględnieniem otoczenia mikro- i makroekonomicznego.
Absolwenci specjalności EKONOMIA MENEDŻERSKA posiądą głęboką wiedzę z
zakresu współczesnej ekonomii i nauk społecznych oraz umiejętności jej wykorzystania w
praktyce gospodarczej. Opisywana specjalność przedstawia i analizuje nie tylko teoretyczne
aspekty funkcjonowania gospodarki na poziomie makro- i mikroekonomicznym, ale również
przygotowuje absolwentów do skutecznego podejmowania decyzji w ramach podmiotów
prywatnych i publicznych na różnym szczeblu decyzyjnym (centralnym, regionalnym i
lokalnym) oraz umiejętnego rozwiązywania trudnych problemów ekonomicznych w każdym
podmiocie gospodarczym.
Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do przeprowadzenia samodzielnych
badań zjawisk i procesów gospodarczych, będzie potrafił monitorować otoczenie makro- i
mikroekonomiczne podmiotów gospodarujących, będzie przygotowany do analizowania
czynników determinujących optymalne decyzje i analizowania informacji potrzebnych przy
podejmowaniu optymalnych decyzji na różnych szczeblach gospodarczych oraz będzie
przygotowany do wykorzystania metod skutecznego komunikowania się z innymi
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podmiotami. Nabyte umiejętności pozwolą absolwentowi tej specjalności podjąć pracę na
różnorodnych stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów oraz realizację różnorodnych
zadań w szeroko rozumianym sektorze prywatnym i publicznym. Absolwent proponowanej
specjalności będzie przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach menedżerskich w
administracji rządowej i samorządowej, instytucjach publicznych, w organizacjach
pozarządowych oraz różnego typu przedsiębiorstwach.
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SPECJALNOŚĆ

BIZNES MIĘDZYNARODOWY
Sylwetka absolwenta
Celem specjalności BIZNES MIĘDZYNARODOWY jest przygotowania studentów
do użycia wiedzy ekonomicznej w różnych zastosowaniach praktycznych oraz wyposażenie
studentów w umiejętności stosowania nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych. Na
zajęciach prowadzonych w ramach specjalności studenci mają możliwość zdobycia
wszechstronnej wiedzy na temat zasad inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej
za granicą. Powinni zdobyć umiejętności wykorzystania metod analitycznych do
podejmowania

decyzji

inwestycyjnych

i

zarządzania

ryzykiem

(ze

szczególnym

uwzględnieniem ryzyka walutowego) oraz przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie.
Celem specjalności jest również zdobycie przez studentów najnowszych informacji na temat
różnorodnych form finansowania działalności przedsiębiorstw we współczesnym biznesie
międzynarodowym.
Absolwenci specjalności BIZNES MIĘDZYNARODOWY są przygotowani do pracy
na samodzielnych stanowiskach, w tym także kierowniczych. Zdobyte przez nich wiadomości
teoretyczne

oraz

umiejętności

praktyczne

umożliwią

im

pracę

we

wszystkich

przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, prowadzących działalność na rynku
międzynarodowym, a także w różnego rodzaju agencjach wspierających rozwój
przedsiębiorczości oraz firmach konsultingowych.
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SPECJALNOŚĆ

RYNKI MIĘDZYNARODOWE

Sylwetka absolwenta
Na zajęciach prowadzonych w ramach specjalności RYNKI MIĘDZYNARODOWE
studenci

mają

możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy na temat mechanizmów

funkcjonowania współczesnych rynków międzynarodowych, z podziałem na rynek towarów,
rynek usług, rynek finansowy i rynek nowych technologii.
Absolwenci powinni zdobyć umiejętności wykorzystania metod analitycznych do
badania zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących gospodarce światowej, wyboru
właściwej metody wejścia na rynek międzynarodowy oraz podejmowania decyzji
inwestycyjnych. Celem specjalności jest również zdobycie przez studentów najnowszych
informacji na temat różnorodnych form i możliwości prowadzenia działalności na rynkach
międzynarodowych przez polskie firmy.
Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy na samodzielnych stanowiskach, w
tym również kierowniczych, w różnych sektorach rynku europejskiego. Zdobyte przez nich
wiadomości teoretyczne oraz umiejętności praktyczne umożliwią im pracę we wszystkich
przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, prowadzących działalność na rynku
międzynarodowym oraz w agencjach wspierających rozwój przedsiębiorczości, a także
samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.
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SPECJALNOŚĆ

ANALIZA FINANSOWA I WYCENA
PRZEDSIĘBIORSTW
Sylwetka absolwenta
Jedyna specjalność w Polsce powstała jako wynik zapotrzebowania na nowoczesne
instrumentarium wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem według standardów światowych.
Wartość przedsiębiorstwa jest bowiem niekwestionowanym celem działalności gospodarczej.
Przeniesienie standardów światowych i prawidłowe ukierunkowanie działalności wymaga
poznania metod pomiaru i analizy wartości przedsiębiorstwa zarówno na etapie jej tworzenia
jak i realizacji. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw ale też banków i ubezpieczycieli.
Znajomość metod wyceny wartości i analizy finansowej jest też konieczna w innych
sytuacjach, tj. inwestowanie na giełdzie, ubieganie się o kredyt bankowy, w kontaktach z
dostawcami i odbiorcami, w negocjacjach z pracownikami, w zamówieniach publicznych,
kupnie i sprzedaży przedsiębiorstw, wycenie udziałów w spółkach.
Celem kształcenia jest przedstawienie wartości poznawczej metod analizy finansowej i
wyceny przedsiębiorstw oraz nabycie umiejętności ich praktycznego wykorzystania przy
świadczeniu usług doradczych tak w zarządzaniu przedsiębiorstwem jak i bankiem oraz
instytucją ubezpieczeniową.
Zdobyta wiedza pozwala na objęcie funkcji menedżera podmiotów gospodarczych,
analityka finansowego, doradcy inwestycyjnego, oraz innych samodzielnych stanowisk
związanych

z

rynkiem

kapitałowym

a

przede

wszystkim

z

przedsiębiorstwa ukierunkowanego na maksymalizację swojej wartości.
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oceną

działalności

SPECJALNOŚĆ

EKONOMIKA SEKTORA PUBLICZNEGO
Sylwetka absolwenta
Sektor publiczny jest ważną częścią gospodarki, dostarczającym dobra i usługi dla
państwa i obywateli. Jego działalność ma zastosowanie na poziomie państwowym,
regionalnym oraz lokalnym. Wdrażanie wspólnotowej polityki spójności społecznogospodarczej, skutkuje między innymi dostępem do nowych, atrakcyjnych źródeł
finansowania przedsięwzięć. Spowodowało to między innymi konieczność zmian sposobu
zarządzania i działania administracji publicznej. Najistotniejszymi czynnikami rozwoju stały
się: wyznaczanie właściwych kierunków inwestycji, mających na celu rozwój regionu oraz
sprawne administrowanie, dające gwarancję pełnego wykorzystania funduszy pomocowych.
Także inne obszary, takie jak finansowanie inwestycji za pomocą Partnerstwa Publiczno
Prywatnego czy też finanse publiczne – pozostające pod silnym wpływem procesów
zachodzących w UE. Współczesne gminy i inne jednostki sektora publicznego muszą być
coraz mniejszym stopniu zorientowane na normy i procedury, a w większym – na rozwiązania
problemów, realizację określonych projektów i programów oraz tworzenie dodatkowej
wartości i prawidłowym zarządzaniu nią.
W coraz większym zakresie sektor publiczny upodabnia się do sfery biznesu – częściej
niż poprzednio korzysta z usług innych podmiotów przy realizacji własnych zadań oraz przez
mechanizm zamówień publicznych wdraża w coraz szerszym zakresie zasadę gospodarności.
Zarządzający muszą posiadać dziś szczegółowe i aktualne dane oraz instrumenty pozwalające
podejmować kluczowe decyzje z uwagi na fakt, że dysponują środkami publicznymi oraz
zadaniem ich jest prawidłowa integracja systemu zarządzania ze zmianami zachodzącymi w
otoczeniu organizacji.
Celem specjalności jest przekazywanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności,
niezbędnych przyszłym pracownikom zatrudnionym w różnych organizacjach sektora
publicznego. Absolwenci tej specjalności powinni posiadać znajomość zagadnień
dotyczących szerokiej gamy instrumentów wspierających zarządzanie w sektorze publicznym,
tj. controlling, audyt wewnętrzny oraz problematyki rozwoju regionalnego i lokalnego,
finansów publicznych, funduszy pomocowych, zagadnień

finansowych oraz zarządzania

projektami których celem jest rozwój infrastruktury, poprawa warunków ekonomicznych i
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wzrost atrakcyjności inwestycyjnej polskich miast, gmin, powiatów i województw oraz
poprawa efektywności działania jednostek publicznych.
Absolwent specjalności EKONOMIKA SEKTORA PUBLICZNEGO przygotowany
jest zajmowania stanowisk kierowniczych wyższego szczebla i samodzielnych w jednostkach
samorządu terytorialnego (województwo, gmina, powiat) oraz ich związkach, jednostkach
budżetowych,

samorządowych

zakładach

budżetowych,

agencjach

wykonawczych,

państwowych funduszach celowych, uczelniach publicznych, państwowych i samorządowych
instytucjach kultury, samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej itd. Student,
który ukończy tę specjalność będzie posiadał wymagane dziś umiejętności menedżerskie
rozwiązania problemów, realizacji projektów i programów oraz tworzenia dodatkowej
wartości i prawidłowym zarządzaniu nią.
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SPECJALNOŚĆ

EKONOMIKA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKA KOMUNALNA
Sylwetka absolwenta
Studia

na

kierunku

EKONOMIA,

specjalność:

EKONOMIKA

OCHRONY

ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA pozwalają na uzyskanie gruntownej
wiedzy nie tylko z zakresu samej ekonomii, ale umożliwiają nabycie umiejętności
rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej w odniesieniu do
kwestii ekologii. Program studiów ze specjalnością Ekonomika ochrony środowiska i
gospodarka komunalna dostosowany jest do wymagań współczesności i kształtujących ją
trendów związanych z gospodarką i środowiskiem oraz jego ochroną, takich jak: wzrost
świadomości

ekologicznej

konsumentów

i

producentów,

wzrost

znaczenia

lobby

ekologicznego w polityce i gospodarce, rozszerzenie zakresu prawa ekologicznego, rozwój
przemysłu dóbr i usług środowiskowych.
Absolwenci tej specjalności uzyskują kwalifikacje pozwalające rozwijać im biznes związany
z budowaniem przewag konkurencyjnych na bazie inwestowania w racjonalne użytkowanie
zasobów naturalnych i ochronę środowiska oraz rozwoju systemów zarządzania
środowiskowego. Umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwolą absolwentom na pracę w
działach ochrony środowiska w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych. Wiedza, na
której oparte będą umiejętności ma charakter ekonomiczny, zarządczy i technologiczny.
Absolwenci będą przygotowani do zajmowania się zrównoważonym rozwojem i ochroną
środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym.
Celem studiów magisterskich na kierunku ekonomia o specjalności Ekonomika
ochrony środowiska i gospodarka komunalna jest zdobycie rozległej wiedzy ekonomicznej
poszerzonej o wiedzę z zakresu nauk o ziemi, oddziaływania człowieka na środowisko oraz
kontroli i kształtowania środowiska. Nabyte umiejętności umożliwią absolwentom podjęcie
pracy w administracji, instytucjach i organizacjach zajmujących się szeroko rozumianą
ochroną środowiska oraz w przedsiębiorstwach, które swoją działalnością gospodarczą
oddziałują na środowisko naturalne. Wiedza, na której oparte będą umiejętności ma charakter
ekonomiczny, zarządczy i technologiczny. Absolwenci będą przygotowani do zajmowania się
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zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i
krajowym.
W ramach tej specjalności student zdobywa wiedzę przydatną do prowadzenia polityki
ekologicznej w jednostkach gospodarczych, różnych instytucjach państwowych oraz
jednostkach samorządu terytorialnego. Specjalność kształci ekspertów w dziedzinie
ekonomicznych aspektów ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem na poziomie
mikro i mezoekonomicznym, finansowania przedsięwzięć proekologicznych, ekologicznych
aspektów gospodarki komunalnej oraz planowania gospodarki odpadami.
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5.2. PROGRAM SPECJALNOŚCI

STUDIA I STOPNIA
Studia stacjonarne

31

SPECJALNOŚĆ

EKONOMIA MENEDŻERSKA
Katedra Makroekonomii
Katedra prowadząca: Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów
Regionalnych.
Wymiar przedmiotów
180 godzin
specjalizacyjnych:
dr hab. D. Miłaszewicz
dr K. Janasz
Minimum kadrowe:
dr L. Kłos
Program specjalności EKONOMIA MENEDŻERSKA obejmuje przedmioty:
Lp.
1.

Nazwa przedmiotu
Decyzje inwestycyjne

Polityka regionalna Unii
Europejskiej
Informacja w procesach
3.
decyzyjnych
Makroekonomiczne
4.
otoczenie biznesu
Negocjacje w procesach
5.
decyzyjnych
Społeczena
6. odpowiedzialność
podmiotów
7. Infrastruktura w regionie
Ryzyko w działalności
8.
gospodarczej
Regulacja w procesach
9.
decyzyjnych
Fundusze strukturalne w
10.
Unii Europejskiej
Ekonomia
11. zrównoważonego
rozwoju
RAZEM
2.

Prowadzący

Semestr

Wymiar godzin
wykład ćwiczenia inne

Forma
zaliczenia

ECTS

zo

1

zo

2

4

15

KPSGiESR

4

15

KM

4

15

zo

1

KM

5

15

zo

1

KM

5

15

zo

1

KPSGiESR

5

15

zo

1

KPSGiESR

5

15

zo

1

KM

6

15

zo

1

KM

6

15

zo

1

KPSGiESR

6

15

zo

1

KPSGiESR

6

15

zo

1

KM

165
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15

15

12

SPECJALNOŚĆ

INTEGRACJA EUROPEJSKA
Katedra prowadząca:

Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków
Ekonomicznych

Wymiar przedmiotów
180 godzin
specjalizacyjnych:
prof. zw. dr hab. Jerzy Dudziński,
dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel,
dr Renata Knap,
Minimum kadrowe:
dr Jarosław Narękiewicz,
dr Marzena Matkowska,
dr Marcin Gryczka.
Program specjalności INTEGRACJA EUROPEJSKA obejmuje przedmioty:
Lp. Nazwa przedmiotu
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Instytucje i organy
Unii Europejskiej
Wspólna polityka
handlowa
Problemy
funkcjonowania
Unii Gospodarczej i
Walutowej
Rynek usług w Unii
Europejskiej
Postęp naukowotechniczny w handlu
międzynarodowym
Rynki formalne
Wybrane polityki
Unii Europejskiej
RAZEM

Prowadzący

Semestr

Wymiar godzin
wykład ćwiczenia inne

Forma
zaliczenia

ECTS

KPSGiESR

4

30

zo

2

KHZiMSE

4

30

zo

2

KHZiMSE

5

15

zo

1

KHZiMSE

5

30

zo

2

KHZiMSE

5

15

zo

1

KHZiMSE

6

30

zo

2

KHZiMSE

6

30

zo

2

180

33

12

SPECJALNOŚĆ

EKONOMIKA SEKTORA PUBLICZNEGO
Katedra prowadząca:

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw

Wymiar przedmiotów
180 godzin
specjalizacyjnych:
prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk
Minimum kadrowe: dr A. Niemiec
dr K. Byrka-Kita

Program specjalności EKONOMIKA SEKTORA PUBLICZNEGO obejmuje przedmioty:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa przedmiotu
Orientacja na klienta
podmiotów sektora
publicznego
Planowanie finansowe
Ekonomika i analiza
jednostek sektora
publicznego
Analiza ryzyka
Źródła finansowania
Ocena efektywności
projektów europejskich
Podstawy controllingu i
audytu wewnętrznego
RAZEM

Prowadzący

Semestr

Wymiar godzin
wykład ćwiczenia inne

Forma
zaliczenia

ECTS

KAiSP

4

15

15

zo

2

KIiWP

4

15

15

zo

2

KAiSP

5

15

15

zo

2

KAiSP
KIiWP

5
5

15
15

zo
zo

1
1

KIiWP

6

15

15

zo

2

KAiSP

6

15

15

zo

2

105

75

34

12

SPECJALNOŚĆ

ANALIZA FINANSOWA I WYCENA
PRZEDSIĘBIORSTW
Katedra prowadząca:

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw

Wymiar przedmiotów
180 godzin
specjalizacyjnych:
dr hab. prof. US W. Skoczylas
Minimum kadrowe: dr M. Romanowska
dr A. Gąsior

Program specjalności ANALIZA FINANSOWA I WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
obejmuje przedmioty:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Analiza przepływów
pieniężnych w
przedsiębiorstwie
Metody ilościowe w
2.
zarządzaniu finansami
Analiza finansowa
3. jednostek sektora
finansów publicznych
4. Metody analizy ryzyka
5. Planowanie finansowe
Mierzenie i
6. kształtowanie wartości
przedsiębiorstwa
Wielokierunkowa
analiza sytuacji
7.
finansowej
przedsiębiorstwa
Metody wyceny
8.
przedsiębiorstw
Analiza finansowa
9. banków i
ubezpieczycieli
10.
RAZEM
1.

Prowadzący

Semestr

Wymiar godzin
wykład ćwiczenia inne

Forma
zaliczenia

ECTS

KAiSP

4

15

zo

1

KIiWP

4

15

zo

1

KAiSP

4

15

zo

1

KAiSP
KIiWP

4
5

15
15

zo
zo

1
1,5

KAiSP

5

15

zo

1,5

KAiSP

5

15

zo

1

KIiWP

6

15

zo

2

KAiSP

6

30

zo

2

150

35

15

15

30

12

SPECJALNOŚĆ

EKONOMIKA OCHRONY ZDROWIA
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw przy współpracy z
Katedra prowadząca: Katedrami: Makroekonomii, Finansów i Rachunku Kosztów
Wymiar przedmiotów
180 godzin
specjalizacyjnych:
dr hab. Iga Rudawska, prof. US
dr Magdalena Soboń
Minimum kadrowe:
dr Mirela Romanowska

Lp.
1.

Nazwa przedmiotu

Ekonomika zdrowia
Przepływy finansowe w
2. systemie ochrony
zdrowia
Ekonomia sektora
3.
publicznego
Analiza ekonomiczno4. finansowa zakładów
opieki zdrowotnej
Rachunkowość i
sprawozdawczość
5.
finansowa zakładów
opieki zdrowia
Pomiar wyników w
6. zakładach opieki
zdrowotnej
Orientacja na klienta
7. zakładów opieki
zdrowotnej
Controlling w ochronie
8.
zdrowia
Funkcjonowanie
zakładów opieki
9.
zdrowotnej w realiach
współczesnego rynku
Rynkowe zachowania
10.
pacjetnów
RAZEM

Prowadzący

Semestr

Wymiar godzin
wykład ćwiczenia inne
30

Forma
zaliczenia

ECTS

KAiSP

4

KF

4

15

1

KM

4

15

1

KAiSP

5

30

2

KRK

5

15

1

KAiSP

5

15

1

KAiSP

6

15

1

KAiSP

6

15

1

KAiSP

6

15

1

KAiSP

6

15

1

180

12

36

2

STUDIA II STOPNIA
Studia stacjonarne

37

SPECJALNOŚĆ

EKONOMIA MENEDŻERSKA
Katedra Makroekonomii
Katedra prowadząca: Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów
Regionalnych
Wymiar przedmiotów
120 godzin
specjalizacyjnych:
dr hab. D. Miłaszewicz, dyscyplina naukowa: ekonomia, specjalność
ekonomia publiczna:, inwestycje,makroekonomia;
dr L. Kłos, dyscyplina naukowa: ekonomia, specjalność: ekonomika
ochrony środowiska;
Minimum kadrowe: dr G. Leśniewska, dyscyplina naukowa: pedagogika, specjalność:
pedagogika społeczna;
dr P. Szkudlarek, dyscyplina naukowa: ekonomia, specjalność:
makroekonomia.

Program specjalności EKONOMIA MENEDŻERSKA obejmuje przedmioty:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa przedmiotu
Socjotechniki w
działalności menedżera
Państwo jako podmiot
ekonomiczny
Instrumenty regulacyjne
w gospodarce rynkowej
Decyzje na rynkach
niekonkurencyjnych
Projekty innowacyjne
w gospodarce
Gospodarka odpadami
komunalnymi
Gospodarka wodna
w regionie
Razem

Prowadzący

Semestr

Wymiar godzin
wykład ćwiczenia inne

Forma
zaliczenia

ECTS

KPSGiESR

2

15

15

-

zo

3

KM

2

15

-

-

zo

1,5

KM

2

15

-

-

zo

1,5

KM

3

15

-

-

zo

1,5

KM

3

15

-

-

zo

1,5

KPSGiESR

4

15

-

-

zo

1,5

KPSGiESR

4

15

-

-

zo

1,5

-

105

15

-

-

12

-
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SPECJALNOŚĆ

RYNKI MIĘDZYNARODOWE
Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków
Katedra prowadząca: Ekonomicznych
Wymiar przedmiotów
120 godzin
specjalizacyjnych:
prof. zw. dr hab. Jerzy Dudziński,
dyscyplina naukowa ekonomia,
specjalność handel zagraniczny
ekonomiczne;

Minimum kadrowe:

i

międzynarodowe

stosunki

dr Marzena Matkowska,
dyscyplina naukowa ekonomia,
specjalność handel zagraniczny i międzynarodowe stosunki
ekonomiczne;
dr Marcin Gryczka.
dyscyplina naukowa ekonomia,
specjalność handel zagraniczny i międzynarodowe stosunki
ekonomiczne

Program specjalności RYNKI MIĘDZYNARODOWE przedmioty:
L
p.
1 Funkcjonowanie
międzynarodowego
rynku towarowego
2 Międzynarodowy
rynek usług
3 Międzynarodowy
rynek finansowy
4 Międzynarodowy
rynek informacji i
nowych technologii
RAZEM

Prowadzący

Semestr

Wymiar
godzin

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

KHZiMSE

2

30

zo

3

KHZiMSE

2

30

zo

3

KHZiMSE

3

30

zo

3

KHZiMSE

4

30

zo

3

120

39

12

SPECJALNOŚĆ

BIZNES MIĘDZYNARODOWY
Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków
Katedra prowadząca: Ekonomicznych
Katedra Makroekonomii
Wymiar przedmiotów
120 godzin
specjalizacyjnych:
dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel, dyscyplina
naukowa: ekonomia, specjalność: handel zagraniczny i
międzynarodowe stosunki ekonomiczne;
Minimum kadrowe: dr R. Nagaj, dyscyplina naukowa: ekonomia, specjalność:
makroekonomia;
dr L. Próchnicki, dyscyplina naukowa: ekonomia, specjalność:
makroekonomia.

Program specjalności BIZNES MIĘDZYNARODOWY obejmuje przedmioty:
Lp.

Nazwa przedmiotu

1.

Inwestycje zagraniczne
Zachowanie podmiotów
rynkowych w
warunkach globalizacji
Otoczenie biznesu
międzynarodowego
Ryzyko w biznesie
międzynarodowym
Analiza globalnej
koniunktury
gospodarczej
Międzynarodowy rynek
finansowy
Razem

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prowadzący

Semestr

Wymiar godzin
wykład ćwiczenia inne
30
-

Forma
zaliczenia
zo

ECTS

KHZiMSE

2

KM

2

15

-

-

zo

1,5

KM

2

15

-

-

zo

1,5

KM

3

15

-

-

zo

1,5

KM

3

15

-

-

zo

1,5

KHZiMSE

4

30

-

-

zo

3

-

120

-

-

-

12
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3

SPECJALNOŚĆ

ANALIZA FINANSOWA I WYCENA
PRZEDSIĘBIORSTW

Katedra prowadząca:

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw

Wymiar przedmiotów
120 godzin
specjalizacyjnych:
prof. zw. dr hab. E.Urbańczyk
Minimum kadrowe: dr M. Romanowska
dr A. Gąsior

Program specjalności ANALIZA FINANSOWA I WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
obejmuje przedmioty:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa przedmiotu
Pomiar wyników
Zaawansowane
planowanie finansowe
Benchmarking
Zaawansowana wycena
przedsiębiorstw

Prowadzący

Semestr

Wymiar godzin
wykład

ćwiczenia

Forma
inne

zaliczenia

ECTS

KAiSP

2

15

15

zo

3

KIiWP

2

15

15

zo

3

KAiSP

3

15

15

zo

3

KIiWP

4

15

15

zo

3

41

SPECJALNOŚĆ

EKONOMIKA SEKTORA PUBLICZNEGO
Katedra prowadząca:
Wymiar przedmiotów
specjalizacyjnych:

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
120 godzin
dr hab. prof. US W. Skoczylas

Minimum kadrowe:

dr A. Niemiec
dr K. Byrka-Kita

Program specjalności EKONOMIKA SEKTORA PUBLICZNEGO obejmuje przedmioty:
Lp.

Nazwa przedmiotu

1.

Ewaluacyjne
Planowanie finansowe w
sektorze publicznym
Benchmarking w
sektorze publicznym
Ocena efektywności
inwestycji sektora
publicznego

2.
3.
4.

Prowadzący

Semestr

Wymiar godzin
wykład ćwiczenia inne
15
15

Forma
zaliczenia
zo

ECTS

KAiSP

2

KIiWP

2

15

15

zo

3

KAiSP

3

15

15

zo

3

KIiWP

4

15

15

zo

3

42

3

SPECJALNOŚĆ

EKONOMIKA OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKA KOMUNALNA
Katedra prowadząca:

Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów
Regionalnych

Wymiar przedmiotów
120 godzin
specjalizacyjnych:
dr hab. prof. US B. Kryk
Minimum kadrowe: dr inż. I. Łucka
dr B. Skubiak
Program specjalności EKONOMIKA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKA
KOMUNALNA obejmuje przedmioty:
Lp.

1.

2.

3.
4.

Nazwa przedmiotu
Ochrona i zarządzanie
środowiskiem w
jednostkach samorządu
terytorialnego
Inwestycje
proekologiczne
w jednostkach
samorządu
terytorialnego
Gospodarka komunalna
Gospodarka odpadami i
substancjami
niebezpiecznymi

Prowadzący

Semestr

Wymiar godzin
wykład ćwiczenia inne

Forma
zaliczenia

ECTS

zo

3

zo

3

KPSGiESR

2

30

KPSGiESR

2

15

KPSGiESR

3

30

zo

3

KPSGiESR

4

30

zo

3

43

15

5.3. PROGRAM STUDIÓW Z PODZIAŁEM NA SEMESTRY

44

I stopień studiów stacjonarnych*
Rok I

45

Semestr 1.

Przedmioty ogólne (O)
Język obcy
Technologie informacyjne
Historia gospodarcza
Ochrona wartości intelektualnej
Wychowanie fizyczne
BHP i PP
Razem
Przedmioty podstawowe (A)
Podstawy makroekonomii
Matematyka
Prawo
Zarządzanie
Razem
Przedmioty kierunkowe (B)
Brak
Razem
Przedmioty pozostałe
Zarządzanie jakością
Razem
SUMA

60
15
30
15

15

30
4
64
15
15
30
15
75

90

15

30
15
15
60

ECTS

Forma
zaliczenia

Razem

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

Ćwiczenia

Wykład

Liczba godzin w semestrze

60
30
30
15
30
4
169

zo
zo
E
z
z
z

2
2
3
0
0
0
7

45
30
30
30
135

zo
zo
E
E

6
5
4
6
21

0
15
15
154 150

46

15

15
15
319

zo

2
2
30

Semestr 2.

Przedmioty ogólne (O)
Język obcy
Socjologia
Wychowanie fizyczne
Razem
Przedmioty podstawowe (A)
Podstawy makroekonomii
Matematyka
Razem
Przedmioty kierunkowe (B)
Polityka społeczna
Razem
Przedmioty pozostałe
Podstawy marketingu
E-biznes
Razem
SUMA

60

ECTS

Forma
zaliczenia

Razem

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

Ćwiczenia

Wykład

Liczba godzin w semestrze

zo
zo
z

30

30
90

60
30
30
120

3
3
0
6

15
15
30

30
15
45

45
30
75

E
E

7
6
13

15
15

15
15

30
30

E

4
4

15
15
30
105

15

30
30
60
285

E
zo

4
3
7
30

30

15
165

47

15
15
15

I stopień studiów stacjonarnych
Rok II

48

Semestr 3.

Seminaria

Pracownia

0
0

15
15
15

30
15
15

45
30
30

zo
E
E

4
4
5

15

15

30

E

4

60

75

135

15

15

30

E

4

15
30

15
30

30
60

zo

4
8

15

15

30

zo

2

15
15
45
135

15
15
45
150

30
30
90
285

zo
zo

3
2
7
32

49

ECTS

0
0

Forma
zaliczenia

0
0

Razem

Ćwiczenia

Laboratoria

Wykład
Przedmioty ogólne (O)
Brak
Razem
Przedmioty podstawowe (A)
Mikroekonomia
Rachunkowość
Statystyka opisowa
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
Razem
Przedmioty kierunkowe (B)
Finanse publiczne i rynki
finansowe
Gospodarka regionalna
Razem
Przedmioty pozostałe
Techniki komunikacji w organizacji
gospodarczej
Koniunktura i wzrost gospodarczy
Analiza strategiczna
Razem
SUMA

Konwersatoria

Liczba godzin w semestrze

0
0

17

Semestr 4.

Seminaria

Pracownia

15
15
30

30
15
45

45
30
75

E
E

6
5
11

15
15

15
15

30
30

E

4
4

15
45
30
60
60

zo
E
zo
zo
zo

2
3
2
2
4

15

15

z

0

15

225
330

0
0

0

15
15
15
60
60

150
195

30
15

45
105

50

15

ECTS

0
0

Forma
zaliczenia

0
0

Razem

Ćwiczenia

Laboratoria

Wykład
Przedmioty ogólne (O)
Brak
Razem
Przedmioty podstawowe (A)
Mikroekonomia
Ekonometria
Razem
Przedmioty kierunkowe (B)
Analiza ekonomiczna
Razem
Przedmioty pozostałe
Zarządzanie konkurencyjnością
Rachunkowość finansowa
Finanse samorządowe
Przedmioty do wyboru
Przedmioty specjalnościowe
Seminarium dyplomowe
(licencjackie)
Razem
SUMA PUNKTÓW ECTS

Konwersatoria

Liczba godzin w semestrze

0
0

13
28

Przedmioty specjalnościowe*
Semestr 4

* Student wybiera jedną z proponowanych specjalności

51

Specjalność: EKONOMIA MENEDŻERSKA
Semestr 4

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

15

15
45

15

ECTS

15

Forma
zaliczenia

Polityka regionalna Unii
Europejskiej
Informacja w procesach
decyzyjnych
Razem

15

Razem

Decyzje inwestycyjne

Ćwiczenia

Przedmiot

Wykład

Liczba godzin w semestrze

15

zo

1

30

zo

2

15

zo

1

60

4

Specjalność: INTEGRACJA EUROPEJSKA
Semestr 4

Forma
zaliczenia

ECTS

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

Razem

Instytucje i organy Unii
Europejskiej
Wspólna polityka handlowa
Razem

30

30

zo

2

30
60

30
60

zo

2
4

Wykład

Przedmiot

Ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze

52

Specjalność: ANALIZA FINANSOWA I WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
Semestr 4

Forma
zaliczenia

ECTS

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

Razem

Analiza przepływów pieniężnych w
przedsiębiorstwie
Metody ilościowe w zarządzaniu
finansami
Analiza finansowa jednostek
sektora finansów publicznych
Metody analizy ryzyka
Razem

15

15

zo

1

15

15

zo

1

15

15

zo

1

15
60

15
60

zo

1
4

Wykład

Przedmiot

Ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze

Specjalność: EKONOMIKA SEKTORA PUBLICZNEGO
Semestr 4

Razem

Forma
zaliczenia

ECTS

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Ćwiczenia

Orientacja na klienta podmiotów
sektora publicznego
Planowanie finansowe
Razem

Wykład

Przedmiot

Konwersatoria

Liczba godzin w semestrze

15

15

30

zo

2

15
30

15
30

30
60

zo

2
4

53

Specjalność: EKONOMIKA OCHRONY ZDROWIA
Semestr 4

ECTS

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

Forma
zaliczenia

Przepływy finansowe w systemie
ochrony zdrowia
Ekonomia sektora publicznego
Razem

Razem

Ekonomika zdrowia

30

30

zo

2

15

15

zo

1

15

15
60

zo

1
4

Wykład

Przedmiot

Ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze

54

I stopień studiów stacjonarnych
Rok III

55

Semestr 5

Przedmioty ogólne (O)
Brak
Razem
Przedmioty podstawowe (A)
Brak
Razem
Przedmioty kierunkowe (B)
Polityka gospodarcza
Ekonomia integracji europejskiej
Razem
Przedmioty pozostałe
Zachowania organizacyjne
Finanse przedsiębiorstw
Rachunek kosztów
Analiza finansowa
Przedmioty do wyboru
Przedmioty specjalnościowe
Seminarium dyplomowe
(licencjackie)
Razem
RAZEM

ECTS

Forma
zaliczenia

Razem

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

Ćwiczenia

Wykłady

Liczba godzin w semestrze

0
0

0
0

0
0

0
0

15
15
30

15
15
30

30
30
60

E
E

4
4
8

15
15
15
15
60
60

15
30
15
30

30
45
30
45
60
60

zo
E
zo
E
zo
zo

3
4
3
5
2
4

15

15

z

0

15
15

285
345

180
210

90
120

56

21
29

Przedmioty specjalnościowe*
Semestr 5

*wyszczególniono przedmioty wybranych przez studentów specjalności.
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Specjalność: EKONOMIA MENEDŻERSKA
Semestr 5

Forma
zaliczenia

ECTS

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

Razem

Makroekonomiczne otoczenie
biznesu
Negocjacje w procesach
decyzyjnych
Społeczna odpowiedzialność
podmiotów
Infrastruktura w regionie
Razem

15

15

zo

1

15

15

zo

1

15

15

zo

1

15
60

15
60

zo

1
4

Wykład

Przedmiot

Ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze

Specjalność: ANALIZA FINANSOWA I WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
Semestr 5

ECTS

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

15

Forma
zaliczenia

Mierzenie i kształtowanie wartości
przedsiębiorstwa
Wielokierunkowa analiza sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa
Razem

15

Razem

Planowanie finansowe

Ćwiczenia

Przedmiot

Wykład

Liczba godzin w semestrze

30

zo

1,5

15

15

zo

1,5

15

15

zo

1

45

15

58

60

4

Semestr 6

Przedmioty ogólne (O)
Brak
Razem
Przedmioty podstawowe (A)
Brak
Razem
Przedmioty kierunkowe (B)
Brak
Razem
Przedmioty pozostałe
Analiza rynku
Zarządzanie kapitałem trwałym w
przedsiębiorstwie
Finanse międzynarodowe
Komputerowe systemy
wspomagania decyzji
Metody oceny projektów
gospodarczych
Przedmioty do wyboru
Przedmioty specjalnościowe
Seminarium dyplomowe
(licencjackie)
Praca dyplomowa
Razem
RAZEM

ECTS

Forma
zaliczenia

Razem

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

Ćwiczenia

Wykłady

Liczba godzin w semestrze

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

15

15

30

zo

3

15

15

30

E

3

15

15

30

zo

3

15

15

30

zo

3

15

15

30

E

3

60
60

zo
zo

2
4

15

z

0

zo

10
31
31

60
60
15
195
195

75
75

59

15
15

285
285

Przedmioty specjalnościowe*
Semestr 6

* wyszczególniono przedmioty wybranych przez studentów specjalności.

60

Specjalność: EKONOMIA MENEDŻERSKA
Semestr 6

Forma
zaliczenia

ECTS

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

Razem

Ryzyko w działalności
gospodarczej
Regulacja procesów decyzyjnych
Fundusze strukturalne w Unii
Europejskiej
Ekonomia zrównoważonego
rozwoju
Razem

15

15

zo

1

15

15

zo

1

15

15

zo

1

15

15

zo

1

60

60

Wykład

Przedmiot

Ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze

4

Specjalność: ANALIZA FIANANSOWA I WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
Semestr 6

ECTS

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

15

Forma
zaliczenia

Analiza finansowa banków i
ubezpieczycieli
Razem

15

Razem

Metody wyceny przedsiębiorstw

Ćwiczenia

Przedmiot

Wykład

Liczba godzin w semestrze

30

zo

2

30

30

zo

2

60

60

61

4

II stopień studiów stacjonarnych
Rok I

62

Semestr 1

Przedmioty ogólne (O)
BHP i PP
Razem
Przedmioty podstawowe (A)
Wnioskowanie statystyczne
Makroekonomia
Razem
Przedmioty kierunkowe (B)
Ekonomia międzynarodowa
Razem
Przedmioty pozostałe
Wycena przedsiębiorstw
Gospodarka a środowisko
Kontroling finansowy
Razem
SUMA

4
4

ECTS

Forma
zaliczenia

Razem

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

Ćwiczenia

Wykład

Liczba godzin w semestrze

4
4

z

0
0

15
15
30

15
15
30

30
30
60

E
E

6
6
12

15
15

15
15

30
30

E

6
6

15
15
15
45
94

30
15
15
60
105

45
30
30
105
199

E
zo
zo

6
4
4
14
32

63

Semestr 2

Przedmioty ogólne (O)
Brak
Razem
Przedmioty podstawowe (A)
Ekonometria i prognozowanie
procesów ekonomicznych
Ekonomia menedżerska
Razem
Przedmioty kierunkowe (B)
Rynek kapitałowy i finansowy
Razem
Przedmioty pozostałe
Handel zagraniczny
Przedmioty do wyboru
Przedmioty specjalnościowe
Seminarium magisterskie
Razem
SUMA

0

ECTS

Forma
zaliczenia

Razem

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

Ćwiczenia

Wykład

Liczba godzin w semestrze

0

15

15

30

E

6

15
30

15
30

30
60

E

6
12

15
15

15
15

30
30

E

6
6

15
30
60

15

30
30
60
30
150
240

zo
zo
zo
z

3
1
4
2
10
28

105
150

15
60

64

30
30
30

Przedmioty specjalnościowe*
Semestr 2

* Student wybiera jedną z proponowanych specjalności.
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Specjalność: EKONOMIA MENEDŻERSKA
Semestr 2

Forma
zaliczenia

ECTS

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

15

Konwersatoria

15

Razem

Socjotechniki w działalności
menedżera
Ekonomia sektora publicznego
Instrumenty regulacyjne w
gospodarce rynkowej
Razem

Ćwiczenia

Przedmiot

Wykład

Liczba godzin w semestrze

30

zo

2

15

15

zo

1

15

15

zo

1

45

15

60

4

Specjalność: RYNKI MIĘDZYNARODOWE
Semestr 2

Forma
zaliczenia

ECTS

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

Razem

Funkcjonowanie
międzynarodowego rynku
towarowego
Międzynarodowy rynek usług
Razem

30

30

zo

2

30
60

30
60

zo

2
4

Wykład

Przedmiot

Ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze

66

Specjalność: BIZNES MIĘDZYNARODOWY
Semestr 2

Razem

Forma
zaliczenia

ECTS

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

Przedmiot

Wykład

Ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze

Inwestycje zagraniczne

30

30

zo

2

15

15

zo

1

15

15

zo

1

60

60

Zachowanie podmiotów rynkowych
w warunkach globalizacji
Otoczenie biznesu
międzynarodowego
Razem

4

Specjalność: ANALIZA FINANSOWA I WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
Semestr 2

Forma
zaliczenia

ECTS

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Razem

Zaawansowane planowanie
finansowe
Razem

Ćwiczenia

Pomiar wyników

Wykład

Przedmiot

Konwersatoria

Liczba godzin w semestrze

15

15

30

zo

2

15

15

30

zo

2

30

30

60

67

4

Specjalność: EKONOMIKA SEKTORA PUBLICZNEGO
Semestr 2

Forma
zaliczenia

ECTS

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Razem

Planowanie finansowe w sektorze
publicznym
Razem

Ćwiczenia

Badania ewaluacyjne

Wykład

Przedmiot

Konwersatoria

Liczba godzin w semestrze

15

15

30

zo

2

15

15

30

zo

2

30

30

60

4

Specjalność: EKONOMIKA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKA
KOMUNALNA
Semestr 2

ECTS

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

Forma
zaliczenia

30

Razem

Ochrona i zarządzanie
środowiskiem w jednostkach
samorządu terytorialnego
Inwestycje proekologiczne w
jednostkach samorządu
terytorialnego
Razem

Ćwiczenia

Przedmiot

Wykład

Liczba godzin w semestrze

30

zo

2

zo

2

15

15

30

30

30

60

68

4

Semestr 3.

Przedmioty ogólne (O)
Brak
Razem
Przedmioty podstawowe (A)
Prawo gospodarcze
Razem
Przedmioty kierunkowe (B)
Ekonomia matematyczna
Gospodarowanie kapitałem
ludzkim
Razem
Przedmioty pozostałe
Systemy informatyczne
zarządzania
Rachunkowość zarządcza
Przedmioty do wyboru
Przedmioty specjalnościowe
Seminarium magisterskie
Razem
SUMA

0
30
30

ECTS

Forma
zaliczenia

Razem

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

Ćwiczenia

Wykład

Liczba godzin w semestrze

0

30
30

E

5
5

15

15

30

E

6

15

15

30

E

6

30

30

60

15

15

30

zo

4

15
30
30

15

30
30
30
30
150
240

E
zo
zo
z

5
1
3
0
13
30

90
150

30
60

69

30
30
30

12

Przedmioty specjalnościowe*
Semestr 3

* wyszczególniono przedmioty wybranych przez studentów specjalności.
70

Specjalność: EKONOMIA MENEDŻERSKA
Semestr 3

Forma
zaliczenia

ECTS

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

Razem

Decyzje na rynkach
niekonkurencyjnych
Projekty innowacyjne w
gospodarce
Razem

15

15

zo

1,5

15

15

zo

1,5

30

30

Wykład

Przedmiot

Ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze

3

Specjalność: ANALIZA FINANSOWA I WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
Semestr 3

Razem

Forma zaliczenia

ECTS

30

zo

3

Razem

15

15

30

71

Seminaria

15

Pracownia

15

Laboratoria

Ćwiczenia

Benchmarking

Przedmiot

Konwersatoria

Wykład

Liczba godzin w semestrze

3

Semestr 4.

Przedmioty ogólne (O)
Brak
Razem
Przedmioty podstawowe (A)
Historia myśli ekonomicznej
Razem
Przedmioty kierunkowe (B)
Brak
Razem
Przedmioty pozostałe
Etyka biznesu
Przedmioty do wyboru
Przedmioty specjalnościowe
Seminarium magisterskie
Praca magisterska
Razem
SUMA

0
30
30

30
30

0
E

0
0
30
30
30
30

72

30
30
30
30
0

ECTS

Forma
zaliczenia

Razem

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

Ćwiczenia

Wykład

Liczba godzin w semestrze

4
4
0
0

zo
zo
zo
z
z

2
1
3
0
20
26
30

Przedmioty specjalnościowe*
Semestr 4

* wyszczególniono przedmioty wybranych przez studentów specjalności.
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Specjalność: EKONOMIA MENEDŻERSKA
Semestr 4

Forma
zaliczenia

ECTS

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Konwersatoria

Razem

Gospodarka odpadami
komunalnymi
Gospodarka wodna w regionie
Razem

15

15

zo

1,5

15
30

15
30

zo

1,5
3

Wykład

Przedmiot

Ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze

Specjalność: ANALIZA FINANSOWA I WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
Semestr 4

Razem

Forma
zaliczenia

ECTS

Seminaria

Pracownia

Laboratoria

Ćwiczenia

Zaawansowana wycena
przedsiębiorstw
Razem

Wykład

Przedmiot

Konwersatoria

Liczba godzin w semestrze

15

15

30

zo

3

15

15

30

74

3

6. OPISY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)

75

Studia I stopnia

76

Przedmioty ogólne

77

Jednostka organizacyjna US:
Wydział:
WNEiZ
Instytut Informatyki w Zarządzaniu
Kierunek / Specjalność: Ekonomia/ wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

I

1

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
cwiczenia
laboratoria

15

2

Przedmioty
ogólne

polski

15

Prowadzący przedmiot: dr Marek Mazur
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: marek.mazur@wneiz.pl
Wymagania wstępne:
podstawy obsługi komputera na poziomie szkoły średniej.
Cele przedmiotu:
przekazanie podstawowej wiedzy teoreycznej pozwalającej na świadome korzystanie z techniki
komputerowej.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY

Zapoznanie studentów z z budową i działaniem komputerów, z rodzajami oprogramowania i
ich praktycznymi zastosowaniami, z zentętrznymi czynnikami zagrażającymi systemom
komputerowym oraz sankcjami grożącymi za zaniedbanie obowiązków prawnych
związanych z użytkowaniem tych systemów.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

Student powinien sprawnie posługiwać się poznanymi na laboratoriach programami
komputrowymi.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Student powinien umieć dostrzec możliwości wykorzystania poznanych programów
komputerowych w życiu codziennym.
Metody dydaktyczne: system opracyjny Windows, pakiet MS Office 2007,
Treści merytoryczne przedmiotu
Wykłady/seminaria:
1. Podstawowe kategorie informatyczne (informatyka, informacja, dana, typy danych, jednostki
danych, standardy reprezentacji danych alfanumerycznych, systemy liczbowe, komputer, system
komputerowy). 2. Historia informatyki 3. Układy klasyfikacyjne systemów komputerowych. 4.
Architektura komputera osobistego – wraz z omówieniem podstawowych komponentów. 5.
Podstawy algorytmizacji. 6. Klasyfikacja oprogramowania. 7. Oprogramowanie przynoszące
szkody użytkownikowi – metody ochrony systemu komputerowego. 8. Aspekty prawne korzystania
z oprogramowania (omówienie przepisów Kodeksu Karnego oraz Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych) 9. Systemy operacyjne 10. Sieci komputerowe (układy klasyfikacyjne,
topologie (fizyczne i logiczne), budowa).
Laboratoria:
Nauka obsługi systemu operacyjnego Windows oraz wybranych programów z pakietu MS Office
(Word, Excel, PowerPoint).

78

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie na ocenę
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa: 1. Wrycza S. (red): Informatyka dla ekonomistów. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, G 2. Kolbusz E., Nowakowski A. (red.): Informatyka w Zarządzaniu.
Metody i systemy. Wydawn Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 1999. 3. Nowicki A.
(red): Podstawy informatyki dla ekonomistów. Wydawnictwo Naukowe PWN, W 4. Duch
Wojciech: Fascynujący świat programów komputerowych. Nakom, Poznań 1997.
Literatura uzupełniająca: 1. Wojtuszkiewicz K. Jak działa komputer. Wydawnictwo MIKOM,
Warszawa 2002. 2. Wojtuszkiewicz K. Urządzenia peryferyjne i interfejsy. Wydawnictwo MIKOM,
Warszawa 2000. 3. Miesięcznik CHIP.

79

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i
Gospodarki Przestrzennej

Wydział:
WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: I stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

HISTORIA GOSPODARCZA
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

I

1

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

30

5

Przedmioty
ogólne

polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Andrzej Mielcarek
Wymagania wstępne w zakresie:
a) wiedzy (1) Znajomość historii w zakresie programu szkoły średniej.
b) umiejętności (1)
c) kompetencji (postaw) (1)
Celem przedmiotu jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie:
a) wiedzy (3) : wiedza o procesach gospodarczych i uwarunkowaniach zmian w Polsce i na
świecie od średniowiecza do XX wieku.
b) umiejętności (3) student rozpoznaje przyczyny przemian gospodarczych w skali regionalnej i
globalnej.
c) kompetencji (postaw) (1)
Metody dydaktyczne: wykład audytoryjny.
1. Przedmiot historii gospodarczej.
2. Gospodarka w Europie i w Polsce – X – XV w. 2
3. Przemiany gospodarcze w Europie i w Polsce XVI – XVIII.

1
3

4. Pierwsza rewolucja przemysłowa. Czynniki przemian gospodarczych w Europie Zachodniej i
Stanach Zjednoczonych – koniec XVIII wieku - 1870. 3
5. Lata 1870 – 1914. Druga rewolucja przemysłowa. Nowe kraje przemysłowe. Imperializm. I
wojna światowa. 4
6. Gospodarka na ziemiach polskich w XIX w. 3
7. Gospodarka światowa 1918 – 1939. Wielki kryzys gospodarczy. Interwencja państwa.
Systemy gospodarcze państw faszystowskich i ZSRR. II wojna światowa. 4
8. Gospodarka Polski w latach 1918 – 1939 i w okresie II wojny. 3
9. Przemiany w gospodarce światowej po roku 1945. 4
10. Gospodarka Polski po roku 1945. 3
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Polityki Społeczno – Gospodarczej i Europejskich Studiów
Regionalnych
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział:
WNEiZ

SOCJOLOGIA
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

I

2

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Stacjonarne

Niestacjonarne

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

30

3

Przedmioty
ogóne

polski

Prowadzący przedmiot: dr Grażyna Leśniewska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: mona2012@o2.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student posiada podstawową wiedze o zjawiskach społecznych.
 umiejętności: student posiada umiejętność samodzielnego myślenia i konstruowania modeli
interakcji i stosunków społecznych.
 kompetencji: student potrafi współpracować w zespole.
Cele przedmiotu:

Podstawowym celem jest zapoznanie studentów z wybranymi zjawiskami życia społecznego
oraz opanowanie wiedzy przez nich pozwalającej na samodzielną analizę i klasyfikowanie
struktur, form funkcjonowania różnorodnych organizacji i instytucji życia społecznego ze
szczególnym uwzględnieniem kształtowania w nich interakcji i stosunków interpersonalnych
oraz uwrażliwienie na aspekty życia społecznego.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





Rozumie zjawiska życia społecznego i potrafi je skategoryzować.
Definiuje podstawowe kategorie pojęciowe stosowane na gruncie nauk społecznych.
Stosuje poprawną terminologię socjologiczną.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





Interpretuje nowe zjawiska życia społecznego.
Potrafi argumentować swoje stanowisko i wyrażać opinie na dany temat.
Organizuje proces nauki własnej
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH




Potrafi współpracować w grupie.
Zna zasady poprawnej komunikacji w zespole.
Metody dydaktyczne: Metoda asymilacji wiedzy - wykład, klasyczna metoda problemowa –
metoda przypadków, metoda sytuacyjna, metody eksponujące – film, metody poszukujące.
Treści merytoryczne przedmiotu:

W1 - Początki myśli socjologicznej. Prasocjologiczna refleksja nad społeczeństwem,
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powstanie socjologii akademickiej. (2h SS, 1h SN).
W2 - Socjologiczne koncepcja człowieka i osobowości. Osobowość i jej elementy, pojęcie
natury ludzkiej, typy osobowości, jednostka i społeczeństwo, socjalizacja. (4h SS, 2h SN).
W3 - Podstawy życia społecznego – przyrodnicze uwarunkowania życia człowiekabiologiczne, geograficzne i demograficzne. (4h SS, 2h SN).
W4 - Kultura i jej wyznaczniki. Pojęcie kultury, typy kultur, systemy symboli, zwyczaj,
obyczaj, tabu, zróżnicowanie kulturowe, religia. (4h SS, 2h SN).
W5 - Grupy społeczne. więź społeczna, cechy grupy społecznej, rodzaje grup społecznych,
normy grupowe i dynamika grupy, teoria ról grupowych, struktura roli społecznej, teoria
samokategoryzacji J. Turnera. (2h SS, 2h SN).
W6 - Społeczeństwo a patologia. Teorie patologii, zjawiska dezorganizacji życia społecznego,
wybrane zjawiska patologiczne, organizacja i dezorganizacja, kontrola społeczna,
konformizm i dewiacja. (4h SS, 2h SN).
W7 - Konflikty społeczne i sposoby ich rozwiązywania. Pojęcie konfliktu społecznego, teorie
konfliktu, elementy konfliktu, dynamika konfliktu społecznego, sposoby rozwiązywania
konfliktów. (3h SS, 2h SN).
W8 - Wpływ społeczny. Rodzaje wpływu społecznego, Teorie wpływu społecznego. (3h SS,
1h SN).
W9 - Naród jako wspólnota kulturowa. Pojęcie narodu, państwa, społeczeństwa, czynniki
narodowotwórcze, funkcje państwa, świadomość narodowa, mniejszości narodowe, instytucje
społeczne. (2h SS, 2h SN).
W10 – Panel: Od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa opartego na wiedzy. (2h
SS, 2h SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
Ocena formująca: (50% oceny) przygotowanie pracy pisemnej nt: Czy koncepcja „złotego środka” to
droga do szczęścia współczesnego człowieka? Praca musi zawierać wstęp, przegląd badań oraz własna
koncepcję podejścia do myśli Arystotelesa. Praca pozwala ocenić efekty kształcenia w zakresie
wiedzy i umiejętności.
Ocena formująca: (50% oceny) przygotowanie do dyskusji i udział w panelu nt: Od społeczeństwa
informacyjnego ku społeczeństwu opartemu na wiedzy. Udział w dyskusji pozwala ocenić efekty
kształcenia zarówno w zakresie wiedzy jaki i umiejętności oraz kompetencji społecznych.
Literatura podstawowa:





GIDDENS ANTHONY: Socjologia, Warszawa 2004.
SZACKA BARBARA: Wstęp do socjologii, Warszawa 2003.
SZCZEPAŃSKI JAN: Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972.

Literatura uzupełniająca:






SZTOMPKA PIOTR: Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.
DOMAŃSKI HENRYK: Polska klasa średnia, Warszawa 2002.
Encyklopedia socjologii, tomy I – V.
GOODMAN NORMAN: Wstęp do socjologii, Warszawa 1997.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US:
WNEiZ
KPGiU WiEU
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

I

1

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15

0

Przedmioty
ogólne

polski

Prowadzący przedmiot: dr Marek Białkowski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: marek.bialkowski@wzieu.pl
Wymagania wstępne:
1. Podstawowa wiedza z zakresu podstaw prawa. 2. Znajomość specyfiki języka prawnego i
prawniczego.
Cele przedmiotu:
1.Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu a, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji prawa
cywilnego. 2. Zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi regulacjami z zakresu prawa ochrony
własności intelektualnej.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
słuchacz zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej,
rozumie specyfikę funkcjonowania instytucji prawnych z tego zakresu, rozpoznając ich cechy specyfikę
ochrony.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
słuchacz posiada umiejętność syntetycznej analizy przepisów prawa ochrony własności intelektualnej,
wyprowadzając na ich podstawie twierdzenia, wyjaśniając zależności przyczynowo – skutkowe,
zachodzące w obrocie prawnym oraz dokonuje interpretacji zdarzeń i ich skutków prawnych w sferze
ochrony dóbr niematerialnych.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
słuchacz pracuje samodzielnie, zachowując ostrożność i krytycyzm w zakresie wyrażanych opinii w
sferze prawa ochrony własności gospodarczej, wykazując się przy tym dużą dozą odpowiedzialności za
poczynione ustalenia.
Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia w
rozwiązywaniu zadań programistycznych realizowane przy wykorzystaniu laboratorium
komputerowego.
Treści merytoryczne przedmiotu
Wykłady/seminaria:
1) Aspekty funkcjonowania prawa autorskiego i praw pokrewnych;
2) Źródła prawa autorskiego i praw pokrewnych;
3) Przedmiot ochrony prawnoautorskich;
4) Podmioty praw autorskich i praw pokrewnych;
5) Autorskie prawa osobiste i majątkowe;
6) Zakres dozwolonego użytku utworów chronionych;
7) Obrót cywilnoprawny w zakresie autorskich praw majątkowych;
8) Zezwolenia na wykorzystywanie prawa do wizerunku, korespondencji oraz źródeł informacji;
9) Uregulowania szczególne w zakresie utworów audiowizualnych i programów komputerowych;
10) Środki i zakres ochrony praw autorskich i praw pokrewnych;
11) Zakres prawnokarnych środków ochrony w obszarze praw autorskich i praw pokrewnych.
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Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie bez oceny
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa: 1. Barta Janusz, Czajkowska – Dąbrowska Monika, Ćwiąkalski Zbigniew,
Markiewicz Ryszard, Traple Elżbieta, Prawa autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2005,
2. Barta Janusz (red.), Prawa autorskie, Warszawa 2005,
3. Barta Janusz, Markiewicz Ryszard, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer
bussines, Warszawa 2010,
4. Golat Rafał, Prawa autorskie i prawa pokrewne, Wydanie 6., Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa
2010,
5. Matlak Andrzej. (red), Zagadnienia własności intelektualnej, Zeszyty Naukowe UJ, Warszawa 2010,
6. Michniewicz Grzegorz, Ochrona własności intelektualnej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa
2010,
7. Poźniak – Niedzielska M. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz,
Warszawa, Lublin 2007.
Literatura uzupełniająca:
1. Małek Leszek , Cytat w świetle prawa autorskiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska-Lex,
Warszawa 2011.
2. Kowalczuk - Szymańska Magdalena, Sztejnert - Roszak Olga, Naruszenie praw autorskich w
internecie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
3. Targosz Tomasz, Włodarska - Dziurzyńska Karolina, Umowy przenoszące autorskie prawa
majątkowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska - Lex, Warszawa 2010.
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Przedmioty podstawowe (A)
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Makroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

PODSTAWY MAKROEKONOMII
Tryb studiów

Rok

Semestr

I

1i2

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

30
60

13

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Typ przedmiotu

Przedmioty
podstawowowe

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot:
1. dr hab. Danuta Miłaszewicz, dmilasz@wneiz.pl
2. dr hab. Krzysztof Janasz, gkrja@poczta.onet.pl
3. dr Wiesława Kostanciak, kostanciak@wp.pl
4. dr Rafał Nagaj, wasik@wneiz.pl
5. dr Lech Próchnicki, lproch@mikroplan.com.pl
6. dr Piotr Szkudlarek, tatus@wneiz.pl
7. mgr Aleksandra Milczarek
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: tatus@wneiz.pl

Wymagania wstępne w zakresie: wiedzy, umiejętności, kompetencji (postaw):
1. ogólna wiedza dotycząca zjawisk ekonomicznych
2. zdolność postrzegania przyczynowo-skutkowego
3. umiejętność wykorzystywania wiedzy matematycznej

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje cele w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Student zna podstawowe kategorie i procesy makroekonomiczne.
Student posiada wiedzę z zakresu współczesnej teorii makroekonomicznej.
Student klasyfikuje i opisuje rodzaje bezrobocia i inflacji, oblicza ich wartości oraz przewiduje ich
skutki dla gospodarki.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Student identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia agregaty makroekonomiczne.
Student opisuje, ocenia i postrzega powiązania zachodzące między poszczególnymi częściami
gospodarki oraz określa, jaką rolę w procesie osiągania równowagi globalnej odgrywają podmioty
gospodarcze.
Student przewiduje skutki prowadzonej polityki fiskalnej i monetarnej oraz poddaje krytycznemu
osądowi prowadzoną bieżącą politykę makroekonomiczną.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)





Poznanie uwarunkowań i zależności ekonomicznych w gospodarce rynkowej oraz narzędzi
polityki makroekonomicznej.
Metody dydaktyczne:
1.Podręcznik akademicki oraz materiały pomocnicze
2.Prezentacje przy wykorzystaniu wideoprojektora
3.Case study
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
WYKŁADY:
W1-Wprowadzenie do ekonomii – 1h
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W2-Podstawy funkcjonowania gospodarki i równowaga w gospodarce – 2h
W3-Rachunki narodowe i pomiar dobrobytu – 2h
W4-Rynek pracy i bezrobocie – 2h
W5-Wzrost gospodarczy i polityka prowzrostowa – 2h
W6-Rynek pieniężny – 2h
W7-Pieniądz i system bankowy – 2h
W8-Inflacja w gospodarce – 2h
W9-Popyt sektora prywatnego, rola oszczędności i inwestycji w gospodarce – 3h
W10-Państwo jako podmiot gospodarczy i polityka fiskalna – 3h
W11-Wymiana międzynarodowa i popyt zagraniczny – 2h
W12-Równowaga krótkookresowa w gospodarce – Model IS-LM – 3h
W13-Polityka makroekonomiczna a popyt globalny – 2h
W14-Wahania cykliczne i polityka stabilizacyjna – 2h
ĆWICZENIA:
ĆW1-Wprowadzenie do ekonomii – 3h
ĆW2-Podstawy funkcjonowania gospodarki i równowaga w gospodarce – 4h
ĆW3- Rachunki narodowe i pomiar dobrobytu – 4h
ĆW4- Rynek pracy i bezrobocie – 4h
ĆW5- Wzrost gospodarczy i polityka prowzrostowa – 2h
ĆW6- Kolokwium – 2h
ĆW7-Rynek pieniężny – 2h
ĆW8-Pieniądz i system bankowy – 4h
ĆW9-Inflacja w gospodarce – 4h
ĆW10-Popyt sektora prywatnego, rola oszczędności i inwestycji w gospodarce – 6h
ĆW11-Państwo jako podmiot gospodarczy i polityka fiskalna – 6h
ĆW12-Wymiana międzynarodowa i popyt zagraniczny – 4h
ĆW13-Równowaga krótkookresowa w gospodarce – Model IS-LM – 6h
ĆW14-Polityka makroekonomiczna a popyt globalny – 4h
ĆW15-Wahania cykliczne i polityka stabilizacyjna – 3h
ĆW16-Kolokwium – 2h
Forma i warunki zaliczenia:
Test, Prezentacja, Egzamin pisemny w formie testu
Literatura podstawowa:
1. D. Miłaszewicz (red.), Podstawy makroekonomii, volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2011.
2. D. Begg, St. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
3. R.I. Barro, Makroekonomia, PWE Warszawa 1997.
4. R.E. Hall, J.B. Taylor, Makroekonomia: Teoria funkcjonowania i polityka. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007.
5. N.G. Mankiw, P.M. Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2008.
6. B. Snowdorn, H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii ekonomii, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszaw 1998.
Literatura uzupełniająca:
1. D. Miłaszewicz (red.), Podstawy makroekonomii. Problemy-zadania, volumina.pl Daniel
Krzanowski, Szczecin 2011.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US:
WNEiZ
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

MATEMATYKA
Tryb studiów

Rok

Semestr

Stacjonarne

I

1i2

Niestacjonarne

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

30
30

13

Przedmioty
podstawowowe

polski

Prowadzący przedmiot: dr Henryk Kowgier
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kowhenry@interia.eu
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna materiał z matematyki ze szkoły średniej na poziomie podstawowym
 umiejętności: student potrafi rozwiązać samodzielnie zadania z matematyki na poziomie
podstawowym
 kompetencji (postaw): ma wpojone nawyki systematycznego kształcenia się i samodzielnego
korzystania z literatury
Cele przedmiotu:
Uzupełnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu matematyki w stopniu umożliwiającym studiowanie
nowoczesnej ekonomii, statystyki i ekonometrii oraz innych dziedzin, których podstawę stanowi
rachunek ekonomiczny i których treścią jest wskazywanie sposobów podejmowania optymalnych
decyzji.
EFEKTY W ZAKRESIE WIEDZY





wskazanie zasad i własności działań na wektorach i macierzach oraz wyjaśnienie
procedury rozwiązywania układu m równań liniowych z n niewiadomymi;
znajomość rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych oraz
ich zastosowań w ekonomii;
wytłumaczenie reguł całkowania i podanie interpretację geometryczną całki oznaczonej;
EFEKTY W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI



posługiwanie się rachunkiem wektorowym i macierzowym i wykorzystanie go do
rozwiązywania układów równań liniowych
 badanie własności funkcji; wyznaczanie ekstremów lokalnych i globalnych funkcji;
wyznaczanie ekstremów lokalnych i warunkowych funkcji wielu zmiennych.
EFEKTY W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



nabycie ogólnej kultury matematycznej, zdolność do prowadzenia logicznego wywodu i
wykazywania jego słuszności.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia

Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
Treści wykładów
W1 – Rachunek zdań, form zdaniowych, kwantyfikatorów, zbiorów, rodzaje twierdzeń (2h
SS, 2h SN).
W2 – Relacje, relacja równoważności, iloczyn kartezjański zbiorów, relacja jako funkcja,
funkcja złożona, funkcja odwrotna (2h SS, 2h SN).
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W3 – Przestrzenie wektorowe, liniowa zależność i niezależność wektorów, baza przestrzeni
wektorowej (2h SS, 2h SN).
W4 – Macierze , własności działań na macierzach, równania macierzowe (2h SS, 2h SN).
W5 – Rząd macierzy, układy równań liniowych (2h SS, 2h SN).
W6 – Ciągi liczbowe, granica ciągu, twierdzenia dotyczące ciągów, ciąg Fibonacciego na
GPW, fale Eliota (2h SS, 2h SN).
W7 – Granica funkcji (różne przypadki), pochodna i różniczka funkcji, twierdzenia dotyczące
pochodnej funkcji, interpretacja ekonomiczna pochodnej (2h SS, 2h SN).
W8 – Podstawowe twierdzenia rachunku różniczkowego, ekstremum lokalne i absolutne
funkcji (1h SS, 1h SN).
W9 – Asymptoty i punkty przegięcia wykresu funkcji, wygięcie wykresu funkcji do góry oraz
w dół, pochodne wyższych rzędów funkcji jednej zmiennej, ogólne kryterium dotyczące
znajdowania punktów przegięcia wykresu funkcji (2h SS, 2h SN).
W10 – Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - całka nieoznaczona (2h SS, 2h SN).
W11 – Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej – całka oznaczona w sensie Riemanna,
całki oznaczone niewłaściwe, interpretacja ekonomiczna całki oznaczonej ( 2h SS, 2h
SN).
W12 – Podstawowe równania różniczkowe zwyczajne I rzędu: o rozdzielonych zmiennych,
jednorodne , liniowe (2h SS, 2h SN).
W13 – Równania różnicowe ( podstawowe typy) (2h SS, 2h SN).
W14 – Funkcje wielu zmiennych, pochodne cząstkowe I ,II i wyższych rzędów funkcji wielu
zmiennych, interpretacja graficzna pochodnych cząstkowych pierwszego rzędu,
interpretacja ekonomiczna pochodnej cząstkowej ( 2h SS, 2h SN).
W15 – Ekstremum lokalne i warunkowe funkcji wielu zmiennych (1h SS, 1h SN).
Treści ćwiczeń
ĆW1 – Rozwiązywanie zadań nt rachunku zdań, zbiorów , kwantyfikatorów, form
zdaniowych (2h SS, 2h SN).
ĆW2 – Rozwiązywanie zadań nt relacji, funkcji złożonej i odwrotnej oraz iloczynu
kartezjańskiego zbiorów (2h SS, 2h SN).
ĆW3– Rozwiązywanie zadań nt aksjomatyki przestrzeni liniowej, badanie liniowej zależności
i niezależności wektorów, wyznaczanie bazy przestrzeni liniowej ( 2h SS, 2h SN).
ĆW4 – Rozwiązywanie równań macierzowych i badanie rzędu macierzy (2h SS, 2h SN).
ĆW5 – Rozwiązywanie układów równań liniowych z wykorzystaniem tw. Kroneckera –
Capelliego i metody Gaussa (2h SS, 2h SN).
ĆW6 – Obliczanie granic ciągów, ekonomiczne wykorzystanie granicy ciągu (2h SS, 2h
SN).
ĆW7 – Rozwiązywanie zadań nt granic funkcji , pochodnej i różniczki funkcji, zastosowań
ekonomicznych pochodnej – koszt krańcowy, użyteczność krańcowa, utarg krańcowy,
tempo wzrostu danej wielkości ekonomicznej (2h SS, 2h SN).
ĆW8 – Rozwiązywanie zadań dotyczących monotoniczności i ekstremum funkcji oraz
podstawowych twierdzeń rachunku różniczkowego (2h SS, 2h SN).
ĆW9 – Rozwiązywanie zadań dotyczących pochodnych wyższych rzędów funkcji jednej
zmiennej, asymptot wykresu funkcji, punktów przegięcia wykresu funkcji (2h SS, 2h
SN).
ĆW10 – Wyznaczanie całek nieoznaczonych funkcji jednej zmiennej stosując metodę
podstawiania i przez części, wyznaczanie całek funkcji wymiernych (2h SS, 2h SN).
ĆW11 – Obliczanie całek oznaczonych funkcji jednej zmiennej ( 2h SS, 2h SN).
ĆW12 – Rozwiązywanie podstawowych równań różniczkowych zwyczajnych I rzędu (2h SS,
2h SN).
ĆW13 – Rozwiązywanie podstawowych równań różnicowych (2h SS, 2h SN).
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ĆW14 – Rozwiązywanie zadań dotyczących funkcji wielu zmiennych, wyznaczanie
pochodnych cząstkowych dowolnego rzędu danej funkcji wielu zmiennych (2h SS, 2h
SN).
ĆW15 – Wyznaczanie ekstremum lokalnego oraz warunkowego funkcji dwóch zmiennych (
1h SS, 1h SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie ćwiczeń sprawdza osiągnięcia w zakresie umiejętności – kolokwium 5 zadań z
podpunktami. Kolokwium po I oraz II semestrze.
Egzamin sprawdza osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy (10 pytań teoretycznych) i
umiejętności (10 zadań praktycznych). Za każde pytanie teoretyczne i praktyczne można uzyskać
1pkt. Łącznie 20pkt.
Literatura podstawowa:
 B.Batóg, I.Foryś, M.Guzowska, K.Heberlein, Matematyka dla studentów kierunków
ekonomicznych, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 W.Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, t.1-2, PWN, Warszawa 1983.
 H. Kryński, Zastosowania matematyki w ekonomii, PWN, Warszawa 1973.
 H.Levy, F.Lessman, Równania różnicowe skończone, PWN, Warszawa 1966.
 J.Muszyński, A.D. Myszkis , Równania różniczkowe zwyczajne, PWN, Warszawa 1984.
Literatura uzupełniająca:
 Praca zbiorowa pod redakcja E.Stolarskiej, Algebra liniowa dla ekonometryków, PWN, Warszawa
1979.
 Adam Ostoja-Ostaszewski, Matematyka w ekonomii modele i metody, t 1-2, PWN, Warszawa
1996.
 Janusz Piszczała, Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Zarządzania Finansami

Wydział:
WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

PRAWO
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

I

1

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

30

4

Przedmioty
podstawowe

polski

Prowadzący przedmiot: dr Robert Piszko
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: piszko@inet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) student ma wiadomości językowe na poziomie szkoły średniej
 umiejętności (1) student potrafi rozważyć sens językowy i pozajęzykowy tekstu w języku polskim
 kompetencji (postaw) (1) student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego, jest językowo przygotowany do analizy różnego rodzaju tekstów
Cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami prawa
Przedmiot obejmuje nauczanie podstaw prawa
CELE W ZAKRESIE WIEDZY






zrozumienie sensu uczestniczenia w prawie;
opanowanie informacji o aktach normatywnych jako o podstawowym źródle prawa;
zrozumienie sensu wykładni i stosowania prawa;
opanowanie podstawowych informacji o prawach i obowiązkach uczestnika stosunków
gospodarczych.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





student wie co to jest akt normatywny i umie określić znaczenie prawne aktu określonego
rodzaju aktu normatywnego dla określenia sytuacji prawnej;
Student zdaje sobie sprawę i potrafi określić różnice w wykładni i stosowaniu prawa z
pozycji prawnika stosunku do pozycji ekonomisty;
Student mmie korzystać z pomocy prawnej
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Student potrafi uwzględnić wymiar spraw formalnych w kształtowaniu sytuacji
zawodowej ekonomisty

Metody dydaktyczne: metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do
wiedzy, metoda aktywizująca, metody symulacyjne
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)

1.
2.
3.
4.
5.

Pojęcie i formy prawa.
Akty normatywne, przepisy prawne, normy prawne.
Obowiązywanie prawa, obwiązywanie norm;
Tworzenie prawa. Wykładnia prawa. Stosowanie prawa.
Elementy prawa konstytucyjnego,
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6. Wybrane instytucje administracyjnego,
7. Podstawowe zagadnienia prawa karnego.
8. Wybrane instytucje prawa cywilnego
9. Wybrane instytucje prawa handlowego
10. Podstawowe uregulowania dotyczące pracy.
11. Odpowiedzialność prawna.
12. Prawo w praktyce gospodarczej.
Forma i warunki zaliczenia: egzamin
Literatura podstawowa:

1)
2)
3)
4)

J.Jabłońska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2002;
J.Jabłońska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów, LexisNexis 2004;
J.Jabłońska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, LexisNexis 2007;
S.Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Warszawa 2005;

5)

T.Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, C.H.Beck 2009.

Literatura uzupełniająca:

1) J.Olszewski, Prawo gospodarcze.Kompendium, C.H.Beck, 2009.
2) Z.Snażyk, A.Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze,C.H. Beck 2009.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

ZARZĄDZANIE
Tryb studiów

Rok

Semestr

Stacjonarne

I

1

Niestacjonarne

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15
15

Przedmioty
podstawowe

polski

6

Prowadzący przedmiot: dr Anna Pluta, dr Aleksandra Rudawska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: aleksandra.rudawska@gmail.com
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1): student powinien posiadać wiedzę o społeczeństwie i ogólnogospodarczą
 umiejętności (1): student powinien potrafić identyfikować gospodarce uwarunkowania działania
organizacji
 kompetencji (postaw): ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania organizacji i zarządzania nimi w
odniesieniu do praktyki gospodarczej. Ponadto celem przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności
studentów w zakresie stosowania podstawowych narzędzi zarządzania (proces decyzyjny, organizacja
działań, ocena i doskonalenie sprawności) oraz w zakresie analizy sytuacji organizacji, identyfikacji
problemów i umiejętności dyskusji.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY

Student potrafi:
 Definiować podstawowe pojęcia związane z procesem zarządzania i funkcjonowaniem
organizacji
 Wyjaśniać mechanizmy zarządzania organizacjami i opisywać ich uwarunkowania
 Przedstawiać kierunki ewolucji nauki o zarządzaniu i współczesne trendy zarządzania
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi:
 Stosować podstawowe narzędzia zarządzania (m.in. cykl działania zorganizowanego,
proces decyzyjny)
 Wyznaczać czynniki wpływające na sprawność działania i racjonalność decyzji
 Identyfikować i analizować problemy dotyczące zarządzania w organizacji
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH




Rozwinięcie umiejętności studiowania literatury przedmiotu
Rozwinięcie umiejętności przedstawiać swoje stanowisko

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych – przekazywanie
wiedzy teoretycznej popartej przykładami praktycznymi; studia przypadków – analiza konkretnych
sytuacji problemowych; Ćwiczenia praktyczne – ukazujące zastosowanie wybranych narzędzi
zarządzania; zadania/scenariusze treningowe – pozwalające na sprawdzenie zrozumienie i
umiejętności wykorzystania omawianych teorii i narzędzi zarządzania; dyskusje w grupach.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
Tematy poruszane podczas wykładów:
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W1 – Nauka o zarządzaniu – zagadnienia wstępne (2h)
W2 – Proces decyzyjny (2h)
W3 – Świat organizacji (1h)
W4 – Istota i proces planowania (1h)
W5 – Organizowanie – formalizacja działań (2h)
W6 – Organizowanie – budowa i rodzaje struktury organizacyjnej (2h)
W 7 – Motywowanie (2h)
W 8 – Przewodzenie (1h)
W 9 – Kontrolowanie (1h)
W 10 – Wyzwania współczesnego zarządzania (1h)
Tematy poruszane podczas ćwiczeń:
ĆW 1 – Istota zarządzania (2h)
ĆW 2 – Proces zarządzania i rola menedżera (2h)
ĆW 3 – Proces decyzyjny i racjonalność (2h)
ĆW 4 – Podstawowe aspekty planowania w organizacji (1h)
ĆW 5 – Kolokwium (1h)
ĆW 6 – Struktura organizacyjna – zasady budowy i rodzaje struktur (2h)
CW 7 – Sposoby i narzędzia motywowania (2h)
ĆW 8 – Identyfikacja stylu przewodzenia i cechy współczesnych liderów (1h)
CW 9 – Skuteczny system kontroli (1h)
ĆW 10 – Kolokwium (1h)
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny w formie testu
Studenci uzyskują zaliczenie na podstawie:
 Kolokwia w formie pisemnej (80% ) – pytania otwarte, sprawdzenie efektów kształcenia w
zakresie wiedzy
 Raporty z zadań i analiz studiów przypadków (20%) – zadania i studia przypadków realizowane
na ćwiczeniach i jako praca samodzielna celem osiągnięcia efektów kształcenia w obszarze
umiejętności
Literatura podstawowa:
 Dobrodziej B. [pod. red]: Podstawy organizacji i zarządzania. Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008
 Robbins S.P., DeCenzo D.A.: Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa 2002
 Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca:
 Koźmiński A.K., Jemielniak D.: Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne, Warszawa, 2008.
 Rutka R.: Jak tworzyć dokumentację organizacyjną przedsiębiorstwa. Zasady tworzenia,
praktyczne wskazówki zastosowań, wzory dokumentacji. ODDK, Gdańsk 2003.
 Nalepka A.: Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001.
 Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. SGH, Warszawa 1997. [szczególnie formalizacja i
struktury]
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US:
WNEiZ
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu: NAZWA PRZEDMIOTU:

MIKROEKONOMIA
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

3i4

Rodzaj
zajęć:

wykłady
Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady
ćwiczenia
Laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

30
60

10

Przedmioty
podstawowe

Język
wykłado
wy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Jarosław Poteralski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jpoter@wp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy makroekonomii oraz zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej,
student orientuje się w aktualnych wydarzeniach gospodarczych.
 umiejętności: student potrafi rozwiązywać podstawowe zadania z zakresu matematyki oraz posługiwać
się (prawidłowo interpretować) wykresy przedstawiające zależności między głównymi kategoriami,
będącymi przedmiotem analiz ekonomicznych.
 kompetencji (postaw): student potrafi analitycznie myśleć, prawidłowo formułować wnioski w oparciu
o posiadaną wiedzę na temat aktualności z życia gospodarczego.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia kursu mikroekonomii, w szczególności zasady
funkcjonowania pojedynczych rynków, zachowania indywidualnych podmiotów gospodarujących, teorię
wyboru ekonomicznego mikropodmiotów: konsumentów i przedsiębiorstw, podstawowy aparat pojęciowy
mikroekonomii oraz narzędzia analizy zachowań podmiotów gospodarczych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





znajomość podstawowych pojęć gospodarczych, związanych z przedmiotem zainteresowania
mikroekonomii np. koszt alternatywny, mechanizm rynkowy, przedsiębiorstwo,
produkcyjność, teoria kosztów, polipol, monopol, rynek pracy itp.
znajomość głównych zależności zachodzących na poszczególnych rynkach, zarówno rynkach
dóbr i usług, jak również rynkach czynników produkcji.
znajomość podstawowych zależności pomiędzy takimi kategoriami jak koszty, przychody,
zyski, progi rentowności.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI






umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań, polegających na ocenie aktualnej sytuacji
rynkowej,
umiejętność przewidywania możliwych scenariuszy wynikających z bieżących wydarzeń na
różnych rynkach,
umiejętność posługiwania się koncepcją elastyczności popytu do określania potencjalnych
zachowań konsumentów na rynku,
umiejętność oceny sytuacji przedsiębiorstwa w konkretnych strukturach rynkowych, w
zależności od kształtowania się kosztów, przychodów itp.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi formułować wnioski oraz dokonać bieżącej oceny sytuacji na rynkach
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poszczególnych produktów, jak również na rynkach czynników wytwórczych, w szczególności
na rynku pracy.
Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków, zadania graficzne i algebraiczne, dyskusje.
Treści merytoryczne przedmiotu:
W1- wprowadzenie do mikroekonomii i gospodarki rynkowej (2h SS, 1h SN).
W2- ekonomiczne teorie zachowań ludzkich (2h SS, 1h SN)
W3- mechanizm rynkowy (4h SS, 4h SN).
W4- elastyczność popytu i podaży (4h SS, 4h SN).
W5- teoria wyboru konsumenta (4h SS, 2h SN).
W6- teoria wyboru firmy, produkcyjność w krótkim i długim okresie (4h SS, 2h SN).
W7- teoria kosztów, optimum produkcji, progi rentowności (2h SS, 2h SN).
W8- struktury rynkowe (4h SS, 2h SN).
W9- rynki czynników wytwórczych (4h, 2h SN).
ĆW1- Wprowadzenie do mikroekonomii. Ekonomiczne teorie zachowań ludzkich (4 SS, 2 SN).
ĆW2- Zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej. Istota rynku (4 SS, 2 SN).
ĆW3- Popyt, prawo popytu. Paradoksy (4 SS, 2 SN).
ĆW4- Podaż, prawo podaży (4 SS, 2 SN).
ĆW5- Równowaga rynkowa, ingerencja państwa w mechanizm rynkowy (6 SS, 4 SN).
ĆW6- Elastyczność popytu i podaży, polityka cenowa przedsiębiorstwa (4 SS, 4 SN)
ĆW7- Kolokwium sprawdzające wiedzę (2h SS, 2h SN).
ĆW8- Teorie wyboru gospodarstwa domowego (4h SS, 2h SN).
ĆW9- Wprowadzenie do teorii firmy, produkcyjność w krótkim i długim okresie (4h SS, 2h SN).
ĆW10- Teoria kosztów (4h SS, 4h SN).
ĆW11- Optimum produkcji (4h SS, 4h SN).
ĆW12- Struktury rynkowe. Teoria gier (6h SS, 4h SN).
ĆW13- Wprowadzenie do teorii rynków czynników wytwórczych. Rynek ziemi i kapitału (4h SS, 2h SN).
ĆW14- Rynek pracy, problemy nierównowagi na rynku pracy (4h SS, 2h SN).
ĆW15- Kolokwium sprawdzające wiedzę (2h SS, 2h SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego, które stanowi 100% oceny końcowej. Zaliczenie
ma formę testu, obejmującego pytania wielokrotnego wyboru oraz zadania.
Literatura podstawowa:





Mikroekonomia, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2010.
Mikroekonomia- ćwiczenia, red. D. Kopycińska, Szczecin 2010.
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia tom 1, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:







Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2000.
Mikroekonomia, pod red. Z. Dach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Kraków 2002.
Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, pod red. S. Marciniaka, PWN, Warszawa
2001.
Mansfield E., Podstawy mikroekonomii. Zasady, przykłady i zadania, Agencja Wydawnicza
PLACET, Warszawa 2002.
Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia tom 1, PWN, Warszawa 2004.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Rachunkowości

Wydział:
WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

RACHUNKOWOŚĆ
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

3

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Punkty
ECTS:

15
15

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

Przedmioty
podstawowe

polski

Prowadzący przedmiot: dr Jadwiga Wawer-Bernat
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jwawer@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawowe pojęcia ekonomiczne
 umiejętności: student potrafi dostrzegać, obserwować i interpretować zdarzenia gospodarcze
 kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę,
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia zasad funkcjonowania rachunkowości w zakresie ujmowania
procesów zachodzących w majątku przedsiębiorstw oraz przychodów i kosztów mających wpływ na
ich wynik działalności
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





znajomość istoty, funkcji i zasad rachunkowości,
znajomość składników majątku i elementów wpływających na wynik finansowy,
znajomość zasad ewidencji operacji gospodarczych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





sporządzanie bilansu,
księgowanie operacji gospodarczych (bilansowych i wynikowych),
ustalanie wyniku finansowego,
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi rozwiązywać problemy ewidencyjne i odczytywać informacje pochodzące
ze sprawozdań finansowych, przekazać podstawową wiedzę na temat działalności
gospodarczej przedsiębiorstw

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, metoda przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Istota, zakres, zasady, cechy, funkcje i regulacje prawne rachunkowości (2h SS)
W2 - Majątek jednostki gospodarczej i jego podział. Układ i cechy bilansu. (2h SS)
W3 - Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu. Konto - budowa i jego rodzaje.
Funkcjonowanie kont bilansowych. Zasada podwójnego zapisu (2h SS)
W4 - Operacje bilansowe. Zestawienie obrotów i sald (2h SS)
W5 - Funkcjonowanie kont wynikowych. Operacje wynikowe. (2h SS)
W6 - Istota wyniku finansowego i warianty jego ustalania. Układ rachunku zysków i strat (2h SS)
W7 - Podzielność konta. Zasady poprawiania błędów księgowych (2h SS)
W8 - Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe (1h
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SS)
Ćw1 - Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie istoty, zakresu, cech, funkcji i zasad rachunkowości
(2h SS)
Ćw2 - Klasyfikowanie składników majątku i źródeł ich pochodzenia. Sporządzanie bilansu (2 h SS)
Ćw3 - Zapoznanie z zasadami ujmowania zmian zachodzących w składnikach majątku (2 h SS)
Ćw4 - Zapoznanie z zasadami ewidencji na kontach bilansowych (2h SS)
Ćw5 - Klasyfikowanie elementów wpływających na wynik finansowy. Ewidencjonowanie na kontach
wynikowych (2 h SS)
Ćw6 - Ustalanie wyniku finansowego. Sporządzanie rachunku zysków i strat (2 h SS)
Ćw7 - Ewidencjonowanie operacji gospodarczych i ich wpływ na strukturę sprawozdań finansowych
(bilans i rachunek zysków i strat) (2 h SS)
Ćw8 - Zaliczenie (1 h SS)
Forma i warunki zaliczenia: przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem pisemnym na ocenę.
Studenci oceniani są na podstawie zaliczenia pisemnego - egzamin pisemny sprawdza efekty
kształcenia w zakresie wiedzy (pytania testowe) i umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe
(do 15 pytań) i zadania sytuacyjne (do 3 zadań).
Literatura podstawowa:
 Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i
międzynarodowych. Część I, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2010.
 Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i
międzynarodowych. Część II. Zadania z rozwiązaniami, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław 2010.
 Podstawy rachunkowości, red. K.Winiarska, Wolters Kluwer, Kraków 2010.
 Podstawy rachunkowości – zbiór zadań, red. K.Winiarska, Wolters Kluwer, Kraków 2010.
Literatura uzupełniająca:
 Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2004.
 Vademecum samodzielnego księgowego, red. W. Gos, PAR, Warszawa 2009.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Ekonometrii i Statystyki/ Katedra Ubezpieczeń i rynków
Kapitałowych
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział:
WNEiZ

STATYSTYKA OPISOWA

Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

3

Rodzaj
zajęć:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

15
15

5

Przedmioty
podstawowe

polski

Prowadzący przedmiot: dr Christian Lis
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus:
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) - znajomość matematyki w zakresie opisanym w Rozp. MEN z 28.08.2007 (Dz.U. Nr
157, poz. 1102), określającym standardy na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym
dla przedmiotu „Matematyka”.
 umiejętności (1) - stosowanie metod z przedmiotu „Matematyka”, umiejętność korzystania z
arkusza kalkulacyjnego w zakresie prostych operacji matematycznych.
 kompetencji (postaw) (1) - zdolność do czytania i rozumienia wywodu logicznego
Cele przedmiotu: Uzyskanie podstawowej wiedzy o statystycznych metodach badania prawidłowości
w zjawiskach ekonomicznych, projektowaniu i realizacji badania statystycznego Wskazanie
możliwości zastosowania metod statystycznych w praktyce
Przedmiot obejmuje wykłady z wykorzystaniem (w miarę potrzeb) foliogramów/prezentacji badań
zjawisk ekonomiczno-społecznych oraz ćwiczenia – praca indywidualna i w grupach (w miarę
możliwości, w laboratoriach komputerowych).
EFEKTY W ZAKRESIE WIEDZY

Student powinien znać:
 ogólną koncepcję funkcjonowania systemu statystyki publicznej w Polsce, w tym
możliwości korzystania z wyników podstawowych badań prowadzonych przez instytucje
statystyczne,
 techniki prezentacji wyników badań zjawisk ekonomiczno-społecznych w formie
tabelarycznej i graficznej z wykorzystaniem właściwego skalowania,
 własności rozkładów statystycznych zmiennych jedno i dwuwymiarowych.
EFEKTY W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

Student powinien umieć:
 wyznaczać miary poziomu średniego, dyspersji, asymetrii, koncentracji,
 wyznaczać miary współzależności dla cech ilościowych i jakościowych,
 stosować metody krótkookresowej analizy dynamiki zjawisk przy pomocy indeksów.
EFEKTY W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Student
 przeprowadza proste analizy statystyczne na podstawie dostarczonego materiału
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statystycznego,
na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych formułuje wnioski jakościowe,
identyfikując własności poszczególnych charakterystyk opisowych krytycznie ocenia
jakość wniosków w prostych tekstach ekonomicznych.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia w formie rozwiązywania zadań – praca w grupie i praca
indywidualna
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
1. Przedmiot badań statystyki. Pojęcia podstawowe.
2. Badanie statystyczne
3. Prezentacja materiału statystycznego
4. Analiza struktury procesów masowych
5. Analiza szeregów czasowych
6. Analiza współzależności
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny (50%), 1. kolokwium (25%), 2. kolowium (25%)
Literatura podstawowa:
 Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.: Statystyka w zadaniach. Część I, statystyka
opisowa, wydanie drugie, uaktualnione, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
 Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.: Wzory i tablice statystyczne. Katedra
Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin
1997.
 Hozer J., Korol M., Korol J., Talaga L., Witek M.: Statystyka. Opis statystyczny. Katedra
Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin
1996.
Literatura uzupełniająca:
1.
Luszniewicz A., Słaby T.: Statystyka stosowana, PWE, Warszawa 1996.
2.
Zając K.: Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa 1994.
3.
Zeliaś A.: Metody statystyczne, PWE, Warszawa
Publikacje GUS: roczniki statystyczne, miesięczne informacje o sytuacji gospodarczej kraju,
miesięczne informacje o zmianach cen w gospodarce narodowej, inne publikacje o charakterze
metodologicznym.
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków
Ekonomicznych
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział:
WNEiZ

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI
GOSPODARCZE
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

3

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

15
15

4

Przedmioty
podstawowe

polski

wykłady
Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady
ćwiczenia
Laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr Ewa Bilewicz, dr Jarosław Narękiewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: joten@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student posiada wiedzę z zakresu makroekonomii i mikroekonomii.
 umiejętności: student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy zjawisk zachodzących w
gospodarce.
 kompetencji: student potrafi pracować w grupie, potrafi kompleksowo postrzegać problemy
polityczne, społeczne i gospodarcze.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z działaniem mechanizmów ekonomicznych w sferze
międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz problematykę międzynarodowej polityki
handlowej.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





poznanie zasad funkcjonowania światowego systemu handlu,
znajomość teoretycznych podstaw wymiany międzynarodowej,
znajomość podstawowych faktów i procesów związanych z powstaniem i rozwojem
gospodarki światowej.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





rozumienie podstawowych mechanizmów działających w sferze międzynarodowych
przepływów gospodarczych,
krytyczna analiza teoretycznych podstaw i ocena praktycznych skutków prowadzenia
określonej polityki handlowej,
ocena wpływu zjawisk zachodzących w gospodarce światowej na sytuację gospodarczą
Polski.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH




świadomość złożoności procesów zachodzących w gospodarce światowej i ich
interdyscyplinarnego charakteru,
umiejętność pogłębiania zdobytej wiedzy, samodzielnego poszukiwania i analizowania
danych ekonomicznych.

Metody dydaktyczne: podręczniki akademickie oraz inne materiały pomocnicze, wykład
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, analiza problemów w drodze dyskusji, prezentacje
przygotowane przez studentów
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
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 W1 – Powstanie i rozwój gospodarki światowej (2h SS, 2h SN).
 W2 – Teorie handlu międzynarodowego (2h SS, 2h SN).
 W3 – Międzynarodowe obroty towarowe (2h SS, 2h SN).
 W4 – Ceny w handlu międzynarodowym (2h SS, 2h SN).
 W5 – Polityka handlowa i jej narzędzia (3h SS, 3h SN).
 W6 – Liberalizacja handlu międzynarodowego. System GATT/WTO (2h SS, 2h SN).
 W7 – Bilans płatniczy i problemy jego równowagi (2h SS, 2h SN).
 ĆW1 – Międzynarodowy podział pracy (2h SS, 2h SN).
 ĆW2 – Międzynarodowe obroty towarowe (2h SS, 2 h SS)
 ĆW3 – Usługi w wymianie międzynarodowej (2h SS, 2h SN).
 ĆW4 – Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (2h SS, 2h SN).
 ĆW5 – Międzynarodowa migracja siły roboczej (2h SS, 2h SN).
 ĆW6 – Działalność Światowej Organizacji Handlu (2h SS, 2h SN).
 ĆW7 – Międzynarodowy transfer wiedzy technicznej (2h SS, 2h SN).
 ĆW8 – Zaliczenie/test (1h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie ćwiczeń – studenci są oceniani na podstawie:
 zaliczenia pisemnego (80 % oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w
zakresie wiedzy (zadania testowe – około 20) i umiejętności (interpretacja praktycznych
zagadnień – do 3),
 samodzielnie przygotowanej przez studenta prezentacji (20 % oceny) – ma ona na celu ocenę
elektów kształcenia w zakresie umiejętności samodzielnej analizy problemów.
Egzamin pisemny obejmujący problematykę wykładów i ćwiczeń – pytania otwarte sprawdzające
osiągnięcie efektów w zakresie wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa:
 Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia. Red. J. Dudziński
H. Nakonieczna-Kisiel. Szczecin 2007.
 Bożyk P.: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa 2008.
 Budnikowski A.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWE, Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca:
 Przemiany we współczesnej gospodarce światowej. Red. E. Oziewicz. PWE, Warszawa 2006.
 Rynarzewski T, Zielińska-Głębocka A.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany
i polityki handlu międzynarodowego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 Publikacje statystyczne i raporty MFW, WTO i UNCTAD.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Statystyki i Ekonometrii,
Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych

Wydział:
WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

EKONOMETRIA
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
15
Przedmioty
polski
podstawowe
ćwiczenia
15
5
laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
ćwiczenia
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Agnieszka Majewska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: magnes@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy z zakresu algebry i analizy matematycznej, statystyki opisowej, rachunku
prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, makroekonomii, mikroekonomii i finansów
 umiejętności: student stosuje narzędzia matematyki, statystyki opisowej i matematycznej w rozwiązywaniu
podstawowych problemów ekonomicznych
 kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i
jest przygotowany do wykorzystania narzędzi komputerowych
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące metod ekonometrycznych i badań operacyjnych,
stosowanych w analizach oraz badaniach ekonomicznych.
EFEKTY W ZAKRESIE WIEDZY
Stacjonarne

II

4





student zna rolę i miejsce ekonometrii oraz badań operacyjnych w analizach i badaniach ekonomicznych
student rozumie modele ekonometryczne oraz modele decyzyjne
student ma świadomość przydatności i funkcjonalności wykorzystania modeli ekonometrycznych i
decyzyjnych w analizach ekonomicznych
EFEKTY W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





student konstruuje modele ekonometryczne z jedną zmienną objaśniającą, dokonując ich estymacji i
weryfikacji
student sporządza i ocenia prognozy zjawisk ekonomicznych na podstawie modelu ekonometrycznego
student tworzy modele decyzyjne i właściwie interpretuje dane wynikające z programowania
matematycznego
EFEKTY W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student pracuje metodą projektów w zespole zadaniowym

Metody dydaktyczne: wykład z elementami prezentacji multimedialnej, ćwiczenia , projekty
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Sfery zastosowań matematyki w ekonomii. Definicja ekonometrii – cele i metody ekonometrii. Warunki
stosowania metod ekonometrycznych. Model ekonomiczny a model ekonometryczny. Struktura modelu
ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Rodzaje związków w ekonomii (1h SS, 1h
SN)
W2 - Modelowanie ekonometryczne. Określenie celu badania. Specyfikacja zmiennych modelu. Estymacja i
weryfikacja modeli z jedną zmienną objaśniającą. Metoda najmniejszych kwadratów, metoda momentów
(2h SS, 2h SN)
W3 - Ekonometryczne modele rozkładów. Przegląd typowych rozkładów ekonomicznych zmiennych losowych.
Problemy modelowania i szacowanie parametrów rozkładów ekonomicznych zmiennych losowych (2h
SS, 2h SN)
W4 - Ekonometryczne modele dynamiki i wahań. Prognozowanie w oparciu o modele ekonometryczne (2h SS,
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2h SN)
W5 - Przedmiot badań operacyjnych i pojęcie matematycznego modelu decyzyjnego. Proces decyzyjny i
podejmowanie decyzji gospodarczych. Model procesu decyzyjny. Klasyfikacja modeli decyzyjnych (2h
SS, 2h SN)
W6 - Deterministyczny model programowania liniowego i jego własności. Postać standardowa i kanoniczna
modelu. Określenia i twierdzenia dotyczące postaci kanonicznej. Dualne zadanie programowania
liniowego. Twierdzenia o zadaniach dualnych. Ekonomiczna interpretacja dualizmu. (2h SS, 2h SN)
W7 - Rozwiązywanie zadań decyzyjnych – metoda graficzna i simpleks. Geometryczna interpretacja liniowego
zadania decyzyjnego. Ustalanie rozwiązania wyjściowego w metodzie simpleks. Znajdowanie
rozwiązania optymalnego, kryterium optymalności. (2h SS, 2h SN)
W8 - Wybrane przykłady liniowych zadań decyzyjnych. Zagadnienie mieszanki i przydziału. Programowanie
asortymentu produkcji w przedsiębiorstwie. Programowanie produkcji i zapasów w czasie. Zagadnienie
rozkroju. Problem diety (mieszanki). (2h SS, 2h SN)
ĆW1 - Modelowanie ekonometryczne. Etapy modelowania ekonometrycznego. Specyfikacja zmiennych w
modelu ekonometrycznym. (2h SS, 2h SN)
ĆW2 - Modelowanie ekonometryczne cd. Estymacja i weryfikacja liniowych modeli ekonometrycznych z jedną
zmienną objaśniającą KMNK. (2h SS, 2h SN)
ĆW3 - Modele dynamiki. Budowa i prognozowanie w oparci o modele dynamiki. (2h SS, 2h SN)
ĆW4 - Prognozowanie i ocena prognoz na podstawie modeli ekonometrycznych. (2h SS, 2h SN)
ĆW5 - Programowanie liniowe. Budowa zadań decyzyjnych. (2h SS, 2h SN)
ĆW6 - Geometryczna metoda rozwiązywania programów liniowych. Metoda simpleks - rozwiązywanie zadań za
pomocą tablic simpleksów i interpretacja rozwiązania. (2h SS, 2h SN)
ĆW7 - Programy komputerowe z zakresu ekonometrii i programowania matematycznego (1h SS, 1h SN)
ĆW8 - Prace sprawdzające (2h SS, 2h SN)
Forma i warunki zaliczenia: studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego (80% oceny) – sprawdzian
testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy (test) i umiejętności (zadania). Obejmuje pytania
testowe (do 20 pytań), zadania sytuacyjne (do 4 zadań) oraz interpretację praktycznych zagadnień (do 2
problemów) oraz projektu własnego (20% oceny) – projekt testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
umiejętności. Projekt powinien zawierać: charakterystykę badanego zjawiska, dane statystyczne, konstrukcję
modelu ekonometrycznego, jego ocenę oraz interpretację, prognozę.

Literatura podstawowa:
1. Ekonometria, (red. J. Hozer). Katedra Ekonometrii i Statystyki US, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój,
Szczecin 1997.
2. Jajuga K.: Ekonometria. Metody i analizy problemów ekonomicznych, Wyd. AE im. O.Langego we
Wrocławiu, Wrocław 1999.
3. Pawłowski Z.: Elementy ekonometrii, Warszawa 1981.
4. Zastosowania ekonometrii w przykładach i zadaniach (red. J. Hozer). Katedra Ekonometrii i Statystyki US,
Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 2007.
5. Zastosowanie programowania matematycznego w ekonomii (red. J.Hozer). US Szczecin 1998.
Literatura uzupełniająca:
1. Badania operacyjne z komputerem (red. T.Trzaskalik ). ABSOLWENT Łódź 1998.
2. Box G.E.P. Jenkins G.M.; Analiza szeregów czasowych, PWN ,Warszawa 1983.
3. Chow G.C.; Ekonometria, PWN, Warszawa 1995.
4. Dziechciarz J.: Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2002.
5. Grabowski W.: Programowanie matematyczne. PWE Warszawa 1980.
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Przedmioty kierunkowe (B)
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział:
WNEiZ

Katedra Polityki Społeczno – Gospodarczej i Europejskich Studiów
Regionalnych
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia

KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

POLITYKA SPOŁECZNA
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

I

II

wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

15
15

4

Przedmioty
kierunkowe

polski

wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Barbara Kryk
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: krykb@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) znajomość zagadnień z makroekonomii, znajomość zagadnień z mikroekonomii,
znajomość wiedzy ogólnospołecznej;
 umiejętności (1) umiejętność analizowania, obserwacji zjawisk społecznych i wyciągania
wniosków, posiada zdolność logicznego myślenia i podania przykładów sytuacyjnych;
 kompetencji (postaw) (1) otwarty do dyskusji i konwersacji.
Cele przedmiotu: przygotowanie studentów do świadomego i kreatywnego funkcjonowania w
podlegającym ciągłym przeobrażeniom życiu społeczno-gospodarczemu poprzez zapoznanie
ich z zadaniami społecznymi państwa, działaniami i instrumentami w sferze prawno –
instytucjonalnej oraz w sferze edukacji mającymi na celu ochronę ludzi i zapewnienie im
warunków rozwoju.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




posiada wiedzę o zadaniach społecznych państwa i o przyczynach prowadzenia przez państwo
polityki w tym zakresie (na wszystkich szczeblach administracji państwowej),
definiuje najważniejsze procesy społeczne i dostrzega ich związki z gospodarką,
posiada wiedzę o aktualnych problemach społecznych i ze zrozumieniem posługuje się
pojęciami z zakresu polityki społecznej.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




potrafi wymienić jakie obowiązki ma państwo i JST w zakresie pomocy społecznej i z
pomocy jakich instytucji ludzie mogą korzystać w tej dziedzinie,
potrafi opisać i zanalizować wybrane zjawiska i procesy społeczne,
komentuje artykuły prasowe o tematyce ekonomiczno-społecznej.

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH




posiada zdolność empatii w stosunku do osób potrzebujących pomocy,
jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w organizacjach/zespołach realizujących cele
społeczne,
ma świadomość znaczenia zachowywania się fair w stosunku do ludzi potrzebujących
pomocy.
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Metody dydaktyczne: WYKŁAD:
Wykład z elementami aktywizacji słuchaczy.
Środki dydaktyczne: rzutnik multimedialny oraz opisy przypadków.
ĆWICZENIA:
Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna związana z tematem zajęć, metoda przypadków, burza
mózgów, praca w grupach, prezentacje wybranych zagadnień przygotowywane przez grupę.
Środki dydaktyczne: rzutnik multimedialny, tablice dydaktyczne.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
WYKŁAD:
 W1 i W2– Zmiany strukturalne społeczeństwa polskiego i poziom życia (4 godz.).
 W3 – Ubóstwo i jego ograniczanie (2 godz.).
 W4 - Polityka społeczna – pojęcie, przyczyny, podmioty, zadania (3 godz.).
 W5 – Uwarunkowania i modele polityki społecznej (2 godz.).
 W6 – Polityka zatrudnienia a bezrobocie (2 godz.).
 W7 – Polityka edukacyjna a polityka społeczna (2)
Suma godzin: 15
ĆWICZENIA:
 ĆW1 – Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej (2 godz.).
 ĆW2 – Polityka ludnościowa i rodzinna (2 godz.)
 ĆW3 – System pomocy społecznej (2 godz.)
 ĆW4 – Bezrobocie – skala, skutki i formy przeciwdziałania (2 godz.).
 ĆW5 – Ubóstwo i nierówności społeczne (identyfikacja, źródła, pomiar, cechy ubóstwa w
Polsce) (2 godz.).
 ĆW 6 – Patologie społeczne (3 godz.).
 ĆW7 – Podsumowanie i kolokwium (2 godz.).
Suma godzin: 15
Forma i warunki zaliczenia:
F1. Wykład: wynik egzaminu pisemnego (100%),
F2. Ćwiczenia: Podstawę oceny stanowią: wyniki pracy zespołowej – prezentacja z badań (30%),
wyniki testu wiedzy (50%) oraz aktywność na zajęciach (20%)
P1. Egzamin na zakończenie cyklu zajęć (obejmuje materiał z wykładów i ćwiczeń – test zawiera 15
pytań do wyboru i 3 pytania otwarte); zaliczenie na ocenę z ćwiczeń
Literatura podstawowa:
 Podoski K., Turnowiecki W.: Polityka społeczna, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2003.
 Pisz Z. (red.): Zadania społeczne, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 Powalczy O., Kamieński S.: Wymiary polityki społecznej, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław
2009.
 Golinowska S.: Polityka społeczna, koncepcja – instytucja – koszty. Poltex, Warszawa 2000.
 Sierpowska I.: Prawo Pomocy Społecznej, Seria Akademicka, Zakamycze 2006.
 Kurzynowski A. (red.): Polityka społeczna, SGH Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca:
 Auleytner J.: Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, WSP, Warszawa 2002.
 Głąbicka K.: Polityka społeczna w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa
2001.
 Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 Czasopismo „Polityka społeczna”.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział:
WNEiZ
Katedra Finansów
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

II

3

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Stacjonarne
II
Niestacjonarne

3

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

15
15

Przedmioty
kierunkowe

polski

4

15

Prowadzący przedmiot: dr Sławomir Franek
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: sfranek@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1): student posiada znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii
 umiejętności (1): student posiada umiejętność dokonywania podstawowych kalkulacji
matematycznych
 kompetencji (postaw) (1): student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w Internecie
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i rozumieniu zjawisk finansowych w
publicznym i prywatnym systemie finansowym
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





uzyskanie wiedzy o poglądach na temat funkcji systemu finansowego oraz jego
instytucjonalnej struktury
uzyskanie wiedzy o zasadach finansów publicznych regulujących funkcjonowanie sektora
finansów publicznych
uzyskanie wiedzy o regułach działania współczesnego rynku finansowego w wymiarze
instytucjonalnym i instrumentalnym
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





uzyskanie umiejętności określania czynników determinujących stabilność sektora
finansów publicznych wobec wyzwań współczesności
umiejętność określania specyfiki poszczególnych instrumentów finansowych
zdobycie umiejętności analizowania podstawowych czynników wpływających
zachowania inwestorów w poszczególnych segmentach rynku finansowego
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH




zdolność do podjęcia decyzji w zakresie samodzielnego inwestowania na rynku
finansowym
zdolność do identyfikacji i rozstrzygania dylematów w zakresie działalności sektora
finansów publicznych – przydatna w aktywności politycznej, społecznej i zawodowej

Metody dydaktyczne: wykład powiązany z komentowaniem aktualnych zjawisk w sferze finansów
publicznych i prywatnych, ćwiczenia z wykorzystaniem analizy danych źródłowych (głównie z
Internetu – KNF, NBP, MF, GPW) dotyczących struktury i ewolucji systemu finansowego oraz
przykładami podstawowych kalkulacji finansowych
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - System finansowy, jego funkcje i struktura. Instrumenty finansowe i instytucje finansowe (2 h
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SS, 2 h SN)
W2 - Struktura podmiotowa sektora finansów publicznych. Zasady finansów publicznych (2 h SS, 2 h
SN)
W3 - Budżet państwa – zasady klasyfikacji oraz procedura budżetowa (2 h SS, 2 h SN)
W4 - System i struktura dochodów publicznych (2 h SS, 2 h SN)
W5 - Deficyt budżetowy i dług publiczny – pojęcie, rodzaje, przyczyny i struktura zadłużenia (2 h SS,
2 h SN)
W6 -System bankowy a stabilność sektora finansowego (2 h SS, 2 h SN)
W7 - Rynek finansowy i jego segmenty. Inwestorzy instytucjonalni a inwestorzy indywidualni (1 h
SS, 1 h SN)
W8 - Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych (2 h SS, 2 h SN)
ĆW1 – Analiza procedury tworzenia budżetu państwa oraz struktury dochodów i wydatków
budżetowych (2 h SS, 2 h SN)
ĆW2 - Analiza specyfiki działania poszczególnych instytucji sektora finansów publicznych (2 h SS, 2
h SN)
ĆW3 – Przegląd podstawowych obciążeń fiskalnych. Zasady podatkowe (2 h SS, 2 h SN)
ĆW4 – Bank centralny a struktura rynkowych stóp procentowych (2 h SS, 2 h SN)
ĆW5 – Właścicielskie i dłużne papiery wartościowe – podstawy wyceny (2 h SS, 2 h SN)
ĆW6 – Instytucjonalna struktura rynku kapitałowego w Polsce. Analiza notowań giełdowych (2 h SS,
2 h SN)
ĆW7 – Finanse publiczne i rynki finansowe a akcesja Polski do strefy euro – analiza wypełniania
kryteriów konwergencji (2 h SS, 2 h SN)
ĆW8 – Kolokwium (1 h SS, 1 h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny w formie testu– sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy i umiejętności. Obejmuje pytania testowe (do 12 pytań) oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć
(do 5 pojęć). Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie powyżej 50% punktów
Zaliczenie pisemne –ocena z testu (wraz z zadaniami do rozwiązania) obejmującego sprawdzenie
pozyskanej wiedzy i umiejętności (maksymalna ocena 4+), możliwość podwyższenia oceny (o pół
stopnia) w przypadku aktywności podczas ćwiczeń
Literatura podstawowa:
 red. B. Pietrzak, Z. Polański, B Woźniak, System finansowy w Polsce T. 1 i 2, PWN,
Warszawa 2008
 A. Wernik, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca:
 S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2008
 red. M. Podstawka, Finanse, PWN, Warszawa 2010
 K. Jajuga: Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007
 Z. Bodie, R.C. Merton, Finanse, PWE, Warszawa 2003
 Źródła internetowe: NBP, KNF , GPW, MF
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Wydział:

Katedra Polityki Społeczno – Gospodarczej i
Europejskich Studiów Regionalnych

WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

GOSPODARKA REGIONALNA
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
15
4
Przedmioty
polski
kierunkowe
ćwiczenia
15
laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
ćwiczenia
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Beata Skubiak
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: bskubiak@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) minimum wiedzy na temat socjologii rozwoju, ekonomii lub zagospodarowania przestrzennego i
rozwoju.
 umiejętności (1) zdolność logicznego myślenia
 kompetencji (postaw) (1) otwarty do dyskusji i konwersacji
Cele przedmiotu: Celem wykładów jest zapoznanie studentów z celami, zasadami, metodami działania,
instrumentarium i zwłaszcza efektywnością gospodarki regionalnej (ze szczególnym uwzględnieniem
funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności).
Celem ćwiczeń jest poznanie metod analizy i ewaluacji efektywności programów polityki regionalnej.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
II

3

Stacjonarne





posiada wiedzę o procesach rozwoju regionów, zmianach w ich strukturach społeczno-gospodarczych,
przyczynach i konsekwencjach zróżnicowanego tempa tych zmian,
posiada wiedzę o współczesnych uwarunkowaniach i czynnikach rozwoju,
posiada wiedzę o narzędziach wykorzystywanych w gospodarce regionalnej oraz metodach służących do
opisu zmian w poziomie i strukturze gospodarki regionu, jej nowoczesności i konkurencyjności
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

 posiada umiejętność rozumienia prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania samorządu
terytorialnego,
 wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania przyczyn dysproporcji w procesie rozwoju
regionów,
 posiada umiejętność przewidywania wieloaspektowych skutków pogłębiających się nierówności i
poszukiwania rozwiązań możliwych do zastosowania w świetle nabytej wiedzy.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


jest przygotowany do pracy w instytucjach samorządowych i jednostkach współpracujących w zakresie
rozwoju regionalnego,
 jest przygotowany do uczestnictwa w budowie strategii rozwoju regionalnego i zna procedury jej realizacji,
 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
Metody dydaktyczne: Wykład z elementami aktywizacji słuchaczy
Ćwiczenia: praca z wykorzystaniem map mysli (mind mapping), dyskusja problemów, rozwiązywanie zadań,
praca w grupach, prezentacje rozwiązań, debaty nt wyników prac
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 W1.Gospodarka regionalna - wprowadzenie; regionalizacja a globalizacja, definicja regionu; przyczyny
zróżnicowania regionalnego; typologia regionów; zakres kompetencji regionu; regiony w wybranych
relacjach funkcjonalnych;(1 godz.)
 W2.Kompetencje regionów w państwach federalnych, regionalnych i unitarnych; modele podziału
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kompetencji miedzy różne poziomy decyzyjne; ;(1 godz.)
 W3.Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS); struktura NUTS w Polsce i
krajach UE; charakterystyka wybranych regionów UE ;(1 godz.)
 W4.Podstawy prawne decentralizacji w Polsce; zadania jednostek samorządu terytorialnego; zróżnicowanie
regionalne Polski; euroregiony w Polsce; (1 godz.)
 W5.Konkurencyjność regionów; konkurowanie a konkurencyjność regionów: czynniki konkurencyjności
(zewnętrzne i wewnętrzne); (1 godz.)
 W6.Rozwój regionalny - cechy; koncepcje; zasady i strategie rozwoju regionalnego; (1 godz.)
 W7.Polityka regionalna - podmioty; cele; zasady i instrumenty; ;(1 godz.)
 W8.Finansowe podstawy działalności jednostek samorządu terytorialnego: budżet, dochody; wydatki; deficyt
budżetowy i źródła jego finansowania; ;(1 godz.)
 W9-W11. Polityka regionalna UE: ewolucja, finansowanie, instrumenty, cele i zasady, Komitet Regionów
UE, idea zrównoważonego rozwoju; (3 godz.)
 W12-14. Realizacja polityki strukturalnej UE w Polsce - system wdrażania funduszy strukturalnych;
Narodowa Strategia Spójności; krajowe i regionalne programy operacyjne; system instytucjonalny,
system oceny projektów współfinansowanych ze środków UE; kwalifikowalność wydatków; (3 godz.)
 W15. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Polsce ;(1 godz.)
 Suma godzin: 15
 C1. Współczesne tendencje rozwoju. Globalizacja, konkurencja, innowacje. Fordyzm i postfordyzm, „trzecia
fala”, gospodarka informacyjna, metropolizacja rozwoju i gospodarka sieciowa (2 godz.).
 Ć2. Współczesne czynniki lokalizacji. Od kryteriów ilościowych do jakościowych. Restrukturyzacja
regionalna i jej konsekwencje dla regionów różnych typów. Zmieniająca się mapa gospodarcza świata
(2 godz.).
 C3. Czynniki rozwoju lokalnego. Przykłady polskie i zagraniczne (2 godz.)
 Ć4. Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego. Zagadnienia teoretyczne i metodyka przygotowywania
strategii. (3 godz.)
 Ć5. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowoinnowacyjnej. Warunki funkcjonowania Stref w Polsce. Ocena społeczno-ekonomicznych skutków
funkcjonowania SSE w Polsce oraz poziomu ich konkurencyjności i innowacyjności. Case study SSE w
Polsce. (2 godz.)
 Ć6. Pojęcie, cele, typy i rodzaje klastrów oraz ich klasyfikacja. Klastry w Polsce i na świecie . ( studia
przypadków) (2 godz.)
 Ć7. Metody analiz regionalnych. Praktyczne wykorzystanie metod taksonomicznych w gospodarce
regionalnej i lokalnej. (2 godz.)
Suma godzin: 15
Forma i warunki zaliczenia:
F1. Wykład: wynik egzaminu pisemnego (70%), esej (30%)
F2. Ćwiczenia: Podstawę oceny stanowią: wyniki pracy zespołowej (50%), wyniki testu wiedzy (30%) oraz
aktywność na zajęciach (20%)
P1. Egzamin (plus esej) dla wykładu oraz zaliczenie na ocenę dla ćwiczeń.
Literatura podstawowa:
 Brodecki Z. (red.), Regiony Acquis communautaire, Wydawnictwo Prawnicze
 LexisNexis, Warszawa 2005
 Chadzynski J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji,
Wydawnictwa Fachowe, CedeWu, Warszawa 2007
 Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 Tomaszewski K., Regiony w procesie integracji europejskiej, Wolters Kluwer,
 Kraków 2007
Literatura uzupełniająca:
 Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach
 członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 G.Gorzelak: Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie Programu
Inicjatyw Lokalnych), Studia Regionalne i Lokalne, z. 3, 2000, ss. 99-120
 G.Gorzelak, B.Jałowiecki, Metodologiczne podstawy strategii rozwoju regionu na przykładzie
województwa lubuskiego, „Studia Regionalne i Lokalne” z. 3, 2000 ss. 41-58
 A. i H.Tofflerowie: Budowa nowej cywilizacji, Zysk i Ska, Poznań 1997
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Z.Bauman: Globalizacja, PIW, Warszawa, 2000
G.Gorzelak, B.Jałowiecki: Konkurencyjność regionów, Studia Regionalne i Lokalne. z. 1, 2000, ss.
24
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7-

Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

ANALIZA EKONOMICZNA
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

II

4

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

15
15

4

Przedmioty
kierunkowe

polski

Prowadzący przedmiot: dr Mirela Romanowska, dr Aleksandra Gąsior
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: mirelaj@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy - student zna podstawy rachunkowości, zarządzania, ekonomiki przedsiębiorstw
 umiejętności - student potrafi czytać ze zrozumieniem podstawowe informacje zawarte
m.in. w sprawozdaniach f nanso ych i innych raportach
 kompetencji (postaw) - student ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, potrafi
pracować w grupie i jest przygotowany do obserwacji i analizowania otoczenia .
Cele przedmiotu:
Umiejętność wyszukiwania i mierzenia związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi
w podmiotach gospodarczych oraz wpływu otoczenia na ich zachowanie. Zrozumienie i interpretacja
za pomocą metod badawczych informacji zawartych m.in. w sprawozdaniach finansowych w celu
podejmowania właściwych decyzji i sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





zrozumienie zawartości informacyjnej podstawowych sprawozdań i raportów dla potrzeb
analizy ekonomicznej
zrozumienie zasad budowy podstawowych mierników oceny zjawisk charakteryzujących
przedsiębiorstwo
znajomość wybranych metod deterministycznych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





wykorzystanie podstawowej wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania konkretnych
zjawisk i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie
posługiwanie się odpowiednimi metodami do oceny zjawisk ekonomicznych
umiejętność wnioskowania na podstawie wyników dokonanej oceny
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH





student potrafi ocenić i odpowiednio zastosować obowiązujące rozwiązania legislacyjne w
sferze funkcjonowania podmiotów gospodarczych
posiada umiejętność podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności
potrafi komunikować się z otoczeniem

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Istota i rola analizy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. (2 h SS, 2 h SN)
W2 - Kryteria klasyfikacji metod analizy ekonomicznej i ich przydatność w aktualnych warunkach
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rynkowych. (2 h SS, 2 h SN)
W3 - Charakterystyka źródeł informacji dla potrzeb analizy ekonomicznej. (2 h SS, 2 h SN)
W4 - Wstępna ocena sytuacji majątkowej. (2 h SS, 1 h SN)
W5 - Wstępna ocena sytuacji kapitałowej. (2 h SS, 1 h SN)
W6 - Ocena krótkoterminowej i długoterminowej statycznej płynności finansowej. (2 h SS, 2 h SN)
W7 - Cykl konwersji gotówki. ( 1 h SS, 1 h SN)
W8 - Istota i ocena kapitału obrotowego netto. (2 h SS, 1 h SN)
Ćw 1 – Czytanie podstawowych sprawozdań finansowych wybranego przedsiębiorstwa. (2 h SS, 2 h
SN)
Ćw2 - Metody analizy ekonomicznej: logarytmowania i kolejnych podstawień – zadania z dwoma i
trzema czynnikami. (2 h SS, 2 h SN)
Ćw3 – Wstępna ocena sytuacji majątkowej badanego przedsiębiorstwa. ( 2 h SS, 2 h SN)
Ćw4 - Wstępna ocena sytuacji kapitałowej badanego przedsiębiorstwa. ( 2 h SS, 2 h SN)
Ćw5 – Badanie krótkoterminowej i długoterminowej statycznej płynności finansowej
przedsiębiorstwa X. (2 h SS, 2 h SN)
Ćw6 - Ustalenie i interpretacja cyklu konwersji gotówki (operacyjny, netto). (2 h SS, 2 h SN)
Ćw7 - Ocena kapitału pracującego netto w przedsiębiorstwie X. (2 h SS, 1 h SN)
Ćw8 – Kolokwium zaliczeniowe. (1 h SS, 1 h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie w formie pisemnej obejmujące pytanie teoretyczne i zadania empiryczne sprawdzające
znajomość metod i umiejętność interpretacji wyników. Na ocenę końcową wpływ ma także aktywność
na zajęciach.
Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej. Sprawdzian testuje osiągnięcia w zakresie
wiedzy (pytania teoretyczne) oraz umiejętności studenta (zadania praktyczne wraz z interpretacją).
Literatura podstawowa:
 Waśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie,
FRRwP, Warszawa 2004.
 Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 Gabrusewicz W.: Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
 Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Red. W. Skoczylas, SKwP,
Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca:
 Siemińska M.: Metody pomiaru i oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wyd. UMK, Toruń 2002.
 Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWE,
Warszawa 2001.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Polityki Społeczno – Gospodarczej i
Europejskich Studiów Regionalnych
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Wydział: WNEiZ

KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

POLITYKA GOSPODARCZA
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
15
4
Przedmioty
polski
kierunkowe
ćwiczenia
15
laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
ćwiczenia
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Beata Skubiak
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: bskubiak@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) znajomość zagadnień z makroekonomii, znajomość zagadnień z mikroekonomii, znajomość
problematyki finansów publicznych,
 umiejętności (1) umiejętność pracy zespołowej, posiada zdolność logicznego myślenia,
 kompetencji (postaw) (1) otwarty do dyskusji i konwersacji.
Cele przedmiotu: przygotowanie studentów do świadomego i kreatywnego funkcjonowania w podlegającej
ciągłym przeobrażeniom rzeczywistości społeczno-gospodarczej poprzez zapoznanie ich z teorią oddziaływania
państwa na gospodarkę i praktykę jej urzeczywistniania
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
III

5

Stacjonarne





posiada wiedzę o roli polityki gospodarczej w różnych systemach gospodarczych,
posiada wiedzę o dziedzinach, podmiotach, celach i narzędziach polityki gospodarczej,
posiada wiedzę na temat przemian zachodzących w polskiej gospodarce po roku 1989.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





potrafi wykorzystać koncepcje teoretyczne do rozumienia relacji między państwem a rynkiem we
współczesnych gospodarkach,
wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną w podejmowaniu decyzji,
wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania zjawisk gospodarczych.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH





posiada zdolność formułowania własnych racji i przekonań,
jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w organizacjach realizujących cele społeczne,
ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny.

Metody dydaktyczne: WYKŁAD:
Wykład z elementami aktywizacji słuchaczy;
Środki dydaktyczne: rzutnik multimedialny
ĆWICZENIA:
Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna związana z tematem zajęć , metoda przypadków, burza mózgów,
praca w grupach
Środki dydaktyczne: rzutnik multimedialny, tablice dydaktyczne
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
WYKŁAD:
 W1 – Ewolucja kierunków i systemów polityki gospodarczej (2 godz.)
 W2 – Państwo a nierówności społeczne. Rola państwa wobec wyzwań nowej epoki. (2 godz.)
 W3 – Współczesne problemy wzrostu i rozwoju gospodarczego (2 godz.)
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W4 – Polityka budżetowa – fakty, tendencje, dylematy. (2 godz.)
W5 – Polityka pieniężno – kredytowa. System bankowy w Polsce (2 godz.)
W6 – Polityka rynku pracy – z co zrobić aby więcej Polaków pracowało?
W7 – Regionalna polityka gospodarcza (3 godz.)
Suma godzin: 15

(2 godz.)

ĆWICZENIA:
 ĆW1 – Cele, metody i instrumenty polityki gospodarczej w systemach rynkowych. (2 godz.)
 ĆW2 – Transformacja polskiej gospodarki (2 godz.)
 ĆW3 – Prywatyzacja polskiej gospodarki - ścieżki, zasady, dylematy, efekty, doświadczenia. (2 godz.)
 ĆW4 – Sektor państwowy w Polsce i w Unii Europejskiej. (2 godz.)
 ĆW5 – Zasady, warunki i formy prowadzenia działalności gospodarczej. (2 godz.)
 ĆW6 – Polityka naukowa i innowacyjna (2 godz.)
 ĆW7 – Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą (2 godz.)
 ĆW 8 - Podsumowanie zajęć. Przegląd głównych ustaleń. (1 godz.)
Suma godzin: 15
Forma i warunki zaliczenia:
F1. Wykład: wynik egzaminu pisemnego (100%),
F2. Ćwiczenia: Podstawę oceny stanowią: wyniki pracy zespołowe – prezentacja z badań (50%), wyniki testu
wiedzy (30%) oraz aktywność na zajęciach (20%)
P1. Egzamin dla wykładu oraz zaliczenie na ocenę dla ćwiczeń
Literatura podstawowa:
 Polityka ekonomiczna, red. B.Winiarski, PWN, Warszawa 2000.
 Polityka gospodarcza, red. J.Bis, W.Zasadzki, Wyd. Ekstat, Szczecin 1997.
 Polityka gospodarcza, red. H.Ćwikliński, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1997.
 Czasopisma „Życie Gospodarcze”, „Rzeczpospolita”.
 Polityka gospodarcza, SGH, Warszawa.
 Polityka Gospodarcza, red. E. Mazurkiewicz, Warszawa 2000.
 Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, materiały konferencyjne, PTE, Kraków 2004.
 A. Horodecka, Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia, PWN, 2008.
Literatura uzupełniająca:
 U.K. Prysznic, Regulowana gospodarka rynkowa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 L. Zienkowski, Wiedza a wzrost gospodarczy, Warszawa 2003.
 J.E. Stiglitz, Szalone lata dziewięćdziesiąte/ Wizja sprawiedliwej globalizacji, PWN, Warszawa 2009.
 N.R.Murray, Interwencjonizm, czyli władza o rynek, Wyd. Fijorr, 2009.
 L. Jodkowska, Państwo opiekuńcze w Polsce i Niemczech, Difin, 2009.
 M. Noga, M.K. Stawicka, Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i
globalizacji, CeDeWu, 2009.
 M. Friedman, Ile państwa w gospodarce, C.H. Beck, 2008.
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków
Ekonomicznych
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział:
WNEiZ

EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

III

5

Rodzaj
zajęć:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

15
15

4

Przedmioty
kierunkowe

polski

Prowadzący przedmiot: dr Ewa Bilewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: bilewicz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student zna podstawowe zagadnienia z zakresu międzynarodowych stosunków
gospodarczych i makroekonomii
 Umiejętności: student umie wykorzystać wiedzę do racjonalnej oceny różnorakich zjawisk
gospodarczych
 Kompetencji: student potrafi pracować w grupie
Cele przedmiotu
Przedmiot obejmuje: teoretyczne podstawy integracji europejskiej, główne koncepcje integracji
europejskiej, podstawowe zasady funkcjonowania wspólnego rynku, integrację polityk w Unii
Europejskiej
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





Poznanie teoretycznych podstaw integracji
Poznanie podstawowych programów i kierunków rozwoju integracji europejskiej
Poznanie zasad funkcjonowania jednolitego rynku
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





Umie wykorzystać wiedzę na temat zasad funkcjonowania jednolitego rynku dla celów
praktyki gospodarczej
Umie wykorzystać wiedzę ekonomiczną do badania procesów integracji
Umie dokonać krytycznej oceny kosztów i korzyści integracji
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Ma ukształtowaną otwartą postawę w zakresie współpracy europejskiej i różnorodności
europejskiej

Metody dydaktyczne: wykłady z prezentacjami multimedialnymi, metoda przypadków, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 Pojęcie, etapy i skutki integracji międzynarodowej (2h SS, 2h SN)
W2 Rozwój integracji europejskiej (3h SS, 3h SN)
W3 System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej (4h SS, 4h SN)
W4 Funkcjonowanie jednolitego rynku wewnętrznego (4h SS, 4h SN)
W5 Wspólna polityka handlowa UE (2h SS, 2h SN)
ĆW1 Finansowanie UE (2h SS, 2h SN)
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ĆW2 Unia Gospodarcza i Walutowa (3h SS, 3h SN)
ĆW3 Polityka spójności w UE (3h SS, 3h SN)
ĆW4 Wybrane polityki wspólnotowe (2h SS, 2h SN)
ĆW5 Polska w UE (3h SS, 2h SN)
ĆW6 Kolokwium (2h SS, 2h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie
 zaliczenia pisemnego (60 % oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w
zakresie wiedzy (zadania testowe – około 15) i umiejętności (interpretacja praktycznych
zagadnień – około 3 ),
 aktywnego udziału w zajęciach (20 % oceny),
 samodzielnie przygotowanej przez studenta prezentacja (20 % oceny) – ma na celu ocenę efektów
kształcenia w zakresie umiejętności samodzielnej analizy problemów
Literatura podstawowa:
 Bożyk P, Misala J.: Integracja ekonomiczna. PWE, Warszawa 2004.
 Gawlikowska – Hueckel K., Zielińska – Głębocka A.: Integracja europejska. Od jednolitego rynku
do unii walutowej. Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2004
 Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska – Gorywoda K. : Integracja europejska. Wyd.
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca:
 Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia. Red. J. Dudziński, H.
Nakonieczna- Kisiel. Szczecin 2007
 Dokumenty źródłowe, Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej.
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Przedmioty pozostałe
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Wydział: WNEiZ

Jednostka organizacyjna US:
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Tryb studiów
Rok

Semestr

I

1

I

1

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rodzaj zajęć

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

15

2

Przedmioty
pozostałe

polski

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Józef Frąś, dr inż. Marian Gołębiowski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: gomar@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy zarządzania w organizacji,
 umiejętności: student potrafi określić podstawowe właściwości produktu,
 kompetencji: student potrafi pracować w grupie i ma nawyki kształcenia ustawicznego.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia zarządzania jakością w organizacji.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
 znajomość podstawowych pojęć z zakresu jakości i procesu jej kształtowania,
 zrozumienie zasad zarządzania jakością i certyfikacji systemów zarządzania jakością według ISO
9001:2008,
 znajomość zasad zarządzania przez jakość (TQM).
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
 wykorzystanie dokumentacji systemu zarządzania jakością,
 ilościowo ocenić poziom jakości wyrobów i usług,
 analizowanie regulacji normatywnych i prawnych w zakresie jakości i systemów zarządzania
jakością.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
 student potrafi posługiwać się metodami zarządzania i doskonalenia jakości.
Metody dydaktyczne: wykład z elementami konwersatoryjnymi, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu:
W1 – Filozofia jakości, podstawowe definicje i aspekty jakości (2h SS, 1h SN).
W2 – Ewolucja w podejściu do problematyki zapewnienia jakości (2h SS, 1h SN).
W3 – System zarządzania jakością w organizacji i jego dokumentacja (2h SS, 1h SN).
W4 – Certyfikacja systemów zarządzania jakością (2h SS, 1h SN).
W5 – Prekursorzy i podstawy koncepcji zarządzania przez jakość (2h SS, 1h SN).
W6 – Koszty jakości w organizacji (2h SS, 1hSN).
W7 – Wybrane metody zarządzania i doskonalenia jakości (2h SS, 2h SN).
W8 – Test zaliczeniowy (1h SS).
ĆW1 – Ocena jakości wyrobów (2 h SN).
ĆW2 – Ocena jakości usług (2h SN).
Ć 3 – Narzędzia zarządzania jakością ( 3hSN).
ĆW4 – Test zaliczeniowy (1h SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie przedmiotu na podstawie testu (pytania wielokrotnego wyboru i pytania otwarte),
oceniającego osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności. Zaliczenie na ocenę

120

dostateczną wymaga uzyskania 60% możliwych punktów.
Literatura podstawowa:
1. Frąś J., Gołębiowski M. ,Bielawa A.: Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.
Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006
2. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa – Poznań
2005
3. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
4. Karaszewski R.: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. TNOIK, Toruń 2009
5. Kolman R.: Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości. Wydawnictwo PLACET,
Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
1. Bank J.: Zarządzanie przez jakość. Gebethner & Spółka, Warszawa 1996.
2. Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierzchowska A.: Zarządzanie jakością. Poradnik menedżera,
Warszawa 2000.
3. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K.: Podstawy zarządzania jakością. PWN, Warszawa 2000.
4. Podstawy kompleksowego zarządzania jakością. Praca pod red. J. Łańcuckiego. Wydawnictwo
Naukowe Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2003.
5. Urbaniak M.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa, 2004.
6. „Problemy Jakości” (miesięcznik)
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Marketingu
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

PODSTAWY MARKETINGU
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

I

II

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

15
15

4

przedmioty
pozostałe

polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Edyta Rudawska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: edyta@rudawska.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy – student zna podstawy mikro i makro ekonomii
 umiejętności – student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia ekonomiczne, potrafi wyjaśnić
zasady mechanizmu rynkowego
 kompetencji (postaw) – student potrafi pracować w grupie, posiada umiejętność komunikacji i
samodzielnej obserwacji rynku i analizy zachodzących na nim zjawisk ekonomicznych
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące koncepcji marketingu jako sposobu działania
przedsiębiorstw na rynku
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





zrozumienie sposobu działania firmy zarządzanej marketingowo
znajomość instrumentów marketingowego oddziaływania
znajomość podstawowych pojęć dotyczących marketingu
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





przeprowadzenie analizy czynników wpływających na konieczność stosowania podejścia
marketingowego w różnych branżach
Identyfikacja instrumentów marketingowych stosowanych przez firmy – wskazanie ich
przykładów w praktyce rynkowej oraz opracowanie koncepcji działań marketingowych
dla konkretnej firmy
pozyskania informacji do przygotowania działań marketingowych
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH




student potrafi samodzielnie analizować działania marketingowe firm
student posiada umiejętność komunikowania się i współpracy z innymi członkami grupy
oraz prezentacji analizowanych zagadnień

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W 1 - Istota marketingu. Rozwój myśli marketingowej (2h SS)
W 2 - Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa (1h SS)
W 3 - Badania marketingowe (1h SS)
W 4 - Analiza zachowań nabywców (1h SS)
W 5 - Proces wyboru rynku docelowego (2h SS)
W 6 - Opracowanie koncepcji produktu (2h SS)
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W 7 - Strategia cenowa (2h SS)
W 8 - Proces dystrybucji (2h SS)
W 9 - Planowanie programów promocyjnych (2h SS)
ĆW 1 – Zapoznanie się ze specyfiką firm zorientowanych marketingowo i metodami badań otoczenia
rynkowego - ćwiczenia (4h SS)
ĆW 2 – Przeprowadzenie procesu wyboru rynku docelowego dla wybranej firmy – ćwiczenie i
prezentacja (2h SS)
ĆW 3 – Opracowanie koncepcji produktu, cyklu życia dla wybranego produktu – ćwiczenia oraz case
study (2h SS)
ĆW 4 – Wyznaczenie ceny oraz opracowanie sposobów różnicowania ceny dla wybranej firmy –
ćwiczenia (2h SS)
ĆW 5 – Wybór sposobu dystrybucji oferty wybranej firmy – ćwiczenia (2h SS)
ĆW 6 – Przygotowanie programu działań promocyjnych dla wybranej firmy – ćwiczenia (2h SS)
ĆW 7 – Zaliczenie (1h SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenie składa się z części pisemnej (50% oceny) oraz oceny z ćwiczeń (50% oceny). Sprawdzian
testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy (do 7 pytań). Ocena z ćwiczeń
realizowanych i prezentowanych przez studentów podczas ćwiczeń testuje osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie umiejętności.
 Egzamin pisemny (100% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy (test) i umiejętności (praktyczne zadania). Test obejmuje do 25 pytań oraz interpretację 2-3
praktycznych zagadnień.
Literatura podstawowa:
 Marketing. Koncepcja skutecznych działań, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011
 Podstawy Marketingu, red. J. Karwowski, Wydawnictwo ZSB, Szczecin 2003.
 Podstawy Marketingu – ćwiczenia, red. J. Karwowski, Wydawnictwo ZSB, Szczecin 1999.
 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE,
Warszawa 2001.
 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Rebis, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca:
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US:
WNEiZ
Instytut Informatyki w Zarządzaniu
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

E-biznes
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

I

2

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
cwiczenia
laboratoria

15

3

Typ przedmiotu

Przedmioty
pozostałe

Język
wykładowy

polski

15

Prowadzący przedmiot: prof. Agnieszka Szewczyk
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: aszew@wneiz.pl
Wymagania wstępne:
1. wiedza z zakresu podstaw wykorzystania pakietów biurowych. 2. ogólna wiedza ekonomiczna. 3.
ogólna wiedza z branży „dot.com”
Cele przedmiotu:
1. Praktyka działalności gospodarczej w obszarze eBiznesu,
CELE W ZAKRESIE WIEDZY

1. Zna narzędzia informatyki ekonomicznej do wspierania działania organizacji.
2. identyfikuje otoczenie biznesowe firmy.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

1. Umie zastosować techniki i narzędzia eBiznesu.
2. Identyfikuje bariery rozwoju eBiznesu.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

1. jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej
Metody dydaktyczne: 1. Laptop, projektor multimedialny
Treści merytoryczne przedmiotu
Wykłady/seminaria:
1. Procesy globalizacji gospodarczej.
2. Wpływ Internetu na procesy biznesowe w przedsiębiorstwie.
3. Gospodarka przemysłowa a elektroniczna.
4. Internet kreatorem e-przedsiębiorstwa.
5. Internetowa infrastruktura e-biznesu.
6. Formy płatności w e-biznesie.
7. Bezpieczeństwo w e-biznesie.
8. Podstawy prawne, podatkowe i księgowe w e-biznesie

Laboratoria:
1. Wybór działalności – tematu projektu. 2. Biznes plan – po co? 3. Analiza steakholders. 4.
Określenie kosztów uruchomienia działalności. 5. Analiza konkurencji na rynku oraz ich witryn
WWW. 6. Ustalenie grupy odbiorców oraz dostawców swych usług. 7. Polityka bezpieczeństwa
firmy (w ujęciu informatycznym i cywilnym). 8. Wykonanie analizy wspomagającej SWOT. 9.
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Określenie metod reklamy kanałami tradycyjnymi i elektronicznymi. 10. Sposoby finansowania
działalności gospodarczej. 11. Symulacja wariantów działalności
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Pr. zbior. pod red. Agnieszki Szewczyk: Podstawy e-biznesu, Wyd. Naukowe US 2006, 2. Pr.
zbior. pod red. Agnieszki Szewczyk, Dylematy cywilizacji informatycznej, PWE Warszawa 2004, 3.
Marian Niedźwiedziński, Globalny handel elektroniczny, PWN Warszawa 2004, 4. Dariusz T.
Dziuba, Ewolucja rynków przestrzeni elektronicznej, Wyd. UW 2001, 5. Jacek Unold, Systemy
informacyjne marketingu, Wyd. AE Wrocław 2001, 6. Witold Chmielarz, Handel elektroniczny i nie
tylko w gospodarce wirtualnej, Wyd. UW 2001, 7. K. Zagota, R. Bieda, Prawo e-biznesu, Wyd. AE
Kraków 2005, 8. C.M. Olszak red., Systemy e-commerce: technologie internetowe w biznesie, Wyd.
AE Katowice 2004, 9. S. Salata, Biznes w przestrzeni etycznej, motywy, metody, konsekwencje,
Diffin Warszawa 2007,
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

TECHNIKI KOMUNIKACJI W ORGANIZACJI
GOSPODARCZEJ
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

3

Rodzaj
zajęć:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

15
15

2

Typ przedmiotu

Przedmioty
pozostałe

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Karol Kuczera
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kkuczera@univ.szczecin.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna w podstawowym zakresie zasady funkcjonowania organizacji
 umiejętności: student potrafi analizować przykładowe sytuacje i zdarzenia oraz argumentować
własne opinie
 kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie, jest zainteresowany wzmacnianiem
swojej pozycji w grupie oraz wśród partnerów biznesowych
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z istotą, procesami oraz warunkami komunikacji zgodnymi
ze współczesnymi trendami.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





zrozumienie znaczenia sprawnej komunikacji we współczesnych relacjach społecznogospodarczych
przyswojenie zasad procesu komunikacji wraz z barierami i sposobami minimalizowania
zakłóceń
znajomość przykładów wykorzystania mechanizmów komunikacyjnych w biznesie
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





identyfikacja zasad komunikacji wraz z błędami i możliwościami rozwoju w
przykładowych organizacjach
dobór technik i rozwiązań komunikacyjnych do specyfiki sytuacji w organizacji
eliminacja błędów w komunikacji i podnoszenie skuteczności komunikacji
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi oceniać i wskazywać możliwości poprawy systemów komunikacji
społeczno-gospodarczych

Metody dydaktyczne: Wykład, metody przypadków, metody symulacyjne, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 W1- Komunikacja w organizacjach gospodarczych w kontekście współczesnych warunków
rynkowych. (2h SS, 2h SN)
 W2- Model procesu komunikacji. (3h SS, 2h SN)
 W3- Elementy modelu procesu komunikacji utrudniające i sprzyjające skutecznej i efektywnej
komunikacji. (2h SS, 1h SN)
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W4- Komunikacja pozawerbalna jako istotny element jakości informacji. (2h SS, 1SN)
W5- Źródła sygnałów niewerbalnych oraz kontekst sytuacyjny. Wpływ kultury na interpretację
komunikatów. (2h SS, 1SN)
 W6- Analiza wykorzystania procesów komunikacyjnych w rzeczywistości gospodarczej. (2h SS,
1SN)
 W7- Analiza redundancji poprzez kanały pozawerbalne. (2h SS, 1h SN)
 ĆW1- Bariery komunikacyjne i podstawowe techniki ich przezwyciężania. (2h SS, 1 SN)
 ĆW2- Technika aktywnego słuchania. (2h SS, 1 SN)
 ĆW3- Analiza wykorzystywania komunikacji zewnętrznej w przykładowej firmie, dyskusje w
grupach, różnice w interpretacji zdarzeń. (2h SS, 1h SN)
 ĆW4- Analiza komunikatów pozawerbalnych. (3h SS,2 SN)
 ĆW5- Dyskusja o skuteczności i kierunkach zmian komunikacji na wybranych przykładach. (2h
SS, 1,5 SN)
 ĆW6- Zaliczenie pisemne. (2h SS, 2 h SN)
 ĆW7- Analiza i wnioski z zaliczenia, kierunki dalszego kształcenia się. (2h SS, 0,5h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne – sprawdza osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy oraz umiejętności
Literatura podstawowa:
 A. Potocki, R. Winkler, A. Żbikowska, Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych,
Difin, Warszawa 2003
 A. Pease, Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Jedność, Kielce 2003
Literatura uzupełniająca:
 Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, PWN, Warszawa, 2008
 M. Neymann (red.), Komunikacja i kultura biznesu w Europie. Zagadnienia wybrane, Wyd.
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarzadzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005
 A. Collins, Mowa ciała. Co znaczą nasze gesty?, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Makroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

KONIUNKTURA I WZROST GOSPODARCZY
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

II

3

Wykłady
Ćwiczenia
Laboratoria
Wykłady
Ćwiczenia
Laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

15
15

3

Przedmioty
pozostałe

polski

Prowadzący przedmiot: dr Rafał Nagaj, dr Lech Próchnicki, dr Piotr Szkudlarek,
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: tatus@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie: wiedzy, umiejętności, kompetencji (postaw):
1. Dobra znajomość makroekonomii i mikroekonomii,
2. umiejętność posługiwania się metodami ilościowymi w analizie zmian koniunkturalnych,
3. umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje cele w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY








Student posiada wiedzę o czynnikach wzrostu gospodarczego.
Student posiada elementarną wiedzę o zależnościach makroekonomicznych rządzących cyklem
koniunkturalnym.
Student zna wybrane modele wzrostu gospodarczego oraz teorie wyjaśniające cykl
koniunkturalny.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność identyfikacji i objaśnienia pojęć związanych ze wzrostem
gospodarczym i wahaniami produkcji oraz wskazać powiązania między nimi.
Student posiada umiejętność identyfikacji faz cyklu koniunkturalnego.
Student potrafi opisać i ocenić modele wzrostu gospodarczego oraz teorie wyjaśniające cykl
koniunkturalny. Potrafi także wskazać różnice pomiędzy teoriami.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Student umie stworzyć podstawy pod aktywne formułowanie kierunków polityki stabilizacyjnej
(cele, środki, moment czasowy).
 Student wykształca umiejętności interpretacji zmian makroekonomicznych w cyklu
koniunkturalnym pod kątem sposobów przystosowawczych w zmieniającym się cyklu
koniunkturalnym.
Metody dydaktyczne:
1.Podręcznik akademicki oraz materiały pomocnicze.
2.Prezentacje przy wykorzystaniu wideoprojektora.
3.Case study.
W1-Cykl koniunkturalny a wzrost i rozwój gospodarczy – 1h
W2-Wzrost gospodarczy w ujęciu taksometrycznym: mierniki oceny wzrostu i rozwoju
gospodarczego – 2h
W3-Modele wzrostu gospodarczego – 3h
W4- Przegląd teorii wahań cyklicznych – 3h
W5-Sekwencja cyklu. Empiryczne wyznaczanie faz cyklu. Monitorowanie gospodarki i
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przewidywanie faz cyklu – 2h
W6-Zmienne makroekonomiczne w trakcie trwania cyklu koniunkturalnego – 2h
W7-Polityka wzrostu gospodarczego: polityka wzrostu a polityka stabilizacyjna – wzajemne
uwarunkowania – 2h
ĆWICZENIA:
ĆW1-Cykl koniunkturalny a wzrost i rozwój gospodarczy – 1h
ĆW2-Wzrost gospodarczy w ujęciu taksometrycznym: mierniki oceny wzrostu i rozwoju
gospodarczego – 3h
ĆW3-Przegląd teorii wahań cyklicznych – 2h
ĆW4-Sekwencja cyklu. Empiryczne wyznaczanie faz cyklu. Monitorowanie gospodarki i
przewidywanie faz cyklu – 2h
ĆW5-Zmienne makroekonomiczne w trakcie trwania cyklu koniunkturalnego – 2h
ĆW6-Zachowania podmiotów gospodarujących w trakcie cyklu koniunkturalnego – 2h
ĆW7-Polityka wzrostu gospodarczego: polityka wzrostu a polityka stabilizacyjna – wzajemne
uwarunkowania – 2h
ĆW8-Kolokwium- 1h
Forma i warunki zaliczenia:
Prezentacja, test
Literatura podstawowa:
1. Cz. Sułkowski (red.), Podstawy teorii i polityki makroekonomicznej, Zapol, wyd. II zmienione,
Szczecin 2008.
2. M. G. Woźniak, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie,
Kraków 2004.
3. R. Solow, Growth Theory, An exposition, Oxford University Press, 1998.
4. C. Allsop, Economic Growth, Oxford 1990.
5. N.G. Mankiw, P.M. Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2008.
6. M. Ratajczak, Współczesne teorie makroekonomiczne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań,
2007.
7. W. Nowak, Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego, kolonia Limited,
Wrocław 2007.
Literatura uzupełniająca:
1. L. Próchnicki, Makromodel (program komputerowy do symulacji przebiegu procesów
gospodarczych), ZSB, Szczecin 2000.
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Wydział:
WNEiZ

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

ANALIZA STRAEGICZNA

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
15
2
przedmioty
polski
pozostałe
cwiczenia
15
laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
ćwiczenia
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Mirela Romanowska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: mirelaj@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy - student zna podstawy rachunkowości, teorii organizacji i zarządzania, ekonomiki
przedsiębiorstw, makro i mikroekonomii
 umiejętności - student potrafi identyfikować zdarzenia mogące mieć wypływ na zachowanie
prze się io stwa
 kompetencji (postaw) - student ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego , potrafi pracować w grupie
i jest przygotowany do obserwacji i analizowania otoczenia .
Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zakresem i metodami analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Opanowanie i
wykorzystanie narzędzi przy pomocy których dokonuje się oceny pozycji strategicznej i konkurencyjnej
przedsiębiorstwa i formułuje strategię dalszego rozwoju.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
II

3

Stacjonarne









student potrafi poprawnie zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu analizy strategicznej
student umie identyfikować i wyjaśniać podstawowe pojęcia charakteryzujące pozycję strategiczną i
konkurencyjną przedsiębiorstwa
student posiada znajomość metod służących ocenie makro i mikrootoczenia przedsiębiorstwa oraz jego
pozycji konkurencyjnej i strategicznej
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
student posiada umiejętności prawidłowej oceny wpływu różnych czynników na pozycję strategiczną i
konkurencyjną przedsiębiorstwa za pomocą wybranych narzędzi
student potrafi ocenić pozycję strategiczną i konkurencyjną przedsiębiorstwa oraz sformułować strategię
dalszego rozwoju
student potrafi opracować projekt strategii przedsiębiorstwa
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi ocenić i odpowiednio zastosować obowiązujące rozwiązania legislacyjne w sferze
funkcjonowania
 umiejętność podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności
 potrafi komunikować się z otoczeniem
Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 – Istota i przedmiot analizy strategicznej. (1 h SS)
W2 - Istota oraz rodzaje decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie. (1 h SS)
W3- Globalne oraz mikroekonomiczne /konkurencyjne/ zewnętrzne warunki gospodarowania. (2 h SS)
W4- Wewnętrzne zasoby oraz procesy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. (2 h SS)
W5- Charakterystyka oraz klasyfikacja podstawowych strategii konkurencji oraz rozwoju przedsiębiorstwa. (2 h
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SS)
W6- Tradycyjne metody analizy strategicznej. (1 h SS)
W7- Nowoczesne metody analizy strategicznej. (2 h SS)
W8 -Metody portfelowe w badaniu oraz optymalizacji pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. (2 h SS)
W9- Kompleksowe metody budowy oraz wyboru strategii przedsiębiorstwa – SWOT oraz SPACE. (2 h SS)
Ćw 1 – Ocena makrootoczenia przedsiębiorstwa X m.in. za pomocą deskryptorów uwzględnionych w arkuszu
PEST. (2 h SS)
Ćw2 – Badanie otoczenia sektorowego przedsiębiorstwa X. (1 h SS)
Ćw3 – Wykorzystanie Modelu M. Portera do oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa X. ( 1 h SS)
Ćw4 – Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa X. ( 2 h SS)
Ćw5 – Analiza cyklu życia produktów / usług przedsiębiorstwa X. (1 h SS)
Ćw6 - Wykorzystanie Macierzy BCG do badania prawidłowości portfela produktów/usług przedsiębiorstwa X.
(2 h SS)
Ćw7 – Analiza zasobów przedsiębiorstwa X. Sporządzanie bilansu strategicznego przedsiębiorstwa X. (2 h SS)
Ćw8 – Analiza szans i zagrożeń występujących w otoczeniu przedsiębiorstwa X oraz słabych i silnych stron
przedsiębiorstwa X. (2 h SS)
Ćw9 – Case study. Przedsiębiorstwo Y. (1 h SS)
Ćw10 - Kolokwium zaliczeniowe. (1 h SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Na końcowe zaliczenie przedmiotu składają się: zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej obejmujące pytanie
teoretyczne (50%) oraz sporządzona ocena (analiza) wybranego podmiotu gospodarczego (50%).
Na ocenę końcową wpływ ma także aktywność na zajęciach.
Literatura podstawowa:
 Gierszewska G.: Zarządzanie strategiczne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.
Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 Drążek Z. Niemczynowicz B.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003.
 Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE,
Warszawa 2008.
 Gierszewska G. Romanowska M.,: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1997.
 Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa 2000.
 Konkurencyjność. Poziom makro i mezo, red. N. Daszkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008.
 Olczyk M., Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2008.
 Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa
2005.
Literatura uzupełniająca:
 Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2000.
 Przedsiębiorczość a strategie konkurencji, red. T.P. Tkaczyk, SGH, Warszawa 2001.
 Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2006.

Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa 2003.
 Krupski R.: Prac. zbiorowa, Zarządzanie Strategiczne Koncepcje – Metody, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWE, Warszawa
2001.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US:
WNEiZ
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

ZARZĄDZANIE KONKURENCYJNOŚCIĄ
Tryb studiów

Rok

Semestr

Stacjonarne

II

4

Niestacjonarne

Rodzaj zajęć:

Liczba godzin

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

2

Przedmioty
pozostałe

polski

15

Prowadzący przedmiot: dr Benedykt Niemczynowicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: benniem@interia.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: znajomość podstawowych zagadnień
ekonomii, ekonomiki przedsiębiorstwa, teorii
organizacji i zarządzania oraz marketingu
 umiejętności : student posiada umiejętności analizowania informacji
dotyczących życia
gospodarczego,
 kompetencji : student rozumie istotę funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczace metod analizy i oceny pozycji konkurencyjnej firmy oraz
zasad formułowania jej strategii.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY








zdobycie wiedzy o znaczeniu konkurencyjności w osiąganiu celów przedsiębiorstwa,
znajomość metod analizy i oceny pozycji konkurencyjnej firmy
uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej formułownia strategii firmy.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

student posiada umiejętności pracy zespołowej,
student potrafi ocenić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa,
student posiada umiejętności myślenia menedżerskiego.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student samodzielnie charakteryzuje i ocenia zachowania przedsiębiorstwa w
strukturach rynkowych.

różnych

Metody dydaktyczne: wykłady wprowadzające z wykorzystaniem nowoczesnych technik
audiowizualnych, autorskie opracowanie materiałów dydaktycznych i opisów przypadków dostarczanych
w formie kserokopii.
Treści merytoryczne przedmiotu:
 Przedsiębiorstwo jako przedmiot badań konkurencyjności. Pojęcia konkurowania, konkurencji i
konkurencyjności (2 godz. SS, 1 godz. SN)
 Pojęcie, rodzaje i poziomy strategii współczesnych przedsiębiorstw (2 godz. SS, 1 godz. SN)
 Strategie konkurencyjne przedsiębiorstw („Generic strategies”) (2godz.SS, 1 godz. SN).
 Analiza makrootoczenia (2godz.SS, 2 godz. SN).
 Strukturalna analiza sektora.Badanie otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa (2godz.SS, 2
godz. SN).
 Analiza i ocena pozycji konkurencyjnej firmy metotą BCG (2 godz.SS, 2 godz. SN)
 Diagnoza i ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa metodą McKinsey’a i ADL(2 godz. SS, 2
godz. SN).
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 Zaliczenie przedmiotu (1 godz.SS, 1 godz. SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie końcowe przedmiotu obejmuje :
 ocenę studentów za uczestnictwo w zajęciach - pytania pozwalają na ocenę efektów kształcenia w
zakresie wiedzy i umiejętności,
 ocenę postaw studentów w trakcie pracy w zespołach,
 ocenę pisemnych diagnoz pozycji konkurencyjnej wybranych przedsiębiorstw – testujących efekty
kształcenia w zakresie wiedzy, kompetencji i umiejętności.
Literatura podstawowa:
 H.Adamkiewicz-Drwiłło, Uwarunkowanie konkurencyjności przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2008.
 Z.Drążek, B.Niemczynowicz, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003.
 M.Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w
warunkach globalizacji, Toruń 2005.
Literatura uzupełniająca:
 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE 2009.
 M.Porter, Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 2000.
 M,Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
 Strategor. Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 2001.
 Zarządzanie strategiczne –stan i perspektywy rozwoju, red,R.Krupski, WWSZiP, Wałbrzych 2002.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Rachunkowości

Wydział:
WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

II

4

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

15
30

3

Typ przedmiotu

Przedmioty
pozostałe

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Jadwiga Wawer-Bernat
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jwawer@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawowe zagadnienia funkcjonowania rachunkowości w przedsiębiorstwie
 umiejętności: student potrafi dostrzegać, obserwować i interpretować zdarzenia gospodarcze
 kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę,
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące ujmowania w ewidencji księgowej procesów
gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstw oraz ich wpływu na sprawozdania finansowe
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




znajomość zasad wyceny składników majątku
znajomość zasad ewidencji księgowej składników majątku i źródeł ich finansowania
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




dokonywanie wyceny księgowej i bilansowej składników majątku
księgowanie operacji gospodarczych powodujących zmiany w stanie składników majątku
i źródeł ich pochodzenia
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi rozwiązywać problemy ewidencyjne i odczytywać informacje pochodzące
ze sprawozdań finansowych, przekazać podstawową wiedzę na temat działalności
gospodarczej przedsiębiorstw

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, metoda przypadków, dyskusja
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 – Istota, wycena i pomiar zużycia środków trwałych.(2h SS)
W2 - Ewidencja składników zaliczanych do aktywów trwałych.(2 h SS)
W3 – Wycena i ewidencja środków pieniężnych.(2h SS)
W4 – Rodzaje rozrachunków i zasady ich ewidencji. (2h SS)
W5 – Sposoby wyceny i ewidencji materiałów. (2h SS)
W6 – Rozliczanie kosztów w czasie. (2h SS)
W7 – Wycena i ewidencja produktów. (2h SS)
W8 – Znaczenie kapitałów, funduszy, rezerw. Ustalanie i podział wyniku finansowego.(1h SS)
Ćw1 - Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie istoty i zasad rachunkowości finansowej.(2h SS)
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Ćw2 – Klasyfikowanie składników zaliczanych do aktywów trwałych. Ustalanie zużycia środków
trwałych.(2 h SS)
Ćw3 – Ewidencjonowanie zmian w środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych.(2 h
SS)
Ćw4 – Rozliczanie księgowe kosztów środków trwałych w budowie.(2 h SS)
Ćw5 - Wycenianie i ewidencjonowanie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego.(2 h SS)
Ćw6 – Księgowanie rozrachunków I roszczeń.(2 h SS)
Ćw7 – Ujmowanie rozrachunków z pracownikami.(2 h SS)
Ćw8 - Zaliczenie (2 h SS)
Ćw9 – Dokonywanie wyceny materiałów. Ewidencja materiałów w cenach zmiennych.(2 h SS)
Ćw10 - Ewidencjonowanie materiałów w cenach stałych.(2 h SS)
Ćw11 – Ujmowanie czynnych I biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.(2 h SS)
Ćw12 – Ustalanie kosztu wytworzenia produktów. (2 h SS)
Ćw13 – Ewidencjonowanie produktów.(2 h SS)
Ćw14 – Ustalanie i podział wyniku finansowego.(2 h SS)
Ćw15 – Zaliczenie (2 h SS)
Forma i warunki zaliczenia: przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem pisemnym na ocenę.
Studenci oceniani są na podstawie zaliczenia pisemnego - egzamin pisemny sprawdza efekty
kształcenia w zakresie wiedzy (pytania testowe) i umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe
(do 10 pytań) i zadania sytuacyjne (do 3 zadań).
Literatura podstawowa:
 Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i
międzynarodowych. Część I, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2010.
 Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i
międzynarodowych. Część II. Zadania z rozwiązaniami, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław 2010.
 Podstawy rachunkowości, red. K.Winiarska, Wolters Kluwer, Kraków 2010.
 Podstawy rachunkowości – zbiór zadań, red. K.Winiarska, Wolters Kluwer, Kraków 2010.
Literatura uzupełniająca:
 Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2004.
 Vademecum samodzielnego księgowego, red. W. Gos, PAR, Warszawa 2009.
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Wydział:
WNEiZ

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Finansów
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

FINANSE SAMORZĄDOWE

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
15
2
Przedmioty
polski
pozostałe
ćwiczenia
15
laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
ćwiczenia
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Izabela Nawrolska, dr Marcin Będzieszak
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: nawrolska@poczta.onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1): student posiada znajomość tematyki z zakresu podstaw finansów, finansów publicznych oraz
prawa gospodarczego
 umiejętności (1) : student posiada umiejętność interpretowania zjawisk ekonomicznych
 kompetencji (postaw) (1) : student potrafi uzupełniać i doskonalić wiedze i umiejętności
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i rozumieniu procesów zachodzących w obszarze systemu
finansowego jednostek samorządu terytorialnego
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
II

4

Stacjonarne









uzyskanie wiedzy z zakresu podstawowych norm i reguł działania jednostek samorządu , przyczyn ,
warunków i skutków decentralizacji;
znajomość ogólnych zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym narzędzi i
sposobów prowadzenia polityki dochodowej, wydatkowej, inwestycyjnej i zadłużenia jednostek samorządu
terytorialnego
uzyskanie wiedzy o relacjach między jednostkami samorządowymi i instytucjami społecznymi w skali
krajowej i międzynarodowej
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
uzyskanie umiejętności określania szans i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem i rozwojem jednostek
samorządu terytorialnego ( w ujęciu lokalnym i regionalnym )
zdobycie umiejętności analizowania i oceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
umiejętność określania związków między kondycją finansową jednostek samorządu terytorialnego a
uwarunkowaniami społeczno-politycznymi
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 umiejętność pracy w grupie podczas przygotowania projektów
 rozbudzenie zainteresowana dalszym pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem umiejętności
Metody dydaktyczne: wykłady z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, ćwiczenia z wykorzystaniem case
study
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1- Przesłanki i warunki decentralizacji ( 1hSS)
W2 - Zakres samodzielności jednostek samorządu terytorialnego jako podstawowy warunek prowadzenia polityki
finansowej (2hSS)
W3/W4 - Strategia pozyskiwania dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego ( polityka podatkowa,
dochody zwrotne-emisja obligacji komunalnych ,pozyskiwanie środków z funduszy unijnych etc.) ( 4hSS)
W5 -Kierunki wydatkowania środków finansowych przez samorząd ( 2hSS)
W6 -Partnerstwa publiczno-prywatne w sektorze usług komunalnych jako czynnika aktywizującego rozwój
lokalny i regionalny( 2hSS)
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W7- Instrumenty i procesy podwyższania efektywności i skuteczności działania samorządu ( budżet zadaniowy,
wieloletni plan finansowy, wieloletnie plany inwestycyjne) ( 2hSS)
W8 -Oceny ratingowe jednostek samorządu terytorialnego- znaczenie ocen ,metodologia ocen JST stosowanych
przez firmy ratingowe ( omówienie przykładowych ocen oraz case -study) ( 2hSS)
ĆW1 -Przedmiot finansów samorządowych- podstawowe pojęcia oraz określenie tematów projektów oraz podział
grupy na zespoły ( 2hSS)
ĆW2 – Metody analiz stosowanych w ocenie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego ( 2hSS)
ĆW3 - Analizy budżetów wybranych jednostek samorządu terytorialnego- gminy ( case-study) ( 2hSS)
ĆW4- Analizy budżetów wybranych jednostek samorządu terytorialnego- powiaty ( case-study) ( 2hSS)
ĆW5- Analizy budżetów wybranych jednostek samorządu terytorialnego-miasta na prawach powiatu ( casestudy) ( 2hSS)
ĆW6- Analizy budżetów wybranych jednostek samorządu terytorialnego ( case-study) – województwa ( 2hSS)
ĆW7- Analizy budżetów wybranych jednostek samorządu terytorialnego ( case-study)- euroregiony ( 2hSS)
ĆW8-zaliczenie ( 1hSS)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
Zaliczenia pisemnego (50% oceny) –sprawdzian określa osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności ( forma – pytania otwarte).
Projektu własnego (50% oceny) – projekt testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy
,umiejętności i kompetencji społecznych. Projekt jest prowadzony w 4-5 osobowych zespołach i prezentowany
podczas ćwiczeń.

Literatura podstawowa:
 S. Owsiak Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005;
 K. Piotrowska-Marczak Finanse lokalne w Polsce., PWN, Warszawa 1997;
 M.Jastrzębska Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego .Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego , Gdańsk 2005
 N. Gajl Finanse i gospodarka lokalna na świecie PWE, Warszawa 1993;
 Czasopisma: Samorząd Terytorialny; Finanse Komunalne; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, seria
Polska Regionów.
Literatura uzupełniająca:
 Analizy z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( lata 1999-20)- materiały dostępne na
stronach internetowych Ministerstwa Finansów
 M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska- Koczkodaj Podstawy analizy finansowej w jednostkach
samorządu terytorialnego, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003
 L.Patrzałek Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
Wrocław 2004
 M.Kosek-Wojnar, K. Surówka Finanse samorządowe, Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie,
Kraków 2002
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE
Tryb studiów

Rok

Semestr

Stacjonarne

III

5

Niestacjonarne

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15
15

3

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

Przedmioty
pozostałe

polski

Prowadzący przedmiot: dr Katarzyna Gadomska-Lila
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: katarzyna.gadomska@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:




wiedzy (1) student zna podstawy zarządzania, a także zagadnienia ogólnoekonomiczne
umiejętności (1) student potrafi zastosować narzędzia zarządzania poznane w ramach
wcześniejszych przedmiotów m.in. algorytm procesu podejmowania decyzji, zasady
organizacji pracy, techniki usprawniania komunikacji
 kompetencji (postaw) (1) student potrafi przygotować i przeprowadzić prezentację,
moderować dyskusję na zadany temat, pracować w zespole
Cele przedmiotu: Przekazanie wiedzy o rodzajach i uwarunkowaniach zachowań ludzi w
organizacjach oraz kluczowych elementach składających się na przedmiot zachowań
organizacyjnych, z uwzględnieniem podstawowych poziomów analizy: jednostki, grupy i
systemu organizacyjnego. Wskazanie możliwości wykorzystania w praktyce form, metod i
technik kształtowania pożądanych zachowań pracowników, wpływających na sposób
funkcjonowania organizacji i ich powodzenie.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




Znajomość celu i znaczenia zachowań organizacyjnych dla skutecznego i sprawnego funkcjonowania
organizacji
Znajomość kluczowych mechanizmów wpływających na zachowania pracowników
Znajomość metod i narzędzi umożliwiających kształtowanie pożądanych zachowań pracowników

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





Poprawne stosowanie terminologii dotyczącej przedmiotu zachowań organizacyjnych oraz definiowanie
kluczowych zjawisk
Identyfikowanie i analizowanie problemów dotyczących zachowań organizacyjnych
Ocenianie zasadności zastosowanych w organizacjach metod i narzędzi rozwiązywania problemów

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


Rozwijanie takich postaw i umiejętności jak: współpraca, komunikowanie się, rozwiązywanie konfliktów,
kreatywność.

Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne (kwestionariusze itp.),

dyskusja w grupie
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1- Istota i uwarunkowania zachowań organizacyjnych; przedmiot i cele zachowań w organizacji (1h SS, 1h
SN)
W2- Poziom jednostki: podstawy zachowań indywidualnych: wartości, postawy, osobowość, uzdolnienia,
postrzeganie, uczenie się (2h SS, 2h SN)
W3- Poziom jednostki: motywacja i indywidualne podejmowanie decyzji (2h SS)
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W4-Poziom grupowy: przyczyny przyłączania się do grup; zasady funkcjonowania; grupowe podejmowanie
decyzji; komunikacja i konflikty w grupach (2h SS, 1h SN)
W5- Poziom grupowy: Zespoły w organizacjach: zespół a grupa, wady i zalety pracy zespołowej, rodzaje
zespołów (2h SS, 1h SN)
W6- Koncepcje efektywnego kierowania; władza w organizacjach – źródła i przejawy; przywództwo jako
specyficzny sposób kierowania ludźmi (2h SS, 1h SN)
W7- Poziom systemu: projektowanie organizacji; koncepcja i wprowadzanie zmian organizacyjnych (2h SS)
W8- Poziom systemu: kultura organizacyjna; zarządzanie zasobami ludzkimi (2h SS, 2h SN)
ĆW1- Wprowadzenie do zachowań organizacyjnych; trendy i tendencje, badanie postaw pracowników (2h SS)
ĆW2- Uwarunkowania zachowań jednostki w organizacji: diagnozowanie typów osobowości, analiza systemu
wartości, sposobów uczenia się, poziomu motywacji (2h SS, 2h SN)

ĆW3- Grupy i zespoły - określanie podobieństw i różnic, funkcjonowanie w grupie/zespole
(2h SS, 2h SN)
ĆW4- Komunikacja i konflikty w grupach pracowniczych (2h SS)
ĆW5- Władza i przywództwo: badanie stylu przywództwa, determinanty skuteczności (2h SS, 1h SN)
ĆW6- Analiza podejścia do zmian organizacyjnych (2h SS)
ĆW7- Analiza kultury organizacyjnej oraz polityki zarządzania zasobami ludzkimi (2h SS, 2h SN)
ĆW8- Zaliczenie (1h SS, 1h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
Raporty z przeprowadzonych studiów przypadków
Wyniki ćwiczeń praktycznych
Test (pytania zamknięte i otwarte)
Literatura podstawowa:
 Robbins S.P.: Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004
 Red. Potocki A., Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2005
 Kuc B.R., Moczydłowska J.M., Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:





Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A., Człowiek w firmie, Difin, Warszawa 2009
Szaban J.M., Zachowania organizacyjne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007
Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2002
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Wydział:
WNEiZ

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Finansów
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
15
4
Przedmioty
polski
pozostałe
ćwiczenia
30
laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
ćwiczenia
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Jolanta Iwin-Garzyńska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jiwin@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1): student posiada ogólną wiedzę o nauce finansów i rachunkowości, zna i rozumie
współzależności między finansami, sferą realną gospodarki i otoczeniem makroekonomicznym
 umiejętności (1): student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne i prawne
 kompetencji (postaw) (1): student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu
finansów i podstaw rachunkowości
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i rozumieniu procesów zachodzących w obszarze
finansów przedsiębiorstwa
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
III

5

Stacjonarne









poznanie mechanizmów funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa
poznanie źródeł finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i projektów inwestycyjnych oraz
kryteriów wyboru odpowiedniego rozwiązania
pozyskanie wiedzy o normach i regułach, głównie z zakresu prawa podatkowego, oddziałujących na finanse
w przedsiębiorstwie
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
potrafi wyliczyć wartość pieniądza w czasie i efektywność poszczególnych instrumentów finansowych do
dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego instrumentu
potrafi ocenić skutki finansowe podejmowanych decyzji w przedsiębiorstwie w wymiarze krótko i
długookresowym, posiada umiejętność rozumienia występowania ryzyka
potrafi ocenić skutki finansowe rozwiązań prawno-podatkowych mających wpływ na wartość strumieni
finansowych w przedsiębiorstwie
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów w zakresie finansów przedsiębiorstwa uwzględniając
aspekty prawno-podatkowe
 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedze i umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstwa w
zmieniającym się otoczeniu ekonomicznym i prawnym przedsiębiorstw
Metody dydaktyczne:
wykład – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych powiązany z komentowaniem aktualnych
zjawisk w sferze finansów przedsiębiorstwa,
ćwiczenia – rozwiązywanie zadań i przykładów z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnopodatkowych, wykorzystanie metody przypadków i formuł wartości pieniądza w czasie
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
- W1: Istota finansów przedsiębiorstw, Teoria trzech soczewek (3)
- Ćw1: Istota wartości pieniądza w czasie (2 godz)
- Ćw2: Wykorzystanie koncepcji wartości w czasie w decyzjach finansowych przedsiębiorstw (4godz)
- W: 2 Kapitał w przedsiębiorstwie - kapitał, struktura kapitału, (2 godz)
- Ćw3: Wycena i ustalanie podstawowych charakterystyk obligacji (2 godz)
- W:3 Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa; źródła kapitału - podział zysku, emitowane papiery
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wartościowe, rynek pierwotny i wtórny (krótko i długoterminowe z uwzględnieniem elementów rozwiązań
prawno-podatkowych) (4 godz)
- Ćw4: Wycena akcji za pomocą modelu zerowego wzrostu, modelu Gordona, modeli wielofazowych,
alternatywnych metod wyceny (2 godz)
- Ćw: 5 Rozwiązywanie zadań z zakresu kosztu kapitału: obcego i własnego, weryfikacja modelu wyceny
aktywów kapitałowych, średniego ważonego kosztu kapitału (4 godz)
- W4: Struktura kapitału a wartość firmy; teorie finansowania i teorie struktury kapitału, korzyści podatkowe
a ryzyko, teoria hierarchii źródeł finansowania.(2 godz)
- Ćw6: Kolokwium (2 godz)
- W5: Wykorzystanie dźwigni w finansach przedsiębiorstw - dźwignia operacyjna, finansowa i łączna w
finansach przedsiębiorstwa (2 godz)
- Ćw7: rozwiązywanie zadań z zakresu wykorzystania dźwigni w finansach przedsiębiorstwa, studia
przypadku (2 godz)
- Ćw8: Ocena efektywności inwestycji za pomocą metod statycznych (ARR,PP) oraz metod dynamicznych
(NPV,IRR,) ( 2 godz)
- W6: Długoterminowe decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw; rzeczowy majątek trwały i jego amortyzacja z
uwzględnieniem bieżących rozwiązań prawno-podatkowych w tym zakresie (2 godz)
- Ćw9:Analiza przepisów prawa podatkowego oraz optymalizacja decyzji w zakresie wyboru metody
amortyzacji podatkowej środków trwałych (4 godz)
- Ćw 10: Wartość przedsiębiorstwa w świetle teorii struktury kapitału (2 godz)
- Ćw 11 : Krótkoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw – zarządzanie kapitałem obrotowym (2
godz)
- Ćw12:Kolokwium (2 godz)
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny w formie testu– sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności. Obejmuje pytania testowe (do 30 pytań) zawierające także zagadnienia dotyczące rozwiązań
podatkowych oraz jedno pytanie otwarte. Otrzymanie pozytywnej oceny w terminie pierwszym egzaminu
uwarunkowane jest uzyskaniem 60% maksymalnej wartości punktów. W terminie poprawkowym do uzyskania
zaliczenia potrzebne jest 50% maksymalnej wartości punktów. Egzamin pozwala na ocenę następujących celów
nauczania w zakresie wiedzy: teorii i elementów praktyki funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa z
uwzględnieniem rozwiązań prawno-podatkowych, umiejętności wykorzystania teorii finansów przedsiębiorstwa
w praktyce oraz adaptacji do prawa podatkowego i ryzyka; kompetencji: rozumienia i akceptacji zasad etyki w
finansach przedsiębiorstwa.
Zaliczenie pisemne – zaliczenie ćwiczeń następuje w oparciu o dwa kolokwia. Każde z kolokwiów polega na
rozwiązaniu 4 zadań. Zaliczenie kolokwium wymaga uzyskania przynajmniej 50% punktacji. Kolokwia
pozwalają na ocenę celów nauczania w zakresie wiedzy dotyczącej rozwiązań prawno-podatkowych, znajomości
metod wyceny instrumentów finansowych, znajomości mechanizmu dźwigni finansowej, znajomości metod
oceny efektywności inwestycji, znajomości kategorii kapitału obrotowego netto, znajomości teorii struktury
kapitału. W zakresie umiejętności kolokwia sprawdzają: umiejętność posługiwania się koncepcją zmiennej
wartości pieniądza w czasie, umiejętności wyznaczania przepływów pieniężnych, umiejętności oceny skutków
finansowych przyjętych rozwiązań prawno-podatkowych. W zakresie kompetencji kolokwium weryfikuje
zdolność do określania priorytetów niezbędnych do realizacji postawionego zadania.
Literatura podstawowa:
- J. Iwin-Garzyńska, A. Adamczyk. Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2009
- J. Iwin-Garzyńska, A. Adamczyk. Finanse przedsiębiorstw, przykłady, zadania, testy. Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010
- A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. PWE, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
- J. Ickiewicz: Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2009
- J. Szczepański, L. Szyszko Finanse przedsiębiorstw., PWE Warszawa 2007
- E.F. Bringham, J.F. Houston: Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa 2005
- J. Czekaj, Z. Dresler: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2005

141

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Rachunkowości

Wydział:
WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

RACHUNEK KOSZTÓW
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

III

5

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

15
15

3

przedmioty
pozostałe

polski

Prowadzący przedmiot: dr Jadwiga Wawer-Bernat, mgr Barbara Jakubiak
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jwawer@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawowe zagadnienia funkcjonowania rachunkowości w przedsiębiorstwie
 umiejętności: student potrafi ujmować koszty działalności operacyjne
 kompetencji (postaw): student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę, pracować w grupie
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania rachunku kosztów w przedsiębiorstwie
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





zrozumienie istoty, zakresu i zadań rachunku kosztów,
poznanie sposobów pomiaru, wyceny i rozliczania kosztów
zrozumienie zasad i metod kalkulacji kosztów
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





klasyfikowanie kosztów według różnych kryteriów
dokonywanie pomiaru, wyceny i rozliczania kosztów
przeprowadzanie kalkulacji kosztów
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi stosować etapy rachunku kosztów i przekazać wiedzę na temat
kształtowania się kosztów działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, metoda przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Istota, zakres, zadania, etapy i odmiany rachunku kosztów. Istota i kryteria klasyfikacji kosztów.
(2h SS)
W2 – Pomiar i wycena zużycia czynników produkcji. Ewidencja i rozliczanie kosztów.( 2h SS)
W3 - Zasady rozliczania produkcji pomocniczej.(2h SS)
W4 – Kalkulacja kosztów – podziałowa prosta.(2h SS)
W5 – Kalkulacja kosztów – współczynnikowa i produkcji sprzężonej.(2h SS)
W6 – Kalkulacja kosztów – doliczeniowa (asortymentowa i zleceniowa).(2h SS)
W7 – Kalkulacja kosztów – fazowa.(2h SS)
W8 – Procesowy rachunek kosztów.(1h SS)
Ćw1 - Omówienie ogólnych zagadnień związanych z rachunkiem kosztów. (1h SS)
Ćw2 - Klasyfikowanie kosztów według różnych kryteriów. (2 h SS)
Ćw3 – Dokonywanie pomiaru i wyceny kosztów oraz ich rozliczanie.(1 h SS)
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Ćw4 – Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej.(2h SS)
Ćw5 - Ustalanie kosztu jednostkowego produktu metodą podziałową. (2 h SS)
Ćw6 - Ustalanie kosztu jednostkowego produktów metodą współczynnikową i odjemną. (2 h SS)
Ćw7 – Ustalanie kosztu jednostkowego produktów metodą doliczeniową i fazową.(3 h SS)
Ćw8 - Zaliczenie (2 h SS)
Forma i warunki zaliczenia: przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym na ocenę.
Studenci oceniani są na podstawie zaliczenia pisemnego sprawdzającego efekty kształcenia w
zakresie wiedzy (pytania testowe) i umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe (do 10 pytań) i
zadania sytuacyjne (do 6 zadań).
Literatura podstawowa:
 Rachunek kosztów według polskiego prawa bilansowego, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław
2003
 Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i
międzynarodowych. Część I, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2010.
 Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i
międzynarodowych. Część II. Zadania z rozwiązaniami, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław 2010.
Literatura uzupełniająca:
 Rachunek kosztów, red. K. Sawicki, FRRwP, Warszawa 1996.
 K. Sawicki, Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 2000.
 Vademecum głównego księgowego, red. W. Gos, PAR, Warszawa 2007.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

ANALIZA FINANSOWA
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

III

5

wykłady
cwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

15
30

5

Typ przedmiotu

Przedmioty
pozostałe

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Mirela Romanowska, dr Aleksandra Gąsior
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: mirelaj@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy - student zna podstawy: analizy ekonomicznej, rachunkowości, zarządzania,
finansów, statystyki
 umiejętności - student potrafi wyszukiwać związki i zależności między kategoriami
ekonomicznymi , rozumie i prawidłowo identyfikuje podstawowe kategorie finansowe
opisujące sytuację finansową prze siębiorstwa
 kompetencji (postaw) - student ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego , potrafi
pracować w grupie i jest przygotowany do ob erwacji i analizowania otoczenia .
Cele przedmiotu:
Analiza finansowa dostarcza narzędzi ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji w
przedsiębiorstwie co ma prowadzić do lepszego wykorzystania zasobów, poprawy wyników
działalności, sprostania potrzebom rynku i oczekiwaniom właściciela.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





zrozumienie zawartości informacyjnej różnych źródeł informacji na temat
funkcjonowania podmiotów gospodarczych
znajomość metod i zasad konstrukcji mierników służących do wielokierunkowej oceny
podmiotów gospodarczych
znajomość mierników służących ocenie efektywności funkcjonowania i możliwości
rozwoju
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





umiejętność interpretacji wielkości ekonomicznych i finansowych pochodzących z
różnych źródeł (sprawozdań, raportów, zestawień itp.)
umiejętność doboru odpowiedniego zestawu mierników i wykorzystania ich do oceny
funkcjonowania przedsiębiorstw
umiejętność wnioskowania na podstawie wyników z dokonanej oceny oraz formułowania
strategii dalszego rozwoju przedsiębiorstwa
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi ocenić i odpowiednio zastosować obowiązujące rozwiązania legislacyjne w
sferze funkcjonowania podmiotów gospodarczych

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Charakterystyka źródeł informacji dla potrzeb analizy finansowej przedsiębiorstwa ze

144

szczególnym uwzględnieniem rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków
pieniężnych. (2 h SS, 2 h SN)
W2 -Konstrukcja wskaźników finansowych i ich przydatność w ocenie kondycji finansowej
przedsiębiorstwa (2 h SS, 1 h SN)
W3 – Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw. (2 h SS, 1 h SN)
W4 - Kierunki i sposoby analizy wyników finansowych. (2 h SS, 1 h SN)
W5 - Modele analizy przyczynowej zysku. (2 h SS, 2 h SN)
W6- Modele analizy przyczynowej rentowności kapitału własnego. (1 h SS, 1 h SN)
W7- Dźwignia finansowa, operacyjna i połączona. (2 h SS, 2 h SN)
W8 – Istota i pomiar dynamicznej płynności finansowej. (2 h SS, 2 h SN)
Ćw1 – Czytanie sprawozdań finansowych (RZiS, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych). (
2 h SS, 1 h SN)
Ćw2 – Ocena rentowności w wielkościach bezwzględnych. ( 1 h SS, 1 h SN)
Ćw3 – Wstępna analiza wskaźnikowa rentowności przedsiębiorstwa. (2 h SS, 2 h SN)
Ćw4 – Analiza przyczynowa wyników finansowych. (2 h SS, 2 SN)
Ćw 5 – Analiza przyczynowa rentowności kapitałów własnych. (2 h SS, 1 h SN)
Ćw 6 – Pomiar dźwigni finansowej, operacyjnej i połączonej. (2 h SS, 2 h SN)
Ćw 7 – Analiza dynamicznej płynności finansowej. (2 h SS, 2 SN)
Ćw 8 – Case study (1 h SS, 2 h SN)
Ćw 9 – Kolokwium zaliczeniowe (1 h SS, 1 SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie w formie pisemnej obejmujące pytanie teoretyczne i zadania empiryczne sprawdzające
znajomość metod i umiejętność interpretacji wyników. Na ocenę końcową wpływ ma także aktywność
na zajęciach.
Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej. Sprawdzian testuje osiągnięcia w zakresie
wiedzy (pytania teoretyczne) oraz umiejętności studenta (zadania praktyczne wraz z interpretacją).
Literatura podstawowa:
 Waśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie,
FRRwP, Warszawa 2004.
 Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Red. W. Skoczylas, SKwP,
Warszawa 2009
 Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2004
 Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa,
PWE, Warszawa 2008
Literatura uzupełniająca:
 M. Siemińska: Metody pomiaru i oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wyd. UMK, Toruń 2002.
 M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWE,
Warszawa 2001.
 E. Nowak: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 W. Gabrusewicz: Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Marketingu
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

ANALIZA RYNKU
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

III

6

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15
15

3

Przedmioty
pozostałe

polski

10
12

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Augustyna Burlita, dr Krzysztof Błoński
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: augustynab@poczta.onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student posiada podstawową wiedzę w zakresie ekonomii i statystyki
 Umiejętności: student posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w różnych zakresach i
formach, a także umiejętność analizowania zjawisk.
 Kompetencji (postaw): student potrafi współpracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego, jest odpowiedzialny za powierzone zadania.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące metod gromadzenia i przetwarzania
informacji na temat kształtowania się i zależności przyczynowo - skutkowych zjawisk rynkowych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





Zdobycie wiedzy na temat sposobu prowadzenia (procedury) analizy rynku.
Zdobycie podstawowej wiedzy na temat metod gromadzenia informacji rynkowej.
Zdobycie podstawowej wiedzy na temat metod przetwarzania informacji rynkowej.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





Umiejętność doboru metod i technik gromadzenia i przetwarzania informacji dla
rozwiązania określonego problemu badawczego.
Umiejętność analizowania zjawisk i procesów rynkowych oraz prezentacji wyników
analizy rynku.
Umiejętność wykorzystywania wyników analizy rynku w praktyce działalności
przedsiębiorstwa.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Po zajęciach student powinien być przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia
prostej analizy zjawisk i procesów rynkowych dla potrzeb przedsiębiorstwa, mieć
świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny podczas
prowadzenia analizy rynku, powinien potrafić komunikować się z otoczeniem
wewnętrznym i zewnętrznym organizacji w celu rozpoznania problemów badawczych,
uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę oraz brać odpowiedzialność za powierzone mu
zadania z zakresu analizy rynku.

Metody dydaktyczne:
Wykłady z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji.
Ćwiczenia – praktyczne rozwiązywanie w grupach określonych problemów związanych z
analizowaniem zjawisk i procesów rynkowych oraz zależności przyczynowo-skutkowych na
podstawie metod przypadków.
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Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów):
W 1 –Rola informacji w procesie podejmowania decyzji rynkowych, źródła informacji rynkowych,
pojęcie, cel i przedmiot analizy rynku, analiza rynku a badania rynku. (2hSS, 1hSN)
W 2- Rodzaje analiz rynkowych, proces analizy rynku, kryteria użyteczności analizy rynku. (2hSS,
1hSN)
W 3- Ilościowe metody gromadzenia informacji rynkowych. (2hSS, 1hSN)
W 4 - Jakościowe metody gromadzenia informacji rynkowych. (2hSS, 1hSN)
W 5 - Analiza struktury zjawisk rynkowych. Analiza pojemności i chłonności rynku. (2hSS, 1hSN)
W 6 - Analiza związków przyczynowo – skutkowych. (2hSS, 1hSN)
W 7 - Analiza dynamiki rynku. (2hSS, 1hSN)
W 8 - Analiza rynku w przestrzeni. (1hSS, 1hSN)
ĆW1 - Rozwiązywania konkretnych przykładów dotyczących oceny pozycji rynkowej
przedsiębiorstwa. (2hSS, 1hSN)
ĆW 2- Analizowanie obrotów przedsiębiorstwa. (2hSS, 1hSN)
ĆW 3 - Rozwiązywanie konkretnych przykładów dotyczących analizy popytu. (2hSS, 1hSN)
ĆW 4 - Rozwiązywanie konkretnych przykładów dotyczących analizy struktury rynku. (2hSS, 1hSN)
ĆW 5 - Rozwiązywanie konkretnych przykładów dotyczących analizy związków przyczynowoskutkowych zjawisk rynkowych. (2hSS, 1hSN)
ĆW 6 - Rozwiązywanie konkretnych przykładów dotyczących analizy dynamiki rynku. (2hSS, 1hSN)
ĆW 7 - Rozwiązywanie konkretnych przykładów dotyczących analizy przestrzennej rynku. (2hSS,
1hSN)
ĆW 8 – Zaliczenie przedmiotu. (1hSS, 1hSN)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie w formie pisemnej (70% oceny) oraz na podstawie ocen za aktywność studentów na
ćwiczeniach i umiejętność rozwiązywania problemów przedstawianych na ćwiczeniach (30% oceny).
Zaliczenie w formie pisemnej obejmować będzie 3 pytania teoretyczne oraz 2 zadania do rozwiązania
przez studenta.
Literatura podstawowa:
 H. Mruk, Analiza rynku, PWE, Warszawa 2003.
 Praca zbiorowa pod red. Z. Kędzior Badania rynku, PWE, Warszawa 2005
 S. Mynarski, Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Zakamycze 2000.
 P. Hague, N. Hague, C. Morgan, Badania rynku w praktyce, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
Literatura uzupełniająca:
 Gilbert A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa
2002.
 R. J. Kaden, Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2008.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Katedra
Zarządzania Przedsiębiorstwem
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział:
WNEiZ

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM TRWAŁYM W
PRZEDSIĘBIORSTWIE
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

III

6

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

15
15

4

Typ przedmiotu

Przedmioty
pozostałe

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. Joanna Wiśniewska, dr Katarzyna Kozioł-Nadolna, mgr Roman
Tylżanowski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kkoziol@univ.szczecin.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy – student zna rodzaje aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie
 umiejętności – student potrafi dokonać ewidencji środków trwałych w przedsiębiorstwie
 kompetencji (postaw) – student potrafi pracować w grupie, jest przygotowany do rozwiązywania
analiz przypadków
Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z zakresem, metodami i problemami zarządzania kapitałem
trwałym w przedsiębiorstwie.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)





Znajomość podstawowych kategorii z zakresu zarządzania kapitałem trwałym oraz ich
klasyfikacji
Znajomość stanu, zużycia i zakresu odnowy środków trwałych w przedsiębiorstwie
Znajomość metod amortyzacji środków trwałych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





Potrafi ocenić i rozumie wpływ poszczególnych determinant struktury kapitału na wyniki
prowadzonej działalności
Potrafi ocenić i zaproponować odpowiednie strategie reprodukcji, a także amortyzacji
środków trwałych
Potrafi ustalić zapotrzebowanie na kapitał i określić sposoby jego zaspokojenia
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Potrafi powiązać problemy w zarządzaniu kapitałem trwałym z celami i strategiami
funkcjonowania przedsiębiorstw

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, analiza
przypadków, dyskusja
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 W1 - Kapitał w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem (1h SS, 1h SN)
 W2 - Rzeczowy majątek trwały i metody jego pomiaru (2h SS, 1h SN)
 W3 – Strategie reprodukcji środków trwałych w przedsiębiorstwie (2h SS, 1h SN)
 W4- Procesy zużycia kapitału trwałego (2h SS, 1h SN)
 W5- Determinanty efektywności gospodarowania kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie (1h SS,
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1h SN)
W6- Inwestycje w majątek trwały (1h SS, 1h SN)
W7- Zapotrzebowanie na kapitał w przedsiębiorstwie (1h SS, 2h SN)
ĆW1- Miejsce kapitału trwałego w przedsiębiorstwie. (2h SS, 1h SN)
CW2- Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa (2h SS, 1h SN)
ĆW3- Ocena stanu, stopnia zużycia środków trwałych (2h SS, 1h SN)
ĆW4- Problemy amortyzacji i reprodukcji środków trwałych (2h SS, 1h SN)
Ćw5 Ocena efektywności gospodarowania kapitałem trwałym - (2h SS, 1h SN)
ĆW6- Szacowanie zapotrzebowania na kapitał (2h SS, 2h SN)
ĆW7 Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych (1h SS)
ĆW8 Kolokwium (2h SS, 2h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
 Zaliczenie w formie pisemnej. Sprawdza osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności. Obejmuje część pytań otwartych (do 4 pytań) oraz rozwiązywanie zadań (do 4
zadań) .
 Egzamin w formie pisemnej. Sprawdza osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności. Obejmuje część pytań otwartych (do 4 pytań) oraz rozwiązywanie zadań (do 4
zadań) .
Literatura podstawowa:
 Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J.: Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie, Difin
Warszawa 2007.
 Akty normatywne: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
 Goldman K.: Odtwarzanie środków trwałych w polityce amortyzacyjnej, Warszawa 2006.
 Borowiecki R., Czaja J., Jaki A.: Strategia gospodarowania kapitałem trwałym w
przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane, Warszawa-Kraków 1997.
Literatura uzupełniająca:
 Woźniak-Sobczak B.: Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstwa, Katowice 2001.
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych
Stosunków Ekonomicznych
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział:
WNEiZ

FINANSE MIĘDZYNARODOWE
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

III

6

Rodzaj
zajęć:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

15
15

3

Typ przedmiotu

Przedmioty
pozostałe

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel, dr Marzena Matkowska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: marzena@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student posiada wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych
 umiejętności: student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy procesów zachodzących
w międzynarodowym systemie walutowym
 kompetencji: student potrafi pracować w grupie, ma nawyk kształcenia ustawicznego.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem pieniądza w sferze stosunków
międzynarodowych
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





znajomość zasad funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego,
zrozumienie sposobów dokonywania rozliczeń międzynarodowych,
znajomość metod działania międzynarodowych instytucji finansowych.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





student analizuje skutki zmiany poziomu kursu walutowego dla gospodarki narodowej,
student dokonuje interpretacji wskaźników oceny zadłużenia międzynarodowego,
student potrafi wybrać adekwatne do sytuacji sposoby rozliczeń międzynarodowych.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi analizować materiały międzynarodowych organizacji finansowych i
przekazywać posiadaną wiedzę.

Metody dydaktyczne: podręczniki akademickie oraz inne materiały pomocnicze, wykład z
wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, analiza problemów w drodze dyskusji, prezentacje
przygotowane przez studentów
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 W1- Teoria i polityka kursu walutowego. Funkcje i klasyfikacja kursu walutowego. Czynniki
kształtujące poziom kursu walutowego. Skutki zmiany poziomu kursu walutowego (4h SS,
3HSN).
 W2- Wymienialność walut. Pojęcie wymienialności, rodzaje, skutki wprowadzenia
wymienialności waluty (3h SS, 1h SN).
 W3- Zasady funkcjonowania pieniądza światowego. Pojęcie, funkcje pieniądza światowego.
Analiza poszczególnych walut w roli pieniądza światowego (4h SS, 2h SN).
 W4 – Zadłużenie międzynarodowe. Przyczyny zadłużenia międzynarodowego, mierniki oceny
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zadłużenia zagranicznego. Algorytm dłużnika. Zadłużenie międzynarodowe jako problem
globalny (4h SS, 2h SN).
 ĆW1 – Międzynarodowe systemu walutowe. Zasady, elementy międzynarodowego systemu
walutowego. System waluty złotej. System z Bretton Woods. Współczesny międzynarodowy
system walutowy.(3h SS, 2h SN)
 ĆW2 – System walutowy krajów Europy Zachodniej. (1h SS, 1 h SS)
 ĆW3- Międzynarodowe organizacje finansowe. Zasady funkcjonowania Międzynarodowego
Funduszu Walutowego, grupy Banku Światowego, Banku Rozrachunków Międzynarodowych (3h
SS, 2h SN).
 ĆW4 – Rozliczenia międzynarodowe. Rozliczenia dewizowe i bezdewizowe. Uwarunkowane i
nieuwarunkowane formy zapłaty w handlu zagranicznym. (6h SS, 3h SN)
 ĆW5 - kolokwium (2h SS, 2h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 zaliczenia pisemnego (60 % oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w
zakresie wiedzy (zadania testowe – około 15) i umiejętności (interpretacja praktycznych
zagadnień – około 3 ),
 aktywnego udziału w zajęciach (20 % oceny),
 samodzielnie przygotowanej przez studenta prezentacja (20 % oceny) – ma na celu ocenę elektów
kształcenia w zakresie umiejętności samodzielnej analizy problemów.
Literatura podstawowa:
 Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia. Red. J. Dudziński H.
Nakonieczna-Kisiel. Szczecin 2007.
 Finanse międzynarodowe. Red. B.Bernaś. PWE, Warszawa 2006.
 Publikacje Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego
Literatura uzupełniająca:
 A. Budnikowski: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWE, Warszawa 2006.
 J. Bilski: Międzynarodowe systemy walutowe. PWE, Warszawa 2006.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US:
WNEiZ
Instytut Informatyki w Zarządzaniu
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
Tryb studiów

Nazwa przedmiotu:

Komputerowe systemy wspomagania decyzji

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

III

6

w/ć

15/15

stacjonarne

Punkty
ECTS:
3

Typ
przedmiotu
Przedmioty
pozostałe

Język
wykładowy
polski

niestacjonarne

Prowadzący przedmiot: prof. zw. dr hab. Zygmunt Drążek
Wymagania wstępne:
wiedza z zakresu systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, obsługi mikrokomputerów i znajomość programu Excel.
Cele przedmiotu:
przedstawienie obszarów funkcjonowania, charakterystyki i zasad tworzenia systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie
oraz omówienie możliwości komputerowego wspomagania tego procesu wraz z prezentacją i charakterystyką narzędzi
programowych.
Metody dydaktyczne:
wykłady z wykorzystaniem folii, prezentacją komputerowych rozwiązań, możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji oraz
studia przypadków. Laboratoria – tworzenie systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie.
Treści merytoryczne przedmiotu:
1. Systemy wspomagania decyzji – definicje, funkcje i charakterystyka komponentów.
2. Ocena oprogramowania do wspomagania decyzji w aspektach: tworzenia modeli, zarządzania danymi, analizy i prognozy,
prezentacji wyników, integracji z dziedzinowymi systemami przedsiębiorstwa, prowadzenia użytkownika.
3. Obszary działania systemów informatycznych, wspomagania decyzji i systemów ekspertowych.
4. Modelowanie cyfrowe systemów gospodarczych i studium zastosowalności oprogramowania do wspomagania modelowania
cyfrowego systemów gospodarczych i sytuacji decyzyjnych.
5. Narzędzia i metody wspomagania decyzji strategicznych i operacyjnych.
6. Problemy odwzorowywania wielowymiarowych struktur i hierarchiczna konsolidacja wyników w systemach wspomagania
decyzji.
7. Zintegrowany system wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie.
8. Gry kierownicze a wspomaganie decyzji.
Forma i warunki zaliczenia:
zaliczenie ćwiczeń – wykonanie projektu i oprogramowanie systemu wspomagającego decyzje.
Literatura podstawowa:
1. Baborski A.(red.), Pozyskiwanie wiedzy z baz danych, Materiały konferencyjne. Wydawnictwa AE Wrocław, tom 782 i 787,
AE, Wrocław 1998.
2. Czermiński A., Czaplewski M.: Organizacja procesów decyzyjnych, Wyd. UG, Gdańsk 1995.
3. Gołuchowski J.: Inteligentne systemy diagnoz ekonomicznych, PN AE Katowice 1997.
4. Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Rozwój badań (pr. zbior. pod red. H. Sroki i S. Stanka) PN AE,
Katowice 1996.
5. Scheer A.W.: Wstęp do informatyki gospodarczej, podstawy efektywnego zarządzania informacją, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego 1996.
Literatura uzupełniająca:
1. Drążek Z.: Methodenbank zur Unterstützung von Management. Wismar 2001
2. Gluchowski P., Gabriel, Chamoni P.: Management Support Systeme..Computergestützte Informationssysteme für
Führungskräfte und Entscheidungsträger. Springer Verlag 1997.
3. Mockler R.J.: Developing Knowledge Based Systems, Macmillan Publishing Company, New York 1992.
4. Tempelmeier H., Kuhn M.: Flexible Fertigungsysteme, Entscheidungsunterstützung für Konfiguration und Betrieb, Springer
Verlag 1993.
5. Turban E., Aronson J.E.: Dicision Support Systems and intelligent Systems. Prentice Hall 2001.

152

Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

METODY OCENY PROJEKTÓW
GOSPODARCZYCH
Tryb studiów

Rok

Semestr

III

VI

III

VI

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rodzaj
zajęć:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

15
15

3

Typ przedmiotu

przedmioty
pozostałe

Język
wykładowy

polski

10
10

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski, mgr Michał Grudziński
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: michal.grudzinski@poczta.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, rachunkowości, finansów, statystyki i
posiada ogólną wiedzę w zakresie makro- i mikroekonomii oraz zarządzania.
 umiejętności: student potrafi posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym (typu Excel)
 kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu analizy i oceny efektywności projektów gospodarczych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




znajomość rodzajów projektów gospodarczych
znajomość podstawowych metod oceny projektów gospodarczych
znajomość kryteriów oceny projektów gospodarczych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI



umiejętność praktycznego posługiwania się rachunkiem ekonomicznym w ocenie konkretnych
przedsięwzięć inwestycyjnych.
umiejętność budowy modeli finansowych na potrzeby oceny efektywności projektów
gospodarczych.



CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


student potrafi samodzielnie ocenić projekt gospodarczy

Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia
poświęcone analizie przypadków, rozwiązywanie zadań i ugruntowanie wiedzy teoretycznej w małych
grupach studenckich, podsumowanie rozwiązań na forum grupy ćwiczeniowej.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 W1 - Istota oceny efektywności inwestycji (2h SS, 1h SN).
 W2 - Proste metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych (2h SS, 1h SN).
 W3 - Metody bazujące na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (2h SS, 2h SN).
 W4 - Konstrukcja zestawienia zdyskontowanych przepływów pieniężnych (2h SS, 1h SN).
 W5 - Ryzyko a oczekiwany zwrot. Koszt kapitału (2h SS, 2h SN).
 W6 - Podatki w ocenie efektywności inwestycji i inne efekty uboczne związane z finansowaniem
projektów inwestycyjnych (2h SS, 1h SN).
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W7 - Analiza ryzyka rozszerzająca ocenę efektywności (2h SS, 1h SN).
W8 - Analiza opcji rzeczywistych w ocenie efektywności inwestycji (1h SS, 1h SN).
ĆW1 – Omówienie istoty i rodzajów projektów gospodarczych (2h SS, 1h SN).
ĆW 2 – Przykłady zastosowania prostych metod oceny projektów gospodarczych (2h SS, 1h SN).
ĆW3 – Zestawienie wolnych przepływów pieniężnych na potrzeby oceny projektów
gospodarczych (2h SS, 1h SN).
ĆW4 – Przykłady zastosowania metod NPV i IRR do oceny projektów gospodarczych (2h SS, 2h
SN).
ĆW5 – Przykłady zastosowania metod szacowania kosztu kapitału na potrzeby oceny projektów
gospodarczych
(2h SS, 2h SN).
ĆW6 – Przykłady zastosowania metod analizy ryzyka projektów gospodarczych (2h SS, 1h SN).
ĆW7 – Przykłady zastosowania metod analizy ryzyka projektów gospodarczych c.d. (2h SS, 1h
SN).
ĆW8 – Zaliczenie (1h SS, 1h SN).

Forma i warunki zaliczenia: Ćwiczenia zaliczane na podstawie ocen cząstkowych i pisemnej pracy
zaliczeniowej. Egzamin ustny z zakresu przedmiotu.
Literatura podstawowa:
 Metody oceny projektu gospodarczego, Jakubczyc J., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
 Inwestycje hybrydowe – nowe ujęcie oceny efektywności, Kasiewicz S., Rogowski W., Szkoła
Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009
 R. Brealey, S. Myers: Podstawy finansów przedsiębiorstw, tom I i II, PWN, Warszawa 1999.
 D. Zarzecki: Metody oceny efektywności inwestycji – wybrane zagadnienia, Interbook, Szczecin
1997.
 T. Wiśniewski, Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem
ryzyka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 E.F. Brigham: Podstawy zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 1997.
 E.F. Brigham, L.C. Gapensky: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2000. A. Rutkowski:
Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2000.
 E. Smaga: Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce,
Warszawa 1995.
 W. Pluta, T. Jajuga: Inwestycje. Budżetowanie kapitałowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w
Polsce, Warszawa 1995.
 K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje. PWN, Warszawa 1996.
 P. Buczyński, T. Wiśniewski, Zarządzanie finansami w zadaniach, Interbook, Szczecin 1997.
Literatura uzupełniająca:
 S. Lumby: Investment Appraisal and Financing Decisions, 5 ed., Chapman & Hall, 1995.
 Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, tom I i II, pr. zb. pod red. L. Bednarskiego i
T. Waśniewskiego. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.

154

Przedmioty specjalnościowe
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EKONOMIA MENEDŻERSKA
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US:
WNEiZ
Katedra Makroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia/Ekonomia menedżerska
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

DECYZJE INWESTYCYJNE
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

4

Rodzaj
zajęć:

wykłady
cwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

15

1

Typ przedmiotu

Przedmioty
specjalnościowe

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. Danuta Miłaszewicz, dr hab. Krzysztof Janasz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: gkrja@poczta.onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student zna podstawowe kategorie i zjawiska ekonomiczne
 Umiejętności: student potrafi wskazać i omówić podstawowe zagadnienia dotyczące procesu
inwestycyjnego
 Kompetencji: student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące podejmowania decyzji inwestycyjnych wśród podmiotów
gospodarujących
CELE W ZAKRESIE WIEDZY

1. Zrozumienie podstaw podejmowania decyzji inwestycyjnych
2. Zrozumienie zasad zarządzania inwestycjami w państwie i przedsiębiorstwie
3. Poznanie uwarunkowań i zależności dotyczących procesów inwestycyjnych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

1. Student identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia kategorie inwestycji
2. Student potrafi dokonać wyboru najlepszej metody oceny projektu inwestycyjnego
3. Student potrafi zbadać i ocenić efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

1. Student potrafi ocenić kryteria wyboru danego projektu inwestycyjnego
Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu:
W1 - Makroekonomiczne otoczenie decyzji inwestycyjnych (2h SS, 2h SN)
W2 – Makroekonomiczne podstawy zarządzania popytem inwestycyjnym (1h SS, 2h SN)
W3 – Preferencje czasowe, wartość pieniądza jako funkcja czasu (2h SS, 2h SN)
W4 – Kryteria wyboru projektów inwestycyjnych (3h SS, 4h SN)
W5 – Kryterium NPV a kryterium IRR (2h SS, 2h SN)
W6 – Ryzyko i niepewność w projektach inwestycyjnych (2h SS, 3h SN)
W7- Modele CAPM i APM (2h SS, 3h SN)
W8 - Kolokwium (1h SS, 2h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego (5-10 pytań tzw. otwartych)
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Literatura podstawowa:
 Z. Bodie, R.C. Merton: Finanse, PWN, Warszawa 2003.
 K. Janasz, W. Janasz, J. Wiśniewska: Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie. Difin,
Warszawa 2007.
 Inwestycje rzeczowe i finansowe. Red. J. Różański. Difin, Warszawa 2006.
 E.F. Brigham, L.C. Gapenski: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2000.
 Cz. Sułkowski: Decyzje inwestycyjne w zarządzaniu finansami firm. Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996.
Literatura uzupełniająca:
 K. Janasz: Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i
modele, Difin, Warszawa 2010.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Polityki Społeczno – Gospodarczej i
Europejskich Studiów Regionalnych
Kierunek / Specjalność: Ekonomia/Ekonomia menedżerska
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:
Wydział:
WNEiZ

POLITYKA REGIONALNA UNII EUROPEJSKIEJ
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
15
2
Przedmiot
polski
specjalnościowy
ćwiczenia
15
laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
ćwiczenia
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Beata Skubiak
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: bskubiak@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) minimum wiedzy na temat socjologii rozwoju, ekonomii lub zagospodarowania przestrzennego i
rozwoju,
 umiejętności (1) zdolność logicznego myślenia,
 kompetencji (postaw) (1) otwarty do dyskusji i konwersacji.
Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z celami, zasadami, metodami działania, instrumentarium, a zwłaszcza z
efektywnością europejskiej regionalnej polityki strukturalnej (ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) oraz poznanie metod analizy i ewaluacji efektywności
programów polityki regionalnej.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
II

4

Stacjonarne

-

student dysponuje wiedzą z zakresu głównych pojęć, celów, metod i narzędzi oraz efektów europejskiej
polityki regionalnej w kontekście ewolucyjnym,
posiada wiedzę o dylematach polityki regionalnej UE,
posiada wiedzę o podstawowych narzędziach analizy stanu (interwencji publicznej).
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)

-

posiada umiejętność rozumienia wpływu czynników nowego paradygmatu rozwoju na cele polityki
regionalnej europejskiej i krajowej,
wykorzystuje podstawową wiedzę dla wskazania silnych i słabych stron modeli europejskiej polityki
regionalnej w jej kolejnych wydaniach,
rozumie i umie zastosować procedury ewaluacyjne.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)

umie pracować w zespole nad rozwiązaniem przykładowych problemów rozwojowych,
potrafi zorganizować i podzielić pracę w ramach grupy, zaplanować badania,
krytycznie dyskutuje nad wynikami badań innych grup, odnosi się do uwag prowadzącego i kolegów w
stosunku do własnej prezentacji, zastosowanych metod, sposobów wnioskowania i argumentowania.
Metody dydaktyczne: Wykład z elementami aktywizacji słuchaczy
Ćwiczenia: praca z wykorzystaniem map myśli (mind mapping), dyskusja problemów, rozwiązywanie zadań,
praca w grupach, prezentacje rozwiązań, debaty nt. wyników prac
-

Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
WYKŁAD
W1. Polityka regionalna: wprowadzenie. Region jako przedmiot i podmiot polityki społeczno-gospodarczej.
Rozwój regionalny i lokalny, polityka strukturalna, regionalna, spójności i horyzontalna: zakresy pojęć. System
kategoryzacji jednostek terytorialnych NUTS. Początki europejskiej polityki regionalnej: stan zróżnicowań
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regionalnych (przegląd) (1 godz.)
W2. Teoretyczne podstawy działań rozwojowych a zmiany w sferze realnej. Czynniki lokalizacji aktywności
ekonomicznej i czynniki rozwoju. (1 godz.)
W3. Ewolucja regionalnej polityki strukturalnej Wspólnot. Przyczyny i kierunki zmian w polityce na tle
procesów integracji europejskiej. (1 godz.)
W4. Polityka regionalna (strukturalna) Unii: Cele, środki, organizacja, warunki dostępu. Fundusze strukturalne
(Rozwoju Regionalnego; Społeczny; Orientacji i Gwarancji Rolnej /sekcja Orientacji/; Finansowy Instrument
Rozwoju Rybołówstwa). Fundusze po 2006 roku. (1 godz.)
W5. Podstawy programowania polityki regionalnej Unii : procedury i dokumenty okresu 2000-2006 oraz 20072013 w ujęciu porównawczym. Strategie rozwoju jako podstawa programowania. Zarządzanie działaniami
strukturalnymi. Cykl życia projektu i cykl życia programu. (1 godz.)
W6. Działania na poziomie ponadnarodowym: Inicjatywy Wspólnotowe i działania innowacyjne: zadania i
doświadczenia (przykłady). Formy kontynuacji w okresie po 2006. (1 godz.)
W7. Fundusz Spójności jako instrument polityki strukturalnej UE: cele, zadania.
Monitoring i ewaluacja w polityce strukturalnej (ex ante, interim, ex post). Podstawy metodologiczne ewaluacji.
Komitety monitorujące i ich rola. Wskaźniki w planowaniu i ocenie. Problem oceny efektywności regionalnej
polityki strukturalnej w UE: Raporty o Spójności. (1 godz.)
W8. Skuteczność i efektywność polityki regionalnej. Czego możemy się nauczyć od innych: przykład Grecji i
Irlandii i innych państw kohezyjnych. Tendencje światowe i kryzys. Czynniki determinujące użyteczność
polityki. (1 godz.)
W9. Polityka spójności Unii wobec wyzwań globalnych. Programy ESDP i ESPON. Możliwe scenariusze
rozwoju UE. Wnioski dla polityki rozwoju na poziomie unijnym i krajowym. (1 godz.)
W10. Polska i europejska polityka regionalna w Polsce. Wymiary współczesnych zróżnicowań w Polsce na tle
zróżnicowań europejskich. Fakty, mity i stereotypy w myśleniu o rozwoju. Przedakcesyjne programy rozwoju
regionalnego. Polska polityka regionalna: przegląd. Cele, założenia, zadania, środki działań strukturalnych w
Polsce 2004-2006. Analizy ex-post. (1 godz.)
W11. Efekty europejskiej polityki regionalnej w Polsce. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego a inne programy operacyjne: przegląd. Doświadczenia. Problemy absorpcji i koordynacji działań.
(1 godz.)
W12. Programowanie 2007-2013. Kluczowe dokumenty unijne i krajowe. Strategia Rozwoju Kraju, Koncepcja
(Polityki) Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Narodowa Strategia Spójności i programy operacyjne o
skutkach terytorialnych na lata 2007-2013: przegląd. (1 godz.)
W13. System zarządzania, monitoringu i ewaluacji 2007-2013: analiza silnych i słabych stron. (1 godz.)
W14. Czynniki determinujące sukces w realizacji europejskiej polityki regionalnej w nowych krajach
członkowskich. Relatywizm w ocenie: Polska na tle innych państw członkowskich. Pożądane cechy modelu.
Wpływ kryzysu. (1 godz.)
W15. Podsumowanie zajęć. Przegląd głównych ustaleń. (1 godz.)
Suma godzin: 15
ĆWICZENIA:
1. Wprowadzenie do analiz i ewaluacji programów polityki regionalnej (2 godz.)
2. Filozofia oceny (2 godz.)
3. Logika interwencji UE (2 godz.)
4. Modele logiczne interwencji publicznych (2 godz.)
5. Strukturalizacja - Koncepcja badania (2 godz.)
6. Strukturalizacja - Organizacja pracy i budżet (2 godz.)
7. Zadanie końcowe – opracowanie planu na badanie ewaluacyjne jednego z programów Funduszy
Strukturalnych (2 godz.)
8. Podsumowanie zajęć. Przegląd głównych ustaleń. (1 godz.)
Suma godzin: 15
Forma i warunki zaliczenia: F1. Wykład: wynik egzaminu pisemnego (70%), esej (30%)
F2. Ćwiczenia: Podstawę oceny stanowią: wyniki pracy zespołowej – prezentacja z badań (50%), wyniki testu
wiedzy (30%) oraz aktywność na zajęciach (20%)
P1. Egzamin (plus esej) dla wykładu oraz zaliczenie na ocenę dla ćwiczeń
Literatura podstawowa:
- Kierzkowski T., Jankowska A., Knopik R. (red.), Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności,
wyd. CH Beck, Warszawa 2009
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-

Olejniczak (2008) Wprowadzenie do zagadnień ewaluacji Podręcznik Akademicki, s.17-43
Olejniczak (2008) Ewaluacja jako proces badawczy Podręcznik Akademicki, s.101-108
Mandes (2008) Metody jakościowe w ewaluacji Podręcznik Akademicki, s.129-157
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Makroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia/Ekonomia menedżerska
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

INFORMACJA W PROCESIE DECYZYJNYM
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

4

Rodzaj
zajęć:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

15

1

Typ przedmiotu

Przedmioty
specjalnościowe

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Rafał Nagaj,
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: wasik@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie: wiedzy, umiejętności, kompetencji (postaw):
1. znajomość podstaw makroekonomii i mikroekonomii
2. umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje cele w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
CELE W ZAKRESIE WIEDZY







Student zna pojęcia związane z informacją i wiedzą.
Student potrafi identyfikować i objaśniać wszystkie pojęcia związane z aktywnością informacyjną
podmiotów, rynkami informacji i asymetrią informacji.
Student zna sposoby podejmowania decyzji w warunkach pełnej informacji oraz niepewności.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi odróżniać między sobą informację doskonałą, niedoskonałą oraz niepwność i
towarzyszące im sytuacje.
Student potrafi podejmować decyzje w warunkach pełnej informacji oraz niepewności.
Student potrafi zastosować tę wiedzę w analizie przypadków.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Poszerzenie wiedzy o sposobach wykorzystania informacji w decyzjach gospodarczych
podmiotów prywatnych i publicznych.
Metody dydaktyczne:
1. Wykłady oparte na teorii.
2. Case study.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1-Gospodarowanie jako proces decyzyjny. Aktywność informacyjna podmiotów. Rynki informacji
– 2h
W2-Decyzje w warunkach pełnej informacji. Analiza marginalna – 4h
W3-Decyzje w warunkach niepewności. Wartość informacji – 2h
W4-Stosunek do ryzyka. Korygowanie ocen prawdopodobieństwa – 2h
W5-Drzewa decyzyjne i decyzje sekwencyjne – 2h
W6-Asymetria informacji – 1h
W7-Kolokwium - 2
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny
Literatura podstawowa:
1. W.F. Samuelson, S.G. Marks. Ekonomia menedżerska. PWE, Warszawa 2001.
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2. S. Forlicz, Informacja w biznesie, PWE 2008.
3. S. Forlicz, Mikroekonomiczne aspekty przepływu informacji między podmiotami rynkowymi,
Wyd. WSB Poznań 1996.
4. S. Forlicz, Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, PWN, Warszawa, 2001.
5. J. Oleński. Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001.
6. J. Oleński. Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
Literatura uzupełniająca:
1. R.W. Griffin. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa 1996.
2. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1996.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Makroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia/Ekonomia menedżerska
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

MAKROEKONOMICZNE OTOCZENIE BIZNESU
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

III

5

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

30

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

Przedmiot
specjalnościowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Lech Próchnicki
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: lproch@mikroplan.com.pl.
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy : znajomość makroekonomii, mikroekonomii, finansów publicznych, polityki ekonomicznej
 umiejętności: student ma zdolność do kompleksowego ogarniania problemu,
 kompetencji (postaw): student ma wpojone nawyki do samodzielnego studiowania i odczuwa
potrzebę poszerzania wiedzy
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące z funkcjonowaniem bussinesu w warunkach zmian w
otoczeniu makroekonomicznym.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
Zdobycie wiedzy co do tego:
 jak zmiany w uwarunkowaniach makroekonomicznych firmy wpływają na jej sytuację rynkową i
finansową
 jak należy adoptować się do zachodzących na szczeblu makro zmian
 jak funkcjonować w warunkach niepewności i zmienności
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI






Rozumienie i interpretacja posunięć decydentów ekonomicznych
Stworzenie podstaw pod aktywne podejmowanie działań adaptatywnych i prewencyjnych ( cele,
środki, moment czasowy)
wykształcenie umiejętności interpretacji zmian makroekonomicznych pod kątem potrzeb jednostki i
firmy i branży
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
wykształcenie postaw ułatwiających przygotowanie czynnika ludzkiego do nadchodzących zmian

Metody dydaktyczne:
Wykład z wykorzystaniem wideoprojektora. Symulacje ekonomiczne z wykorzystaniem komputera i
programu Makromodel. Konwersatoria ukierunkowane na analizę studiów przypadku.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W-1 Miejsce firmy w gospodarce. Krwiobieg gospodarczy (koło bogactwa), powiązania firm z innymi
podmiotami makro (2h)
W-2 Analiza PEST i analiza SWOTT. Inne techniki oceny sytuacji zewnętrznej firmy (2h).
W-3 Monitorowanie i prognozowanie otoczenia zewnętrznego firmy 1,5h)
W–4 Cykl koniunkturalny a decyzje firm. Decyzje ekonomiczne firm w różnych fazach cyklu
koniunkturalnego (1,5h)
W-5 Problem wiarygodności polityki monetarnej i fiskalnej w procesie przewidywań firm. Szoki
ekonomiczne a działania adaptatywne i prewencyjne firm (3h)
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W-6
Rola stopy procentowej w podejmowaniu decyzji produkcyjnych i inwestycyjnych.
Przewidywania co do długo- i krótkookresowej stopy procentowej. Polityka monetarna Polski i jej
wpływ na funkcjonowanie firmy. (2h)
W-7 Wpływ systemu podatkowego na działalność firmy: decyzje produkcyjne i inwestycyjne. Wady i
zalety systemu progresywnego i liniowego. Polityka fiskalna Polski i jej wpływ na funkcjonowanie firm.
Technika unikania płacenia podatków przez firmy (głównie zagraniczne); walka z procederem.(4h)
W-8 Rola kursu walutowego w podejmowaniu decyzji produkcyjnych i inwestycyjnych. Drogi
ograniczania ryzyka kursowego. Polityka makroekonomiczna a oczekiwany poziom kursu nominalnego
i realnego. Polityka kursowa Polski i jej wpływ na funkcjonowanie firm (2h)
W-9 Przekształcenia własnościowe i ich wpływ na funkcjonowanie oraz efektywność firmy. Rola
polskiej polityki fiskalnej i monetarnej w inspirowaniu przekształceń własnościowych i napływu
kapitału obcego (2h)
W-10 Inflacja – drogi i sposoby zabezpieczania się firm przed inflacją. Polityka makroekonomiczna a
inflacja oczekiwana i nieoczekiwana. Polska polityka antyinflacyjna i jej wpływ na kondycję i
funkcjonowanie firm (2h)
W-11 Prawo pracy i jego wpływ na zatrudnienie i efektywność firmy. Ocena polskiego
ustawodawstwa pracy pod kątem konkurencyjności polskich firm (2h)
W-12 Wpływ wstąpienia Polski do UE na funkcjonowanie firm. Zmiany w otoczeniu zewnętrznym
(prawnym, fiskalnym, monetarnym) po przystąpieniu Polski do UE. Skutki wstąpienia Polski do UW
(2h)
W –13 Globalizacja, Kryzysy globalne i ich wpływ aktywność gospodarczą firmy i kraju (2h)
W –14 zaliczenie przedmiotu (2h)
Forma i warunki zaliczenia:
Student jest oceniany na podstawie:
-pracy pisemnej, która jest analizą PEST i SWOTT przeprowadzonej dla określonej firmy
-dokonanej symulacji komputerowej i zaproponowanych na jej kanwie rozwiązań prewencyjnych i
adaptatywnych.
Literatura podstawowa
B. Harris, Nockingham B., Bussines Environment, McGraw-Hill, 2006.
A. Zelek, Zarządzanie Strategiczne, ZPSB, Szczecin 2007.
L. Próchnicki, Zrozumieć gospodarkę. Makroekonomia, ZPSB, Szczecin 2008.
L. Próchnicki, Makromodel – program komputerowy, ZPSB, Szczecin 2009.
Literatura uzupełniająca
P. Resnik, The Small Business Bible, Wiley, 2001.
C. Petersen, Busineess Economics, Harper Collins, 2001.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Makroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia/Ekonomia menedżerska
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

NEGOCJACJE W PROCESACH DECYZYJNYCH
Tryb studiów

Rok

Semestr

Stacjonarne

III

5

Niestacjonarne

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady
ćwiczenia
Laboratoria

15

1

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

Przedmiot
specjalnościowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Wiesława Kostanciak
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kostanciak@wp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student zna podstawy z ekonomii
 Umiejętności: student posiada umiejętność kreatywnego myślenia
 Kompetencji: student potrafi pracować zespołowo
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu negocjacji i komunikacji interpersonalnej
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





Zrozumienie podstawowych technik i strategii negocjacyjnych
Zrozumienie zasad negocjacyjnych i cech dobrego negocjatora
Poznanie elementów komunikacji interpersonalnej
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





Student identyfikuje i objaśnia podstawowe style i techniki negocjacyjne
Student rozpoznaje i opisuje fazy negocjacji
Student definiuje, opisuje i rozpoznaje komunikaty interpersonalne
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Rozwijanie umiejętności logicznego i analitycznego myślenia w procesie decyzyjnym

Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków, testy psychologiczne
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 Proces decyzyjny (2h SS, 2h SN)
 Negocjacje i negocjator (2h SS, 2h SN)
 Komunikacja werbalna i niewerbalna (2h SS, 2h SN)
 Fazy negocjacji (2h SS, 2h SN)
 Style negocjowania (2h SS, 3h SN)
 Techniki negocjacyjne (3h SS, 4h SN)
 Analiza przypadków (2h SS, 3h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie prezentacji i otwartych pytań
Literatura podstawowa:
 Rządca R., Wujec P.: Negocjacje. PWE, Warszawa 1998.
 Peeling N.: Negocjacje. Co dobry negocjator wie, robi i mówi. PWE, Warszawa 2010.
 Krzyminiewska G.: Techniki negocjacji, Wyd. AE, Poznań 2007.
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Fisher R., Ury W., Patton B, et al.: Dochodząc do TAK: negocjowanie bez poddawania się. PWE,
Warszawa 2007.
 Ury W., Rządca R.: Odchodząc od NIE: negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. PWE,
Warszawa 2000.
 Ury W., Jacewicz A.: Siła pozytywnego Nie. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007
Literatura uzupełniająca:
 Krzyminiewska G.: Techniki negocjacji, Wyd. AE, Poznań 2007.
 Myśliwiec G.: Techniki i triki negocjacyjne, czyli jak negocjują profesjonaliści, Difin, Warszawa
2007.
 Zbiegień-Maciąg L.: Taktyki i techniki negocjacyjne, AGH, Kraków 2006.
 Mastenbroek W.: Negocjowanie. PWN, Warszawa 1999.
 Bieniok H.: Sztuka komunikowania się, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Wyd. AE,
Katowice 2005.
 Kamiński J.: Negocjowanie, techniki rozwiązywania konfliktów. Warszawa 2003.
 Ertel D., Gordon M., Piskorska A.: Negocjacje fair play: budowanie zdrowego partnerstwa
zamiast wymuszania „tak”,czyste praktyki najlepszych negocjatorów, Wyd. MT Biznes,
Warszawa 2008.
 Heeper A., Schmidt M., Goebel U.: Techniki negocjacji: jak planować, prowadzić i finalizować
negocjacje. BC Edukacja, Warszawa 2008.
 Rzychoń T.: Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Wyd. Helion, Gliwice 2005.
 Camp J., Sosenko A.: Zacznij od nie: techniki negocjacji, których profesjonaliści nie chcą
zdradzać. Moderator, Taszów 2005.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Polityki Społeczno – Gospodarczej i Europejskich Studiów
Regionalnych
Kierunek / Specjalność: Ekonomia/Ekonomia menedżerska
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Wydział:
WNEiZ

KOD
Przedmiotu:
Tryb studiów

Nazwa przedmiotu:

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW

Rok

III
Stacjonarne

Niestacjonarne

Semestr

5

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty ECTS:

Typ przedmiotu

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15

1

Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Barbara Kryk
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: krykb@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) znajomość zagadnień z mikroekonomii, współczesnych teorii firmy, polityki społecznej i zagadnień
ogólnospołecznych;
 umiejętności (1) umiejętność analizowania, obserwacji zjawisk społecznych i wyciągania wniosków, posiada
zdolność logicznego myślenia i podania przykładów sytuacyjnych;
 kompetencji (postaw) (1) otwarty do dyskusji i konwersacji.
Cele przedmiotu: przygotowanie studentów do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania w życiu
społeczno-gospodarczym poprzez zapoznanie ich z zagadnieniami społecznej odpowiedzialności różnych
podmiotów gospodarczych, działaniami i instrumentami służącymi zwiększaniu tej odpowiedzialności oraz
podwyższaniu świadomości i poziomu etycznego interesariuszy.

CELE W ZAKRESIE WIEDZY




posiada wiedzę o zakresie społecznej odpowiedzialności podmiotów i działaniach
podejmowanych w celu jej propagowania,
zna podstawowe modele i strategie CSR oraz definiuje najważniejsze procesy CSR w
kontekście ekonomii społecznej,
posiada wiedzę o aktualnych problemach z zakresu CSR i ze zrozumieniem posługuje się
pojęciami z tym związanymi.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





potrafi wymienić korzyści z wprowadzania CSR dla gospodarki i podmiotów oraz wskazać
narzędzia raportowania CSR,
potrafi opisać i zanalizować wybrane zjawiska i procesy z zakresu społecznej
odpowiedzialności,
potrafi skomentować wiadomości, artykuły, reportaże czy audycje o tematyce społecznej
odpowiedzialności.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH




posiada zdolność empatii w stosunku do osób potrzebujących pomocy,
jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji/zespołów społecznie
odpowiedzialnych i chcących to wdrażać (stosować) oraz propagowania CSR,
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ma świadomość znaczenia zachowywania się fair wżyciu społeczno-gospodarczym.

Metody dydaktyczne: WYKŁAD:
Wykład z elementami aktywizacji słuchaczy.
Środki dydaktyczne: rzutnik multimedialny, opisy przypadków oraz samodzielne przeprowadzenie
badań ankietowych przez studentów w grupach.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)








WYKŁAD:

W1 - Geneza i rozwój społecznej odpowiedzialności podmiotów (ewolucja, podmioty, obszary;
społeczna odpowiedzialność jako przejaw kultury organizacji) (2 godz.).
W2 – Podstawowe modele i strategie społecznej odpowiedzialności podmiotów; korzyści z
wprowadzania CSR dla gospodarki i przedsiębiorstw (4 godz.).
W3 – Społeczna odpowiedzialność podmiotów wobec pracowników (2 godz.).
W4 - Działalność społeczna przedsiębiorstw (1 godz.).
W5 – Społeczna odpowiedzialność w koncepcjach pokrewnych: Corporate governance;,
społeczna odpowiedzialność a zrównoważony rozwój i odpowiedzialność podmiotów za
środowisko przyrodnicze (2 godz.).
W6 – Raportowanie społecznej odpowiedzialności i bariery w jej wdrażaniu (2 godz.).
W7 – Społeczna odpowiedzialność a ekonomia społeczna (2 godz.).
Suma godzin: 15

Forma i warunki zaliczenia:
F1. Wykład: wynik kolokwium pisemnego (60%) i ocena aktywności poprzez uczestnictwo w realizacji
badań ankietowych nt. społecznej odpowiedzialności (40%).
P1. Kolokwium na zakończenie cyklu zajęć (pytania otwarte i zamknięte) oraz analiza porównawcza
wyników badań ankietowych studentów z wynikami ogólnopolskimi.
Literatura podstawowa:





Lewicka-Strzałecka A.: Odpowiedzialność w życiu gospodarczym, cz. I., Wyd. IFiS, PAN, Warszawa 2006.
Rybak M.: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN., Warszawa 2004.
Adamczyk J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
Smith N.. C., Lenssen G.: Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:


Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, t. III, red. B. Poskrobko, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok –
Warszawa 2010.
 Bernatt M.: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wyd. Naukowe
Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2009.
 Kryk B.: Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za środowisko przyrodnicze,
„Rachunkowość w teorii i praktyce”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, seria Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia nr 32, Szczecin 2011.
 Kryk B.: Jakość życia a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa za korzystanie ze środowiska. W: Jakość
życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, red. J. Tomczyk-Tołkacz, AE we Wrocławiu,
Jelenia Góra 2003.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Polityki Społeczno – Gospodarczej i Europejskich
Studiów Regionalnych
Kierunek / Specjalność: Ekonomia/Ekonomia menedżerska
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Wydział:
WNEiZ

KOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

INFRASTRUKTURA W REGIONIE
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
15
1
Przedmiot
polski
specjalnościowy
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
ćwiczenia
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Beata Skubiak,
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: bskubiak@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) znajomość zagadnień z makroekonomii, gospodarki regionalnej, znajomość problematyki
finansów publicznych
 umiejętności (1) umiejętność pracy w grupie
 kompetencji (postaw) (1) ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi
infrastruktury, jej rodzajami i jej znaczeniu w kreowaniu rozwoju w ujęciu regionalnym i lokalnym. Omówione
zostaną dotacje w ramach projektów infrastrukturalnych. Szczególne znaczenie przywiązuje się do infrastruktury
społecznej jako podsystemu polityki społecznej.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
III

5

Stacjonarne





posiada wiedzę w zakresie zasad kształtowania i lokalizacji obiektów oraz sieci infrastruktury technicznej i
społecznej na obszarach zurbanizowanych w skali regionalnej i krajowej,
posiada wiedzę o źródłach finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury,
posiada wiedzę na temat roli infrastruktury dla rozwoju społeczno – gospodarczego.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




dostrzega relacje między infrastrukturą a rozwojem społecznym i gospodarczym kraju i regionu,
posiada umiejętność rozumienia złożoności funkcjonowania systemów składowych infrastruktury;
identyfikuje i ocenia funkcjonowanie podstawowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej i
społecznej.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w organizacjach, realizujących cele społeczne,
 potrafi komunikować się z otoczeniem,
 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
Metody dydaktyczne: Wykład z elementami aktywizacji słuchaczy; metoda przypadków, burza mózgów, praca w
grupach
Środki dydaktyczne: rzutnik multimedialny
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 W1. Istota infrastruktury: pojęcie, cechy, funkcje (1 godz.)
 W2. Rola infrastruktury w procesach wzrostu i rozwoju gospodarczego (1 godz.)
 W3. Przyczyny aktywności państwa w sferze infrastruktury (1 godz.)
 W4. Prywatyzacja i deregulacja w sferze infrastruktury (1 godz.)
 W5. Partnerstwo państwa i sektora prywatnego w rozwoju infrastruktury (1 godz.)
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W6. Infrastruktura transportu w Polsce (1 godz.)
W7. Infrastruktura wodno – kanalizacyjna oraz infrastruktura sektora energetycznego w Polsce (1 godz.)
W8. Holding komunalny (1 godz.)
W9. Konflikty na tle rozwoju infrastruktury w skali międzynarodowej i krajowej
(1 godz.)
W10. Źródła finansowania rozwoju infrastruktury w Unii Europejskiej i w Polsce (2 godz.)
W11. Infrastruktura na obszarach chronionych i w specyficznych warunkach ( zagrożone powodzią) (2
godz.)
W12. Warunki życia na obszarach wiejskich (2 godz.)
Suma godzin: 15

Forma i warunki zaliczenia:
F1. Wykład: prezentacja badań zespołowych (70%), esej (30%)
P1. zaliczenie na ocenę dla wykładu
Literatura podstawowa:
 B. Jałowiecki: Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich. Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i
Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002..
 S. Ziaja, H. Bajorek – Ziaja: Dotacje w ramach projektów infrastrukturalnych, Wyd. Prawo i Praktyka.
 Kroszel J.: Infrastruktura społeczna w polityce społecznej, IS Opole 1990.
 Kroszel i inni: Optymalizacja kształtowania kompleksów infrastruktury społecznej, IS Opole, 1989.
 A. Stawasz (red.): Infrastruktura techniczna a rozwój miasta, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005.
 A. Domańska: Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, Wyd. PWN,
Warszawa 2006.
 B. Łyp, Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast, Warszawa 2008.
 K. Towpik, Infrastruktura transportu kolejowego, Politechnika Warszawska, 2004.
 J. Łacny, Infrastruktura transportowa szansą i barierą rozwoju regionalnego, Wyższa Szkoła
Gospodarki, Bydgoszcz, 2008.
 M. Ratajczak, Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Poznań 1999.
 K. Bobińska, Użyteczność publiczna w sektorach infrastruktury gospodarczej, Warszawa 2003.
 K. Mosiej, A. Ciepielowski, ochrona przed powodzią, Falenty 1992
Literatura uzupełniająca:
 czasopisma ekonomiczne i samorządowe
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US:
WNEiZ
Katedra Makroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia/Ekonomia menedżerska
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

III

6

Rodzaj
zajęć:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

15

1

Typ przedmiotu

Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. Krzysztof Janasz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: gkrja@poczta.onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student zna podstawowe kategorie i zjawiska ekonomiczne
 Umiejętności: student potrafi omówić podstawowe zagadnienia dotyczące finansów
 Kompetencji: student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące ryzyka i niepewności w procesie gospodarowania, ze
szczególnym uwzględnieniem ryzyka w systemie bankowym
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)





Zrozumienie podstaw dotyczących podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i
niepewności
Zrozumienie zasad zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych i w
przedsiębiorstwach
Poznanie uwarunkowań i zależności dotyczących wyboru metod zarządzania ryzykiem
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





Student identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia kategorie ryzyka
Student opisuje, ocenia i postrzega powiązania zachodzące między poszczególnymi
kategoriami ryzyka oraz potrafi wymienić typologie ryzyka
Student klasyfikuje i opisuje rodzaje metod ograniczania ryzyka działalności
gospodarczej oraz potrafi dokonać wyboru odpowiedniej metody zarządzania ryzykiem
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Student potrafi ocenić kryteria wyboru danej metody ograniczania ryzyka

Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu:
W1 - Rodzaje ryzyka i jego rola w gospodarce (2h SS, 2h SN)
W2 – Pojęcie i klasyfikacja ryzyka działalności gospodarczej (1h SS, 2h SN)
W3 – Zarządzanie ryzykiem w świetle dokumentów KNF (2h SS, 2h SN)
W4 – Ryzyko kredytowe (3h SS, 4h SN)
W5 – Instytucjonalne i regulacyjne płaszczyzny ograniczania ryzyka kredytowego (2h SS, 2h SN)
W6 – Metody mierzenia ryzyka kredytowego i badania zdolności kredytowej danego podmiotu (2h
SS, 3h SN)
W7- Ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe i ryzyko operacyjne (2h SS, 3h
SN)
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W8 - Kolokwium (1h SS, 2h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego (5-10 pytań tzw. otwartych)
Literatura podstawowa:
 T.T. Kaczmarek: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie dyscyplinarne, Difin, Warszawa 2005.
 A. Damodaran: Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem. Wyd. Akademickie i
Profesjonalne, Warszawa 2009.
 K. Janasz: Ryzyko kredytowe w systemie bankowym, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2004.
Literatura uzupełniająca:
 Z. Zawadzka: Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa 1999.
 K. Janasz: Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i
modele, Difin, Warszawa 2010.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Makroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia/Ekonomia menedżerska
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

REGULACJA PROCESÓW DECYZYJNYCH
Tryb studiów

Rok

Semestr

II

6

Rodzaj
zajęć:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Stacjonarne

Niestacjonarne

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

15

1

Typ przedmiotu

Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. Danuta Miłaszewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: dmilasz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) zna podstawy makro- i mikroekonomii
 umiejętności (1) potrafi rozpoznawać elementy otoczenia decydentów gospodarczych
 kompetencji (postaw) (1) potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego
Cele przedmiotu:
Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące istoty procesów decyzyjnych, ich uwarunkowań oraz
możliwości
i narzędzi regulacji procesów decyzyjnych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





rozumie istotę procesu decyzyjnego
zna subiektywne i obiektywne uwarunkowania procesów decyzyjnych
zna teorie, przesłanki oraz narzędzia regulacji
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





wyjaśnia znaczenie etapów podejmowania decyzji
rozpoznaje uwarunkowania procesów decyzyjnych w rzeczywistości
objaśnia przyczyny oraz formy regulacji i podaje ich rzeczywiste przykłady
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



potrafi przewodzić grupie w procesach decyzyjnych oraz uczestniczyć w niej jako element
decydenta zbiorowego

Metody dydaktyczne: wykład z elementami dyskusji oraz studia przypadków dotyczących regulacji
wybranych branż
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 W 1 - Istota podejmowania decyzji i procesów decyzyjnych podmiotów (2 h SS; 2 h SN)
 W 2 - Proces podejmowania decyzji – ujęcie pozytywne i normatywne (2 h SS; 1,5 h SN)
 W 3 - Uwarunkowania procesów decyzyjnych (2 h SS; 1,5 h SN)
 W 4 - Istota, teorie i przyczyny regulacji (2 h SS; 1 h SN)
 W 5 - Państwo jako regulator procesów decyzyjnych podmiotów (2 h SS; 1 h SN)
 W 6 - Narzędzia i sposoby regulacji procesów decyzyjnych (2 h SS; 1,5 h SN)
 W 7 - Analiza wybranych przypadków regulacji procesów decyzyjnych (2 h SS; 1,5 h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
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Zaliczenie pisemne (60% oceny) sprawdzające osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy
(test do 10 pytań) i umiejętności (do 3 zagadnień problemowych).
Projekt własny (40% oceny) sprawdzający osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności,
zawierający pełną charakterystykę problemu wynikającego z tematu (zakres tematyczny i wymagania
dla projektów własnych podane na pierwszych zajęciach).
Literatura podstawowa:
 K. Bolesta-Kukuła, Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003.
 Regulowana gospodarka rynkowa, praca zbiorowa pod redakcją U. Kaliny-Prasznic, Wolters
Kluwer - Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.
 K. Tarchalski, Podatkowa i regulacyjna rola państwa w alokacji zasobów w gospodarce a
dobrobyt, KUL, Lublin 2006.
 W. Szpringer, Regulacja konkurencji a konkurencja regulacji, Poltext, Warszawa 2010.
 W. Szpringer, Ekonomiczne teorie regulacji konkurencji, „Ekonomista” 2010, nr 3.
Literatura uzupełniająca:
 Polskie regulacje gospodarcze w procesie integracji europejskiej, Szkoła Główna Handlowa, t.
80, Warszawa 2000.
 M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec
gospodarki, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 M. N. Rothbrand, Ekonomia wolnego rynku Tom I, II, III, Fijorr Publishing, Warszawa 2007 i
2008.
 W. Hoff, Prawny model regulacji sektorów, Difin, Warszawa 2008.
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Wydział:
WNEiZ

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i ESR

Kierunek / Specjalność: Ekonomia/Ekonomia menedżerska
Rodzaj studiów: studia I stopnia

KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII
EUROPEJSKIEJ
Tryb studiów

Rok

Semestr

Stacjonarne

III

6

Niestacjonarne

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
cwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15

1

Typ przedmiotu

Przedmiot
specjalnościow
y

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Lidia Kłos
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: Lidia.Klos@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1): student ma podstawową wiedzę nt. Unii Europejskiej i występujących
funduszy
 umiejętności (1): student przejawia zdolność logicznego myślenia
 kompetencji (postaw) (1): student otwarty do dyskusji i konwersacji
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące funduszy strukturalnych obowiązujących w UE i
sposobów ich pozyskiwania
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




zapoznanie się z obowiązującymi w UE funduszami strukturalnymi
Znajomość procedur jakie obowiązują przy wypełnianiu wniosków
Zapoznanie z możliwościami wykorzystania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





Umiejętność wypełniania najprostszych projektów odnośnie pozyskania środków z UE
Umiejętność szacowania i określania kosztów kwalifikowanych
Umiejętność rozliczania wniosków
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Student wie gdzie należy zgłosić się w sprawie informacji dot. wniosków

Metody dydaktyczne: wykład klasyczna forma problemowa, studium przypadku, z
elementami aktywizacji słuchaczy
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i
ćwiczeń/laboratoriów)
W1- Wyniki negocjacji akcesyjnych z Komisją Europejską w obszarze polityki spójności.
W2- System programowania Funduszy UE w Polsce w latach 2004-2006.
W3-Kierunki wydatkowania środków strukturalnych UE w Polsce.
W4- Strategia wykorzystania Funduszu Spójności. Wymagania dotyczące przygotowania
projektów.
W5- System wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce – rola
instytucji krajowych.
W6- Przewidywane kierunki wykorzystania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności
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w Polsce w latach 2007-2013.
Forma i warunki zaliczenia:



Zaliczenia pisemnego (50% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy (test).
Projektu własnego (50% oceny) – w ramach projektu sprawdzane są umiejętności kształcenia w zakresie
umiejętności. Projekt zawiera prezentację wybranego Funduszu i przykłady jego praktycznego wykorzystania w
skali kraju lub regionu.

Literatura podstawowa:
 Anusz J., Kotlewski D.: Jak pozyskać środki finansowe z funduszy unijnych, INGO,
Warszawa, 2003.
 Inwestycje regionalne a fundusze strukturalne UE. Mat. Konfer. Ogólnopolskiej –
Region 2004.Praca zbior. pod red, S.Flejterskiego, D.Zarzeckiego, Wyd. US, 2004.
 Kierzkowski T., Jankowska A., Knopik R.(red.)Fundusze strukturalne oraz Fundusz
Spójności, Wyd. CH Beck, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca:
 Szlachta J.: Polityka regionalna Unii Europejskiej, FARA, Warszawa 2002.
 Materiały źródłowe
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Polityki Społeczno – Gospodarczej i Europejskich
Studiów Regionalnych

Wydział:
WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Ekonomia/Ekonomia menedżerska
Rodzaj studiów: studia I stopnia

KOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

EKONOMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Tryb studiów

Rok

III
Stacjonarne

Niestacjonarne

Semestr

6

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15

1

Typ przedmiotu

Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Barbara Kryk
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: krykb@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedza (1): makroekonomii, mikroekonomii, znajomość związków gospodarki ze środowiskiem,
podstaw zarządzania;
 umiejętności (1) umiejętność analizowania, obserwacji zjawisk i związków ekonomicznoekologiczno-społecznych;
 kompetencji (postaw) (1) otwarty do dyskusji i konwersacji.
Cele przedmiotu:.
zapoznanie studentów z problematyką zrównoważonego rozwoju (ZR) jako nowego paradygmatu
ekonomi oraz z wybranymi sposobami i narzędziami realizacji celów ZR.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




zna istotę, cele, założenia, narzędzia, wskaźniki ZR,
wie jak wdrażać ZR na różnych poziomach gospodarowania i jakie są tego bariery,
posiada wiedzę o zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz proekologicznych modelach i
stylach życia.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





potrafi zidentyfikować i analizować związki między środowiskiem przyrodniczym a
podmiotami rynkowymi,
wskazać i stosować wskaźniki ZR odpowiednie do poziomu gospodarowania,
potrafi skomentować wiadomości, artykuły, reportaże czy audycje z zakresu ekonomii ZR.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH




posiada określoną świadomość ekologiczną,
jest przygotowany do wdrażania i propagowania zrównoważonego rozwoju w życiu społecznogospodarczym,

Metody dydaktyczne: WYKŁAD:
Wykład z elementami aktywizacji słuchaczy.
Środki dydaktyczne: rzutnik multimedialny, opisy przypadków, filmy dydaktyczne.
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Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)








WYKŁAD:

W1 - Ekonomia ZR – potrzeba reformy tradycyjnej ekonomii; ekonomia środowiska i
ekologiczna jako filary ekonomii ZR (2 godz.).
W2 – Geneza i założenia koncepcji ZR (2 godz.).
W3 – Środowisko przyrodnicze a procesy gospodarcze – wzajemne relacje (ekologiczne
uwarunkowania wzrostu gospodarczego i dobrobytu, globalne problemy ochrony środowiska)
(2 godz.).
W4 - Społeczny wymiar ZR a jakość życia i wskaźniki ZR (2 godz.).
W5 – Zrównoważona produkcja i narzędzia jej równoważenia (2 godz.).
W6 – Zrównoważona konsumpcja a proekologiczne modele i style życia (2 godz.).
W7 – Świadomość ekologiczna i edukacja dla ZR i podsumowanie (3 godz.).
Suma godzin: 15

Forma i warunki zaliczenia:
F1. Wykład: wynik kolokwium pisemnego (80%) i ocena aktywności (20%)
P1. Kolokwium na zakończenie cyklu zajęć (pytania otwarte i zamknięte).
Literatura podstawowa:

Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, red. B.
Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2010.

Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, red. B. Poskrobko, Wyższa
Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2010.
 Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z.: Podstawy ekonomi środowiska i zasobów
naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, red .J. Kronenberg, T. Burger, Fundacja
Sendzimira, Kraków 2010.
 Problemy interpretacji i realizacji zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, G.
Dobrzański, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2007.
Literatura uzupełniająca:
 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red.T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa Białysto , 2005.
 Borys T., Wskaźniki ekorozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 .Malik K.: Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i
regionalnym, Politechnika Opolska, Opole 2004.
 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, t. III, red. B. Poskrobko, Wyd. Ekonomia i
Środowisko, Białystok – Warszawa 2010.
 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, t. IV, red. B. Bartniczak, S. Zaremab-Warnke, Wyd.
Ekonomia i Środowisko, Białystok – Wrocław 2010.
 Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, red. D. Kiełczewski, B. Dobrzańska, Wyższa Szkoła
Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2007.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Polityki Społeczno – Gospodarczej i
Europejskich Studiów Regionalnych

Wydział:
WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Integracja europejska
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Nazwa przedmiotu:
KOD Przedmiotu:

INSTYTUCJE I ORGANY UNII EUROPEJSKIEJ

Tryb
studiów
stacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

II

4

w

Liczba
godzin
30

Punkty
ECTS:
2

Typ przedmiotu
Przedmioty
specjalnościowe

Język
wykładowy
polski

niestacjonarne
Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. prof. US Marian Malicki
Wymagania wstępne:
znajomość zagadnień ogólnoekonomicznych.
Cele przedmiotu:
głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką instytucji oraz organów Unii Europejskiej.
Metody dydaktyczne:
wykłady z zastosowaniem sprzętu multimedialnego, wzbogacenie przekazywanych treści o przykłady.
Treści merytoryczne przedmiotu:
1. Omówienie i zaprezentowanie instytucji funkcjonujących w UE.
2. Ustalenia podstaw prawnych i regulacji funkcjonujących w strukturach UE.
3. Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska – instytucje podejmujące decyzje, procedury
współdecydowania.
4. Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy – podstawy funkcjonowania, zasady działania.
5. Wyspecjalizowane organy pełniące konkretne funkcje – EKE-S, KR, EBI, EBC, ERPO, EIOD i inne.
Forma i warunki zaliczenia:
zaliczenie pisemne
Literatura podstawowa:
1. red. Jorgen Drud Hansen, Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
2. prof. dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, Integracja europejska, Kraków 2004.
3. Marszałek Antoni, Integracja europejska, PWE, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca:
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych
Stosunków Ekonomicznych
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Integracja europejska
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:
Wydział:
WNEiZ

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA
Tryb studiów

Rok

Semestr

Stacjonarne

II

4

Niestacjonarne

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
cwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

30

2

Typ przedmiotu

Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Jarosław Narękiewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: joten@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student posiada wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, a w
szczególności międzynarodowej polityki handlowej.
 umiejętności: student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy zjawisk zachodzących w
gospodarce.
 kompetencji: student potrafi pracować w grupie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem wspólnej polityki handlowej w Unii
Europejskiej.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





poznanie podstaw traktatowych i aktów prawnych dotyczących wspólnej polityki
handlowej,
znajomość zasad kształtowania stosunków handlowych Unii Europejskiej z krajami
trzecimi,
znajomość zasad funkcjonowania unii celnej i postępowania celnego.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





rozumienie podstawowych mechanizmów działających w sterze wspólnej polityki
handlowej,
analiza podstaw prawnych i ocena praktycznych skutków kształtowania stosunków
handlowych z partnerami Unii Europejskiej,
ocena wpływu ewolucji wspólnej polityki handlowej na sytuację polskich podmiotów
gospodarczych.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



umiejętność pogłębiania zdobytej wiedzy, samodzielnego poszukiwania i analizowania
przepisów z zakresu wspólnej polityki handlowej.

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, analiza problemów w
drodze dyskusji, prezentacje przygotowane przez studentów
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 W1 – Cel, zakres i podstawy traktatowe wspólnej polityki handlowej (2h).
 W2 – Ogólna charakterystyka systemu celnego Unii Europejskiej (2h).
 W3 – Wybrane zagadnienia postępowania celnego(4h).

182







W4 – Przeznaczenie celne i procedury celne (4h).
W5 – Rodzaje stawek celnych i budowa taryfy celnej (2h).
W6 – Traktatowe stosunki handlowe Unii Europejskiej z krajami trzecimi (6h).
W7 – Preferencje handlowe dla krajów rozwijających się (2h).
W8 – Ochrona przed nieuczciwą konkurencją (postępowanie antydumpingowe
i antysubsydyjne (2h).
 W9 – Harmonizacja podatków pośrednich (2h)
 W10 – Środki polityki eksportowej Unii Europejskiej (2h).
 W11 – Zaliczenie/test (2h)
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Studenci są oceniani na podstawie:
 zaliczenia pisemnego – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy
(zadania testowe) i umiejętności (interpretacja praktycznych zagadnień),
 samodzielnie przygotowanej prezentacji na temat stosunków handlowych Unii Europejskiej
z wybranym krajem lub grupą krajów.
Literatura podstawowa:
 Podstawy handlu zagranicznego. Red. J. Dudziński, Warszawa 2010.
 S. Naruszewicz, M. Laszuk: Wspólnotowe prawo celne. Warszawa 2006.
 Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie. Red. M. Cini, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca:
 P. Hanclich: System preferencji celnych Unii Europejskiej. Poznań 2008.
 G. Mosiej: System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. Toruń 2010.
 S. Miklaszewski: Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej. Tarnów 2005.
 Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej.

Spejalność ta nie została wybrana przez studentów i z tego wzglęgu
pozostałe przedmioty nie są realizowane.
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Ekonomika sektora publicznego
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Ekonomika sektora publicznego
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

ORIENTACJA NA KLIENTA PODMIOTÓW
SEKTORA PUBLICZNEGO
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

4

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
cwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15

2

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

Przedmiot
specjalnościowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Iga Rudawska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: igita@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy : student zna podstawy nauki o przedsiębiorstwie, mikroekonomii, makroekonomii
 umiejętności: student potrafi przeanalizować podstawowe trendy gospodarcze i ocenić ich wpływ
na funkcjonowanie podmiotów sektora publicznego
 kompetencji: student potrafi pracować w grupie i jest przygotowany do analizowania aktów
prawnych z zakresu sektora publicznego
Cele przedmiotu: przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące ekonomizacji sektora publicznego ze
szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania jego podmiotów w gospodarce rynkowej
Przedmiot obejmuje …..
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





zrozumienie podstawowych trendów ekonomiczno-społecznych obejmujących sektor
publiczny i jego podmioty
Zrozumienie orientacji rynkowej podmiotów sektora publicznego
zapoznanie z podstawowymi regułami i instrumentami orientacji rynkowej.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





nabycie umiejętności zastosowania reguł i instrumentów orientacji na klienta w
odniesieniu do podmiotów sektora publicznego
nabycie umiejętności interpretacji aktów prawnych w zakresie sektora publicznego i
oceny ich wpływu na funkcjonowanie tego podmiotów
nabycie umiejętności praktycznej oceny stosowanych reguł orientacji na klienta w
podmiotach sektora publicznego
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi ocenić wpływ zmian społeczno-gospodarczych na funkcjonowanie
podmiotów sektora publicznego

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem multiprojektora, analiza przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 -Specyfika sektora publicznego a marketing (2h SS, 2h SN)
W2 -Orientacja rynkowa w sektorze publicznym – wyznaczniki (2h SS, 2h SN)
W3- Otoczenie rynkowe podmiotów sektora publicznego (2h SS, 2h SN)
W4- Konkurencja i jej analiza (2h SS, 2h SN)
W5- klient w sektorze publicznym (2h SS, 2h SN)
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W6 -Reguły działania na rynku (2h SS, 2h SN)
W7- Narzędzia oddziaływania na klienta-(2h SS, 2h SN)
W8-Segmentacja rynku (1h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym w formie testu oxfordzkiego (wielokrotnego wyboru)
Literatura podstawowa:
 N. Acocella, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2005
 Nowe zarządzanie publiczne, A. Zalewski (red.), Wyd. SGH, Warszawa 2006
 A. Bukowska-Piestrzyńska, Finansowanie marketingu w ochronie zdrowia, Cedetu, Warszawa
2010.
 H. Mruk, Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych, Wolters Kluwer,
Warszawa2009.
 A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług zdrowotnych, CeDeWu, Warszawa 2007.
 I. Rudawska, Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
2005.
Literatura uzupełniająca:
 piśmiennictwo fachowe typu „Menedżer zdrowia”, “Służba zdrowia”.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
(Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw)

Wydział:
WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Ekonomika sektora publicznego
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

PLANOWANIE FINANSOWE
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
15
2
Przedmiot
polski
specjalnościowy
cwiczenia
15
laboratoria
wykłady
10
Niestacjonarne
ćwiczenia
10
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski, dr Katarzyna Byrka-Kita, mgr Michał Grudziński,
mgr Mateusz Czerwiński
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: matcze@gmail.com
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student posiada podstawową, ale szczegółową wiedzę z zakresu finansów, w szczególności
finansów przedsiębiorstw, a także ogólną wiedzę w zakresie makro- i mikroekonomii. Ponadto student
rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne na polu rachunkowości i analizy ekonomicznej oraz zna
pojęcia ze strategicznego zarządzania w przedsiębiorstwie.
 umiejętności: student potrafi korzystać w podstawowym zakresie z arkusza kalkulacyjnego (Ms Excel) i
wyszukiwać informacje w sieci Internet. Student umie skojarzyć i dobrać narzędzie statystyczne do
zadanego problemu oraz obliczyć podstawową miarę statystyczną.
 kompetencji: Studenta charakteryzuje umiejętność samodzielnej pracy podczas zajęć oraz pracy w grupie
przy realizacji projektu zaliczeniowego. Pożądanymi cechami studenta są: krytycyzm i samokrytycyzm,
dbałość o jakość oraz umiejętność stosowania wiedzy w praktyce.
Cele przedmiotu
Przedmiot obejmuje naukę z podstaw planowania, prognozowania i modelowania finansowego w
przedsiębiorstwie
Stacjonarne

II

4

CELE W ZAKRESIE WIEDZY




poznanie istoty, celów i funkcji planowania finansowego oraz zasad i metod modelowania,
zrozumienie wzorcowej struktury modelu finansowego,
zrozumienie planowania podatkowego w celu optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





samodzielne wyszukiwanie i analizowanie informacji niezbędnych do wykorzystania w procesie planowania
finansowego,
analiza procesów ekonomicznych i identyfikacja ich determinant, w celu wypracowania założeń do planu
finansowego,
opracowanie planu finansowego wraz z modelem wykonanym w arkuszu kalkulacyjnym (Ms Excel).
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 komunikowanie się z ekspertami z innych dziedzin oraz z przedsiębiorcami
 rozwiązywanie problemów (metodologicznych, metodycznych) i szybkie podejmowanie decyzji
 wyzwolenie inicjatywy i przedsiębiorczości
Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia w laboratorium komputerowym, kompleksowy model przykładowy
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Istota planowania finansowego, prognoza a plan finansowy, rodzaje planów finansowych, elementy
kompletnego planu finansowego (4h SS, 3h SN).
W2 - Wymogi efektywnego planowania finansowego, w tym zastosowanie właściwych źródeł finansowania.
Praktyka planowania finansowego w Polsce i w innych krajach oraz kierunki wykorzystania modelu
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finansowego w praktyce (2,5h SS, 2h SN).
W3 – Struktura modelu planowania finansowego oraz zasady budowy modeli finansowych (3,5h SS, 1h SN).
W4 - Wewnętrzne i zewnętrzne źródła danych (2h SS, 2h SN).
W5 - Planowanie finansowe a inflacja i obciążenia podatkowe przedsiębiorstw (2h SS, 1h SN).
W6 - Przykłady planów finansowych. Zadania do samodzielnego rozwiązania (1h SS, 1h SN).
ĆW1 –Zapoznanie ze stroną dydaktyczna przedmiotu, przedstawienie warunków zaliczenia, przedstawienie
istoty przedmiotu na krótkim, modelowym przykładzie (2h SS, 1h SN).
ĆW2 - Omówienie i wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego założeń do zadania całościowego, stanowiącego
podstawę dalszych ćwiczeń (3h SS, 2h SN).
ĆW3 - Przeprowadzenie obliczeń w modułach: sprzedaż, koszty, finansowanie, środki trwałe (3h SS, 2h SN).
ĆW4 – Omówienie zasad kapitału obrotowego i dokonanie obliczeń w tym zakresie (1,5h SS, 1h SN).
ĆW5 – Ogólna charakterystyka Rachunku zysków i strat i dokonanie obliczeń w tej części (2h SS, 1h SN).
ĆW6 – Ogólna charakterystyka sprawozdania z przepływów pieniężnych i dokonanie obliczeń w tej części (2h
SS, 2h SN).
ĆW7 – Dokonanie obliczeń w module Bilans, wprowadzenie formuł równoważących model, weryfikacja
modelu, zastosowanie narzędzia Solver dla zadanych sytuacji (1,5h SS, 1h SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Ćwiczenia/laboratoria zaliczane na podstawie:

projektu grupowego (planu finansowego), który testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
umiejętności i kompetencji. Projekt zaliczeniowy powinien być przygotowany we współpracy z wybranym
przedsiębiorca, z którym studenci nawiązują samodzielnie kontakt. Elementami składowymi planu są opis i
model. W części opisowej studenci dokonują charakterystyki przedsiębiorstwa, przeprowadzają analizę
strategiczną i ekonomiczną, prezentują dane finansowe i założenia do modelu. Załącznik do planu stanowi
potwierdzenie współpracy z przedsiębiorcą w postaci zaświadczenia, zatwierdzonego wywiadu lub innej
zaakceptowanej przez prowadzącego formie (60% oceny).

testu przygotowanego na komputerze, gdzie następuje sprawdzenie efektów uczenia się w zakresie wiedzy
oraz umiejętności, ponieważ test zawiera pytania sytuacyjne, których rozwiązanie możliwe jest po
właściwej analizie i ocenie problemu (40% oceny).
Literatura podstawowa:
 Operacyjne planowanie finansowe. Ujęcie praktyczne, Naruć W., Nowak J., Wieloch M., DIFIN, 2008.
 Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Gryko J.M., Kluzek M., Kubiak J., Nowaczyk T.,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 R. Brealey, S. Myers: Podstawy finansów przedsiębiorstw, tom II, PWN, Warszawa 1999;
 W. Pluta: Planowanie finansowe: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 1999;
 Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” pod red. L. Bednarskiego i T. Waśniewskiego;
 T. Miler, M. Bieliński: Hulajbook czyli łopatologiczny wykład ekonomii za pomocą Excela, Studio Gambit,
Gdańsk 1994;
 J. Komorowski, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, ODiDK, Gdańsk 2001.
 N. Hogg: Business Forecasting Using Financial Models. Financial Times. Pitman Publishing, London 1994;
 G.R. Kaye: Financial Planning Models. Copnstruction and Use. CIMA – Academic Press, London 1994;
 D. Asch, G.R. Kaye: Financial Planning. Modelling Methods and Techniques. Kogan Page, London 1990;
 Artykuły (Rachnkowość, Przegląd Organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Long Range
Planning).
Literatura uzupełniająca:
 D. Zarzecki: Metody oceny efektywności inwestycji. Wybrane zagadnienia. Interbook, Szczecin 1997;
 D. Zarzecki: Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstwa. Podstawowe
zagadnienia. Interbook, Szczecin 1997;
 P. Buczyński, T. Wiśniewski: Zarządzanie finansami w zadaniach, Interbook, Szczecin 1997;
 W. Pluta: Strategiczne zarządzanie finansami. Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 1996;
 M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1993;
 G.P.Diacogiannis: Financial Management. A Modelling Approach Using Spreadsheets. McGraw-Hill,
London 1994;

Spejalność ta nie została wybrana przez studentów i z tego wzglęgu
pozostałe przedmioty nie są realizowane.
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Wydział:
WNEiZ

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw

Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw
Rodzaj studiów: studia I stopnia

KOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W
PRZEDSIĘBIORSTWIE
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

4

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15

1

Typ przedmiotu

Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Mirela Romanowska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: mirelaj@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy - student zna podstawy rachunkowości, podstawy zarządzania finansami,
analizy ekonomicznej
 umiejętności - student potrafi czytać ze zrozumieniem podstawowe informacje
zawarte m.in. w sprawozdaniach finansowych i innych źródłach
 kompetencji (postaw) - student ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego ,
potrafi pracować w grupie i jest przygotowany do obserwacji i analizowania
otoczenia .
Cele przedmiotu:
Zdobycie wiedzy na temat przepływów gotówki w przedsiębiorstwie służących ocenie i
sterowaniu płynnością finansową. Właściwa interpretacja informacji na temat oceny pozycji
finansowej przedsiębiorstwa, a szczególnie zdolności do generowania gotówki.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY










zrozumienie zawartości informacyjnej
sprawozdań finansowych, szczególnie
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
zrozumienie zasad budowy podstawowych mierników oceny dynamicznej płynności
finansowej przedsiębiorstwa
student potrafi poprawnie zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu analizy płynności
finansowej
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
student posiada umiejętności doboru odpowiednich mierników do oceny dynamicznej
płynności finansowej
student potrafi ocenić płynność finansową za pomocą szeregu znanych metod i wskazać
kierunki jej poprawy
student potrafi opracować projekt wielokierunkowej oceny dynamicznej płynności
finansowej przedsiębiorstwa
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
student potrafi ocenić i odpowiednio zastosować obowiązujące rozwiązania legislacyjne w
sferze funkcjonowania podmiotów gospodaczych
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potrafi komunikować się z otoczeniem

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków,
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów):
W1 - Charakterystyka źródeł informacji dla potrzeb analizy płynności finansowej ze
szczególnym uwzględnieniem sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz rachunku
zysków i strat. (2h SS)
W2- Sposoby sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. Wady i zalety
metody bezpośredniej i pośredniej. (2 h SS)
W3- Istota i pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa. (1 h SS)
W3- Zasady konstrukcji wskaźników finansowych i ich przydatność w ocenie płynności
finansowej przedsiębiorstwa. (2 h SS)
W4 – Wskaźniki struktury. (2 h SS)
W5- Wskaźniki wystarczalności gotówkowej. (2 h SS)
W6- Wskaźniki wydajności gotówkowej.(2 h SS)
W7- Case study. (2 h SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie w formie pisemnej obejmujące pytania teoretyczne (40%) i projekt
wielokierunkowej oceny płynności finansowej wybranego przedsiębiorstwa X (60%).
Literatura podstawowa:
 Waśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w
przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 2004.
 Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie,
PWN, Warszawa 1998.
 Śnieżek E.: Przepływy pieniężne ex post, ex ante, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w
Polsce, Warszawa 1999.
 Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 Gabrusewicz W.: Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
 Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Red. W. Skoczylas, SKwP,
Warszawa 2009.
 Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych,
PWE, Warszawa 2001.
Literatura uzupełniająca:
 Siemińska M.: Metody pomiaru i oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wyd. UMK, Toruń
2002.
 Śnieżek E.: Jak czytać cash flow, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce,
Warszawa 1997.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Analiza fiansowa i wycena przedsiębiorstw
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU
FINANSAMI
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

4

Rodzaj
zajęć:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

15

1

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

Przedmiot
specjalnościowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: michal.grudzinski@poczta.pl
Wymagania wstępne w zakresie:





wiedzy: studenta zna podstawy rachunkowości, finansów, analizy ekonomicznej,
statystyki, ekonometrii oraz posiada ogólną wiedzę w zakresie makro- i mikroekonomii
oraz zarządzania.
umiejętności: student umie korzystać w podstawowym zakresie z arkusza obliczeniowego
(EXCEL)
kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu wyceny przedsiębiorstw, oceny efektywności inwestycji i
analizy ekonomicznej rozpatrywane z punktu widzenia ryzyka i metod ilościowych stosowanych do
jego analizy.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





student zna podstawowe metody ilościowe stosowane w wycenie przedsiębiorstw
student zna podstawowe zna podstawowe metody ilościowe wykorzystywane w ocenie
efektywności inwestycji
student zna podstawowe metody ilościowe stosowane w analizie ekonomicznej
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





student potrafi obliczyć wartość bieżącą przyszłych strumieni pieniężnych
student potrafi samodzielnie ocenić ryzyko projektu inwestycyjnego
student potrafi zbudować proste modele finansowe
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student rozwiązuje problemy (metodologicznych, metodycznych) i szybko podejmuje
decyzje

Metody dydaktyczne: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz przykłady do
praktycznego rozwiązania (case study) na ćwiczeniach i jako praca własna.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)




W1 - Wprowadzenie do metod ilościowych w finansach przedsiębiorstw (2h SS).
W2 - Wartość pieniądza w czasie (2h SS).
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W3 - Miary efektywności inwestycji (2h SS).
W4 - Pomiar ryzyka w finansach (2h SS).
W5 - Analiza wrażliwości i metoda scenariuszy (2h SS).
W6 - Metody symulacyjne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw (2h SS).
W7 - Drzewa decyzyjne w zarządzaniu finansami (2h SS).
W7 - Wykorzystanie teorii gier w zarządzaniu finansami (2h SS).
W8 – Zaliczenie (1h SS).

Forma i warunki zaliczenia: Test (ok. 10 pytań jednokrotnego wyboru) i zestaw pytań (3-5 pytań
problemowych) z całości materiału teoretycznego. Czas 1,0 godz.
Literatura podstawowa:
 R. Brealey, S. Myers: Podstawy finansów przedsiębiorstw, tom I i II. PWN, Warszawa 1999.
 E.F. Brigham, L.C. Gapensky: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2000.
 E.F. Brigham: Podstawy zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 1997.
 S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan: Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC,
1999.
 D. Zarzecki: Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce,
Warszawa 1999
 D. Zarzecki: Metody oceny efektywności inwestycji – wybrane zagadnienia. Interbook, Szczecin
1997.
 W. Pluta, T. Jajuga: Inwestycje. Budżetowanie kapitałowe. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w
Polsce, Warszawa 1995.
 K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje. PWN, Warszawa 1996.
Literatura uzupełniająca:
 Rutkowski: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2000.
 Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, tom I i II, pr. zb. pod red. L. Bednarskiego i
T.
 Waśniewskiego. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Analiza fiansowa i wycena przedsiębiorstw
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

ANALIZA FINANSOWA JEDNOSTEK
SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
15
1
Przedmiot
polski
specjalnościowy
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
ćwiczenia
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. Wanda Skoczylas prof. US,
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: wanda@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1): – student zna organizację i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw oraz podstawy
zarządzania nimi, posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej
 umiejętności (1); posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i
formach, poszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
 kompetencji (postaw) (1): jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach,
organizacjach realizujących określone cele
Cele przedmiotu:
 Poznanie szerokiego wachlarza narzędzi, przy pomocy których dokonuje się całokształtu oceny
działalności jednostek sektora finansów publicznych
 Nabycie umiejętności doboru narzędzi oraz wykorzystania w konkretnym problemie badawczym
 Nabycie poprawności interpretowania zjawisk i procesów gospodarczych i wnioskowania na
potrzeby podejmowania decyzji
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
II

4

Stacjonarne




Znajomość procedury analizy
Znajomość metody analizy finansowej ich wad i zalet oraz zakresu stosowania
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




dyskutuje użyteczność poszczególnych metod badawczych,
organizuje proces zbierania i analizy danych, dobiera właściwe narzędzi oceny sytuacji finansowej
jednostek sektora finansów publicznych
i stosuje metody w rozwiązywaniu problemu
decyzyjnego
identyfikuje i klasyfikuje czynniki określające badaną wielkość, porównuje i poddaje krytycznemu
osądowi istniejącą sytuację projektuje i wnioskuje rozwiązania usprawniające funkcjonowanie
jednostki
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



 jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych
 potrafi uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę
Metody dydaktyczne: wykład audytoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, metoda
przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów)
W -1 Teoretyczne podstawy analizy finansowej (2h SS).
W-2 Źródła informacji na potrzeby analizy finansowej (4 h SS)
W-3 Wstępna ocena sytuacji finansowej (2h SS)
W-4 Analiza wskaźnikowa (2h SS)
W-5 Wskaźniki budżetowe (2h SS)
W- 6 Wskaźniki na mieszkańca (3 h SS)
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W -7 Wskaźniki dla zobowiązań
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani są na podstawie
Zaliczenia pisemnego (100% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy (test) i umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe (do 10 pytań), zadania sytuacyjne (do
5 zadań) oraz interpretację praktycznych zagadnień (do 2 problemów).

Literatura podstawowa:
 Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, Difin, Warszaw
2009
 Analiza wskaźnikowa jednostek samorządu terytorialnego, http://www.mf.gov.pl



Literatura uzupełniająca:
Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa red W. Skoczylas, SKwP, Warszawa
2009
T. Waśniewski, W. Skoczylas: Teoria i praktyka analizy finansowej przedsiębiorstwa, Fundacja
Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział:
WNEiZ
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Analiza fiansowa i wycena przedsiębiorstw
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

METODY ANALIZY RYZYKA
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

4

Rodzaj
zajęć:

wykłady
cwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

15

1

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

Przedmiot
specjalnościowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Andrzej Niemiec
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: andrzej.niemiec@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna organizację i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw oraz podstawy
zarządzania nimi, posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii prawdopodobieństwa
 umiejętności: posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i
formach, poszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
 kompetencji (postaw): jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach, organizacjach
realizujących określone cele
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje przedstawienie i zdobycie umiejętności posługiwania się metodami
wykorzystywanymi we wszystkich etapach procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie na
potrzeby maksymalizacji jego wartości.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





poznanie sposobów identyfikacji ryzyka,
znajomość sposobów kwantyfikacji ryzyka,
znajomość procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





umiejętność zidentyfikowania ryzyka w przedsiębiorstwie,
umiejętność podziału na ryzyko istotne i nieistotne,
umiejętność określenia ekspozycji na ryzyko .
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi merytorycznie współpracować w grupie formułującej i kwantyfikującej
cele jednostki w zarządzaniu ryzykiem dla ograniczenia zmienności zysku lub wartości
przedsiębiorstwa.

Metody dydaktyczne: prelekcja, dyskusja, metody przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 W -1 Ryzyko jako kluczowy nośnik wartości przedsiębiorstwa (2h SS i 2 h SN).
 W -2 Istota i klasyfikacja ryzyka. (1h SS i 1 h SN)
 W-3 Proces zarządzania ryzykiem. (2h SS i 2 h SN)
 W-4 Instrumenty identyfikacji ryzyka. (2h SS i 2 h SN)
 W-5 Klasyfikacja i charakterystyka metod oceny ryzyka. (2h SS i 2 h SN)
 W-5 Instrumenty wykorzystywane w sterowaniu ryzykiem. (2h SS i 2 h SN)
 W-6 Metody raportowania ryzyka. (2h SS i 2 h SN)
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W-7 Organizacja zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. (2h SS i 2 h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenia pisemnego – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy (test) i
umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe (do 10 pytań), zadania sytuacyjne (do 5 zadań) oraz
interpretację praktycznych zagadnień (do 2 problemów).
Literatura podstawowa:
 Best P. Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VAR, Dom Wydawniczy
ABC, Kraków 2000.
 Hanzel J.: Koszt kapitału. Klucz do wartości firmy. Liber, Warszawa 2000.
 Saunders A.: Metody pomiaru ryzyka kredytowego. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2001.
Literatura uzupełniająca:
 Burger A., Burchhart A., Risiko-Controlling, R. Oldenbourg Verlag, München Wien 2002.
 Diederichs M., Risikomanagement und Risikocontrolling, Verlag Franz Vahlen München 2004.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw (Katedra
Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw)
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Analiza fiansowa i wycena przedsiębiorstw
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Wydział:
WNEiZ

KOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

PLANOWANIE FINANSOWE
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
15
1,5
Przedmiot
polski
specjalnościowy
ćwiczenia
15
laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
ćwiczenia
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski, dr Katarzyna Byrka-Kita, mgr Michał Grudziński,
mgr Mateusz Czerwiński
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: matcze@gmail.com
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student posiada podstawową, ale szczegółową wiedzę z zakresu finansów, w szczególności
finansów przedsiębiorstw, a także ogólną wiedzę w zakresie makro- i mikroekonomii. Ponadto student
rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne na polu rachunkowości i analizy ekonomicznej oraz zna
pojęcia ze strategicznego zarządzania w przedsiębiorstwie.
 umiejętności: student potrafi korzystać w podstawowym zakresie z arkusza kalkulacyjnego (Ms Excel) i
wyszukiwać informacje w sieci Internet. Student umie skojarzyć i dobrać narzędzie statystyczne do
zadanego problemu oraz obliczyć podstawową miarę statystyczną.
 kompetencji: Studenta charakteryzuje umiejętność samodzielnej pracy podczas zajęć oraz pracy w grupie
przy realizacji projektu zaliczeniowego. Pożądanymi cechami studenta są: krytycyzm i samokrytycyzm,
dbałość o jakość oraz umiejętność stosowania wiedzy w praktyce.
Cele przedmiotu
Przedmiot obejmuje naukę z podstaw planowania, prognozowania i modelowania finansowego w
przedsiębiorstwie
Stacjonarne

III

5

CELE W ZAKRESIE WIEDZY




poznanie istoty, celów i funkcji planowania finansowego oraz zasad i metod modelowania,
zrozumienie wzorcowej struktury modelu finansowego,
zrozumienie planowania podatkowego w celu optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





samodzielne wyszukiwanie i analizowanie informacji niezbędnych do wykorzystania w procesie planowania
finansowego,
analiza procesów ekonomicznych i identyfikacja ich determinant, w celu wypracowania założeń do planu
finansowego,
opracowanie planu finansowego wraz z modelem wykonanym w arkuszu kalkulacyjnym (Ms Excel).
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 komunikowanie się z ekspertami z innych dziedzin oraz z przedsiębiorcami
 rozwiązywanie problemów (metodologicznych, metodycznych) i szybkie podejmowanie decyzji
 wyzwolenie inicjatywy i przedsiębiorczości
Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia w laboratorium komputerowym, kompleksowy model przykładowy
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Istota planowania finansowego, prognoza a plan finansowy, rodzaje planów finansowych, elementy
kompletnego planu finansowego (4h SS, 1hSN).
W2 - Wymogi efektywnego planowania finansowego, w tym zastosowanie właściwych źródeł finansowania.
Praktyka planowania finansowego w Polsce i w innych krajach oraz kierunki wykorzystania modelu
finansowego w praktyce (2,5h SS, 1hSN).
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W3 – Struktura modelu planowania finansowego oraz zasady budowy modeli finansowych (3,5h SS, 1hSN).
W4 - Wewnętrzne i zewnętrzne źródła danych (2h SS, 1hSN).
W5 - Planowanie finansowe a inflacja i obciążenia podatkowe przedsiębiorstw (2h SS, 1hSN).
W6 - Przykłady planów finansowych. Zadania do samodzielnego rozwiązania (1h SS).
ĆW1 –Zapoznanie ze stroną dydaktyczna przedmiotu, przedstawienie warunków zaliczenia, przedstawienie
istoty przedmiotu na krótkim, modelowym przykładzie (2h SS, 2h SN).
ĆW2 - Omówienie i wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego założeń do zadania całościowego, stanowiącego
podstawę dalszych ćwiczeń (3h SS, 3h SN).
ĆW3 - Przeprowadzenie obliczeń w modułach: sprzedaż, koszty, finansowanie, środki trwałe (3h SS, 3h SN).
ĆW4 – Omówienie zasad kapitału obrotowego i dokonanie obliczeń w tym zakresie (1,5h SS, 1,5h SN).
ĆW5 – Ogólna charakterystyka Rachunku zysków i strat i dokonanie obliczeń w tej części (2h SS, 2h SN).
ĆW6 – Ogólna charakterystyka sprawozdania z przepływów pieniężnych i dokonanie obliczeń w tej części (2h
SS, 2hSN).
ĆW7 – Dokonanie obliczeń w module Bilans, wprowadzenie formuł równoważących model, weryfikacja
modelu, zastosowanie narzędzia Solver dla zadanych sytuacji (1,5h SS, 1,5h SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Ćwiczenia/laboratoria zaliczane na podstawie:

projektu grupowego (planu finansowego), który testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
umiejętności i kompetencji. Projekt zaliczeniowy powinien być przygotowany we współpracy z wybranym
przedsiębiorca, z którym studenci nawiązują samodzielnie kontakt. Elementami składowymi planu są opis i
model. W części opisowej studenci dokonują charakterystyki przedsiębiorstwa, przeprowadzają analizę
strategiczną i ekonomiczną, prezentują dane finansowe i założenia do modelu. Załącznik do planu stanowi
potwierdzenie współpracy z przedsiębiorcą w postaci zaświadczenia, zatwierdzonego wywiadu lub innej
zaakceptowanej przez prowadzącego formie (60% oceny).

testu przygotowanego na komputerze, gdzie następuje sprawdzenie efektów uczenia się w zakresie wiedzy
oraz umiejętności, ponieważ test zawiera pytania sytuacyjne, których rozwiązanie możliwe jest po
właściwej analizie i ocenie problemu (40% oceny).
Literatura podstawowa:
 Operacyjne planowanie finansowe. Ujęcie praktyczne, Naruć W., Nowak J., Wieloch M., DIFIN, 2008.
 Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Gryko J.M., Kluzek M., Kubiak J., Nowaczyk T.,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 R. Brealey, S. Myers: Podstawy finansów przedsiębiorstw, tom II, PWN, Warszawa 1999;
 W. Pluta: Planowanie finansowe: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 1999;
 Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” pod red. L. Bednarskiego i T. Waśniewskiego;
 T. Miler, M. Bieliński: Hulajbook czyli łopatologiczny wykład ekonomii za pomocą Excela, Studio Gambit,
Gdańsk 1994;
 J. Komorowski, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, ODiDK, Gdańsk 2001.
 N. Hogg: Business Forecasting Using Financial Models. Financial Times. Pitman Publishing, London 1994;
 G.R. Kaye: Financial Planning Models. Copnstruction and Use. CIMA – Academic Press, London 1994;
 D. Asch, G.R. Kaye: Financial Planning. Modelling Methods and Techniques. Kogan Page, London 1990;
 Artykuły (Rachnkowość, Przegląd Organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Long Range
Planning).
Literatura uzupełniająca:
 D. Zarzecki: Metody oceny efektywności inwestycji. Wybrane zagadnienia. Interbook, Szczecin 1997;
 D. Zarzecki: Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstwa. Podstawowe
zagadnienia. Interbook, Szczecin 1997;
 P. Buczyński, T. Wiśniewski: Zarządzanie finansami w zadaniach, Interbook, Szczecin 1997;
 W. Pluta: Strategiczne zarządzanie finansami. Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 1996;
 M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1993;
 G.P.Diacogiannis: Financial Management. A Modelling Approach Using Spreadsheets. McGraw-Hill,
London 1994;
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Analiza fiansowa i wycena przedsiębiorstw
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

MIERZENIE I KSZTAŁTOWANIE
WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

III

5

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15

1,5

Typ przedmiotu

Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Aleksandra Gąsior
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: olag@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy - analiza finansowa, analiza strategiczna, rachunkowość, statystyka;
 umiejętności - student potrafi czytać ze zrozumieniem m.in. sprawozdania finansowe i inne źródła
informacji;
 kompetencji (postaw) - student ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, potrafi pracować w
grupie i jest przygotowany do obserwacji i analizowania otoczenia.
Cele przedmiotu:
zapoznanie studentów z zakresem systemu oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; wskazanie
mierników monitorowania wartości; przedstawienie sposobów identyfikowania czynników związanych
ze wzrostem wartości przedsiębiorstwa.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





Student rozumie zasady budowy podstawowych mierników oceny zjawisk
charakteryzujących wartość przedsiębiorstwa.
Zna wybrane modele deterministyczne stosowane w kształtowaniu i mierzeniu wartości.
Student zna mierniki monitorujące wartość przedsiębiorstwa.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





Student potrafi poprawnie zdefiniować źródła informacji, odpowiednio je przyporządkować
do otoczenia przedsiębiorstwa, a także poddać krytyce owe źródła poszerzając materiał o
uzupełnienie luki informacyjnej.
Student umiejętnie demonstruje zdobytą wiedzę stosując ją do mierników monitorujących
wartość przedsiębiorstwa, oraz prawidłowo interpretuje i wyciąga wnioski.
Student potrafi przeprowadzić analizę za pomocą modeli i ocenić ich przydatność w
identyfikacji czynników tworzących wartość przedsiębiorstwa oraz wyciągnąć wnioski.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH





Potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać wiedzę na temat działalności
gospodarczej.
Student umie uczestniczyć w budowaniu projektów gospodarczych, zna aspekty prawne i
ekonomiczne tej działalności oraz potrafi przewidywać w podstawowym zakresie jej skutki.
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu mierzenia i
kształtowania wartości przedsiębiorstwa.

Metody dydaktyczne: wykłady audytoryjne i ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnych technik
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multimedialnych.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1- Ogólne problemy zarządzania wartością przedsiębiorstwa. (2h SS)
W2- Źródła informacji na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa. (2h SS)
W3- Mierniki monitorowania wartości przedsiębiorstwa. (2h SS)
W4- Ogólne założenia konstrukcji modeli wykorzystywanych w badaniu determinant wartości
przedsiębiorstwa.(2hSS)
W5- Konstrukcja modeli deterministycznych i ich przydatność w identyfikacji i ocenie czynników
tworzących wartość przedsiębiorstwa. (2h SS)
W6- Stochastyczne modele w identyfikacji determinant wzrostu wartości przedsiębiorstwa. (2h SS)
W7- Niefinansowe czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa. (3h SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie projektu własnego (100% oceny) – projekt testuje osiągnięcie
efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności. Projekt powinien zawierać: podbudowę
teoretyczną i opis stosowanych metod (około 4 strony) oraz charakterystykę firmy (około 1 strony).
Ponadto w sposób przemyślany i dojrzały wykorzystując opanowaną wiedzę student powinien
przeprowadzić w nim analizę czynników determinujących wzrost wartości przedsiębiorstwa (około 6
stron) i na tej podstawie której prawidłowo wyciągnąć i sformułować wnioski (1-2 stron).
Literatura podstawowa:
 Urbańczyk E. (red.), Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe nr 578,
Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 24, Szczecin 2009.
 Urbańczyk E. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Studia i Prace WNEiZ nr 6, Szczecin
2008.
 Determinanty i modele wartości przedsiębiorstwa, red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa 2007.
 Urbańczyk E. (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe, Prace Instytutu
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, wyd. Uniwersytet Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 Urbańczyk E. (red.), Uwarunkowania wzrostu wartości sytuacji finansowej spółek sektora
ogólnobudowlanego, Zeszyty Naukowe, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw,
wyd. Uniwersytet Szczecińskiego, Szczecin 2007.
Literatura uzupełniająca:
 Gołębiewski G., Szczepankowski P.: Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
 Jaki A.: Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody., Oficyna Wydawnicza, Kraków
2004.
 Cwynar A., Cwynar W.: Zarządzanie wartością spółek kapitałowych. Koncepcje. Systemy.
Narzędzia, FRR w Polsce, Warszawa 2002.
 Cwynar A., Cwynar W.: Zarządzanie wartością spółek kapitałowych, FRR w Polsce, Warszawa
2002.
 Ehrabr A.: Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wig Press, Warszawa 2002.
 Dudycz T.: Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 Michalski M.: Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIGPress, Warszawa 2001.
 Black P., Wright P., Bachman J.E.: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy
ABC, Warszawa 2000.
 Copelland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, Wig Press,
Warszawa 1997.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Analiza fiansowa i wycena przedsiębiorstw
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

WIELOKIERUNKOWA ANALIZA SYTUACJI
FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

III

5

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15

1

Typ przedmiotu

Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: Dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: emioduch@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student ma znajomość podstaw rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, nauki o
przedsiębiorstwie, analizy finansowej
 Umiejętności: student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych
procesów i zjawisk gospodarczych
 Kompetencji (postaw): student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące różnych aspektów oceny działalności przedsiębiorstw,
umożliwia wykorzystanie metod analizy finansowej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw
CELE W ZAKRESIE WIEDZY







posiada wiedzę o metodach badawczych w wykorzystywanych w ocenie sytuacji finansowej
przedsiębiorstw,
ma wiedzę z zakresu kierunków porównań i kryteriów oceny sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorstw,
zna szeroki zakres narzędzi analizy finansowej do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania procesów
gospodarczych,
analizuje przyczyny przebiegu konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych,
wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu w ocenie sytuacji finansowej
przedsiębiorstw.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Umie uczestniczyć w budowaniu projektów gospodarczych, zna aspekty finansowe działalności
przedsiębiorstw oraz potrafi przewidywać w podstawowym zakresie jej skutki.
Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, metoda przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 – Charakterystyka źródeł informacji wykorzystywanych w ocenie sytuacji finansowej
przedsiębiorstw (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja
dodatkowa) (2hSS, 2hSN)
W2- Przekształcenie sprawozdań finansowych do analitycznej postaci (2hSS, 2hSN)
W3- Kierunki, zakres oceny i metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, (9hSS, 6hSN)
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W4- Analiza sytuacji finansowej przykładowego przedsiębiorstwa funkcjonującego w polskiej
gospodarce z wykorzystaniem case study (2hSS, 2hSN)
Forma i warunki zaliczenia:
Projekt własny – projekt testuje osiągnięcia dotyczące efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności. Projekt powinien zawierać: charakterystykę przedsiębiorstwa, ocenę wstępną sytuacji
finansowej, analizę wskaźnikową, podsumowanie, literaturę, załączone sprawozdanie finansowe
badanego podmiotu.
Literatura podstawowa:
T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR w
Polsce, Warszawa 2003.
D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2006.
M. Jerzemowska, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.
M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWE, Warszawa
2004.
Literatura uzupełniająca:
Mioduchowska – Jaroszewicz E., Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstwa, Wyd.
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
Dudycz T., Skoczylas W., Wykorzystanie wskaźników sektorowych do oceny przedsiębiorstwa,
Rachunkowość nr 7/2007.
Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W., Niemiec A., Finansowe wskaźniki sektorowe – pomoc przy
analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, Rachunkowość nr
3/2005.
Encyklopedia gospodarki materiałowej, PWE, Warszawa 1989, s.93
Mioduchowska-Jaroszewicz E., Ocena bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie
sektora budowlanego, Zeszyt Naukowy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, praca w druku.
Mioduchowska-Jaroszewicz E., Poziom zadłużenia w spółkach sektora budowlanego, w: „Zarządzanie
finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości.”, red. D. Zarzecki, Wyd. Uniwersytet
Szczeciński NEiZ 2007, s.109-116.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Analiza fiansowa i wycena przedsiębiorstw
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

METODY WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

III

6

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
cwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15
15

2

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

Przedmiot
specjalnościowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US D. Zarzecki, mgr M. Grudziński
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: michal.grudiznski@poczta.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy rachunkowości, finansów, statystyki, analizy ekonomicznej, metod
oceny efektywności inwestycji i planowania finansowego. Student posiada ogólną wiedzę w
zakresie makro- i mikroekonomii oraz zarządzania
 umiejętności: student potrafi obsługiwać arkusz kalkulacyjny,
 kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego
Cele przedmiotu: przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące metod wyceny przedsiębiorstw.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




opanowanie szczegółowej wiedzy nt istoty, celów i funkcji wyceny
znajomość metod służących wycenie przedsiębiorstw
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




umiejętność praktycznego zastosowania poznanych metod wyceny
umiejętność zbudowania modelu finansowego na potrzeby wyceny przedsiębiorstw
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi rozpoznać i unika zachowań nieetycznych w wycenie przedsiębiorstw

Metody dydaktyczne: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i przykłady do
praktycznego rozwiązania (case study).
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 W1 – Istota cele, funkcje wyceny przedsiębiorstw (2h SS, 2,5h SN).
 W2 – Przegląd podstawowych koncepcji wartości (2h SS, 2,5h SN).
 W3 – Prawne uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw w Polsce (2h SS, 2,5h SN).
 W4– Podejście dochodowe w wycenie przedsiębiorstw (2h SS, 2,5h SN).
 W5 - Szacowania kosztu kapitału na potrzeby wyceny przedsiębiorstw (2h SS, 2,5h SN.
 W6 - Podejście rynkowe w wycenie przedsiębiorstw (2h SS, 2,5h SN).
 W7 - Podejście majątkowe w wycenie przedsiębiorstw (2h SS, 2,5h SN).
 W8 – Szczególne przypadki w wycenie przedsiębiorstw (1h SS, 2,5h SN).
 ĆW1 – Zapoznanie się z procedurą wyceny przedsiębiorstwa (2h SS).
 ĆW2 – Omówienie założeń do przykładu całościowego (2h SS).
 ĆW3 – Przykład zastosowania rynkowych metod wyceny przedsiębiorstw (2h SS).
 ĆW4 - Przykład zastosowania rynkowych metod wyceny przedsiębiorstw c.d. (2h SS).
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 ĆW5 – Przykład zastosowania dochodowych metod wyceny przedsiębiorstw (2h SS).
 ĆW6 – Przykład zastosowania dochodowych metod wyceny przedsiębiorstw (2h SS).
 ĆW7 – Przykłady szczególnych przypadków w wycenie przedsiębiorstw (2h SS).
 ĆW8 – Zaliczenie (1h SS).
Forma i warunki zaliczenia: przedmiot kończy zaliczeniem w formie pisemnej.
Literatura podstawowa:
 Metody oceny projektu gospodarczego, Jakubczyc J., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
 Inwestycje hybrydowe – nowe ujęcie oceny efektywności, Kasiewicz S., Rogowski W., Szkoła
Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009
 D. Zarzecki: Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce,
Warszawa 1999
 U. Malinowska: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001
 R. Borowiecki, A. Jaki, J. Kaczmarek: Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku.
Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998
 Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w
Polsce, Warszawa 1996, tom 2
 D. Zarzecki: Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw. Uniwersytet
Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (CCCLXXVI) 302, Szczecin 1998
 artykuły (Rachunkowość, Przegląd Organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nasz
Rynek Kapitałowy, Controlling i Rachunkowość Zarządcza)
Literatura uzupełniająca:
 T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies.
John Wiley & Sons, New York 1990 (dostępne jest również wydanie w języku polskim):
 T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm. WIG Press,
Warszawa 1997.
 B. Cornell: Corporate Valuation. Tools for Effective Appraisal and Decision Making. McGrawHill, Chicago 1993 (dostępne jest również wydanie w języku polskim):
 B. Cornell: Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny. Liber, Warszawa 1999.
 G.B. Stewart, III: The Quest for Value. A Guide for Senior Managers. Harper-Business 1991
 artykuły (Business Valuation Review, Valuation)
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Analiza fiansowa i wycena przedsiębiorstw
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

ANALIZA FINANSOWA BANKÓW I
UBEZPIECZYCIELI
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

III

6

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

30

2

Typ przedmiotu

Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: Dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: emioduch@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student ma znajomość podstaw rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, nauki o
przedsiębiorstwie, analizy finansowej
 Umiejętności: student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych
procesów i zjawisk gospodarczych
 Kompetencji (postaw): student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące analizy finansowej banków i ubezpieczycieli, umożliwia
wykorzystanie metod analizy finansowej w ocenie sytuacji finansowej banków i zakładów
ubezpieczeń
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





posiada wiedzę o metodach badawczych w wykorzystywanych w ocenie sytuacji
finansowej banków i ubezpieczycieli,
ma wiedzę czytania sprawozdań finansowych wykorzystywanych w ocenie sytuacji
ekonomicznej banków i ubezpieczycieli,
zna narzędzia analizy finansowej do oceny sytuacji finansowej banków i ubezpieczycieli.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania
procesów gospodarczych,
analizuje przyczyny przebiegu konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych,
wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu w ocenie sytuacji finansowej
banków i ubezpieczycieli.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Umie uczestniczyć w budowaniu projektów gospodarczych, zna aspekty finansowe tej
działalności oraz potrafi przewidywać w podstawowym zakresie jej skutki.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, metoda przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 – Bank jako podmiot analizy finansowej, charakterystyka sprawozdawczości finansowej banku
(bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa) (2hSS,
4hSN)
W2- Kierunki i metody oceny finansowej banku, (4hSS, 4hSN)
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W3- Analiza sytuacji finansowej przykładowego banku funkcjonującego w polskiej gospodarce z
wykorzystaniem case study (2hSS, 2hSN)
W4 - Charakterystyka przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, sprawozdawczość finansowa
ubezpieczyciela, (2hSS, 4hSN)
W5 - Metody i kierunki analizy zakładu ubezpieczeń, (4hSS, 4hSN)
W6 -Analiza sytuacji finansowej przykładowego zakładu ubezpieczeń funkcjonującego w polskiej
gospodarce z wykorzystaniem case study.(2hSS, 2hSN)
Forma i warunki zaliczenia:
Projekt własny – projekt testuje osiągnięcia dotyczące efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności. Projekt powinien zawierać: charakterystykę banku lub zakładu ubezpieczeń, ocenę
wstępną sytuacji finansowej, analizę wskaźnikową, podsumowanie, literaturę, załączone sprawozdanie
finansowe badanego podmiotu.
Literatura podstawowa:
Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
Mioduchowska-Jaroszewicz E., Ocena płynności i wypłacalności w banku, w: „Problemy
współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa”, red. J. Duraj, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2007.
Mioduchowska-Jaroszewicz E., Podstawy analizy finansowej banków i ubezpieczycieli, wyd.
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2008.
Wójcik J.: Rezerwy w bankach. Teoria i praktyka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca:
Iwanowicz-Drozdowska M., Metody oceny działalności banku, Poltex SGH, Warszawa 1999.
Bień W., Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa 1998.
Grzywacz J.: Podstawy bankowości, Difin, Warszawa 2006.
Iwanowicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.Jankowska K.,
Baliński K., Rachunkowość bankowa, Difin, Warszawa 2006.
Wąsowski W., Ekonomika i finanse banku komercyjnego, Difin, Warszawa 2004.
Świderski I., Sprawozdawczość finansowa banków i instytucji finansowych, Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce,Warszawa 1998.

207

Ekonomika ochrony zdrowia
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra): Katedra
WNEiZ
Analizy i Strategii Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Ekonomika ochrony zdrowia
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

EKONOMIKA ZDROWIA
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

4

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
cwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

30

2

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

Przedmiot
specjalnościowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Iga Rudawska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: igita@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student zna podstawy makroekonomii i mikroekonomii
 Umiejętności: student potrafi przeanalizować podstawowe wskaźniki ekonomiczne na podstawie
danych statystycznych
 Kompetencji: student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i
jest przygotowany do analizowania aktów prawnych z zakresu ochrony zdrowia
Cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi prawami ekonomiki zdrowia, zrozumienie
ekonomicznego kontekstu podejmowania decyzji w ochronie zdrowia.
Przedmiot obejmuje …..
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




Zrozumienie ekonomicznych podstaw podejmowania decyzji w ochronie zdrowia
Zrozumienie zasad funkcjonowania sektora zdrowia
Zrozumienie priorytetów różnych interesariuszy w systemie ochrony zdrowia
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





Analiza danych statystycznych z zakresu ochrony zdrowia
Analiza ustawodawstwa z zakresu ochrony zdrowia
opracowanie mapy interesariuszy w systemie ochrony zdrowia
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi zinterpretować akty legislacyjne i dane statystyczne dotyczące ochrony zdrowia

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem multiprojektora, analiza przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Ekonomiczna ocena wymiany w usługach zdrowotnych (2h SS, 2 SN)
W2 -Mechanizm rynkowy w ochronie zdrowia (2h SS, 2 SN)
W3- Interesariusze sektora zdrowia (2h SS, 1 SN)
W4 -Makroekonomia zdrowia (2h SS, 1 SN)
W5 -Międzynarodowe porównania parametrów opisujących ochronę zdrowia (2h SS, 1 SN)
W6 -Mechanizm konkurencji w opiece zdrowotnej (2h SS, 1 SN)
W7-Partycypacja pacjentów w kosztach opieki zdrowotnej (2h SS, 1 SN)
W8-Funkcjonowanie rynku wewnętrznego w ochronie zdrowia (2h SS, 1 SN)
W9-Rola sił publicznych w ochronie zdrowia (2h SS, 1 SN)
W10-Dobra publiczne i merytoryczne (2h SS, 1 SN)
W11- Popyt na usługi medyczne (2h SS, 1 SN)
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W12- Podaż usług medycznych (2h SS, 1 SN)
W13- Płatnik trzeciej strony (2h SS, 2 SN)
W14- Statystyka medyczna (bazy danych typu OECD Health Data) (2h SS, 2 SN)
W15- Interpretacja danych ekonomicznych dotyczących sektora zdrowia (2h SS, 2 SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci oceniani są na podstawie zaliczenia pisemnego w formie testu oxfordzkiego
Literatura podstawowa:
 J. Suchecka, Ekonomia zdrowia, Oficyna, Warszawa 2010.
 Ochrona zdrowia i gospodarka, K. Ryć, Z. Skrzypczak (red), WN Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2010.
 I. Rudawska, Opieka zdrowotna, PWN, Warszawa 2007.
 I. Rudawska, Ekonomizacja relacji pacjent-usługodawca w opiece zdrowotnej, Uniwersytet
Szczeciński, Szczecin 2006.
 J. Niżnik, W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wyd.
Branta, Bydgoszcz-Kraków 2004.
 T.E. Getzen, Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2000.
Literatura uzupełniająca:
 piśmiennictwo fachowe „Menedżer zdrowia”, “Służba zdrowia”.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Finansów
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Ekonomika ochrony zdrowia
Rodzaj studiów: studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:
Wydział: WNEiZ

PRZEPŁYWY FINANSOWE W SYSTEMIE
OCHRONY ZDROWIA
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

4

Rodzaj
zajęć:
wykłady
cwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

15

1

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

Przedmiot
specjalnościowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Izabela Nawrolska,
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: nawrolska@poczta.onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1): student posiada znajomość tematyki z zakresu podstaw finansów, finansów
publicznych oraz prawa gospodarczego
 umiejętności (1) : student posiada umiejętność interpretowania zjawisk ekonomicznych
 kompetencji (postaw) (1) : student potrafi uzupełniać i doskonalić wiedze i umiejętności
Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zagadnieniami z obszaru finansów ochrony zdrowia i rodzajami analiz
finansowych stosowanych w ochronie zdrowia – zwrócenie szczególnej uwagi na praktyczne ich
wykorzystanie
CELE W ZAKRESIE WIEDZY

 uzyskanie wiedzy z zakresu podstawowych norm i reguł działania sektora zdrowia;







uzyskanie wiedzy o metodach finansowania i redystrybucji środków na opiekę zdrowotną



uzyskanie wiedzy o strukturze i ewolucji współczesnego systemu ekonomiczno-finansowego
opieki zdrowotnej, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

uzyskanie umiejętności rozumienia i analizowania przepływów finansowych w sektorze
zdrowia
umiejętność określania związków między przebiegiem zjawisk finansowych w systemie
ochrony zdrowia a uwarunkowaniami społeczno-politycznymi
zdobycie umiejętności analizowania wpływu wykorzystywania instrumentów
finansowych na ekonomizację usług opieki zdrowotnej
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH




umiejętność pracy w grupie podczas przygotowania projektów
rozbudzenie zainteresowana dalszym pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem umiejętności

Metody dydaktyczne: wykłady z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, case study
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1-Podstawowe pojęcia finansów ochrony zdrowia (2hSS,1hSN)
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W2-Finansowanie ochrony zdrowia - metody finansowania i redystrybucji środków na opiekę
zdrowotną (2hSS,2hSN).
W3-Analizy finansowe (identyfikacja i pomiar kosztów, identyfikacja i pomiar wyników, analizy
koszty/korzyści )
w świetle
racjonalnego wykorzystania środków na ochronę
zdrowia(2hSS,2hSN)
W4-Nowoczesne rozwiązania w systemach finansowania ochrony zdrowia
na
świecie(2hSS,1hSN)
W5-System ekonomiczno-finansowy opieki zdrowotnej w modelu ubezpieczeniowymdoświadczenia polskie (2hSS,1hSN)
W6-Ekonomizacja usług opieki zdrowotnej (procesy przekształceń zakładów opieki zdrowotnej,
standardy i procedury medyczne ) (2hSS,1hSN)
W7-Alokacja kontraktowa w systemie opieki zdrowotnej- mechanizm powiązań miedzy
płatnikiem a instytucjami opieki zdrowotnej (2hSS,1hSN)
W8 – Zaliczenie ( 1hSS,1hSN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
Zaliczenia pisemnego (50% oceny) –sprawdzian określa osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy i umiejętności ( forma – pytania otwarte).
Projektu własnego (50% oceny) – projekt testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy ,umiejętności i kompetencji społecznych. Projekt jest prowadzony w 4-5 osobowych
zespołach .

Literatura podstawowa:
 T.E. Getzen Ekonomika zdrowia. Teaoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000,


Nawrolska Proces przekształceń systemu ekonomiczno-finansowego opieki zdrowotnej w
Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003,



Zarządzanie szpitalem . Kompendium menedżera., pod red.J.Stepniewskiego ,Wydawnictwo
Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2005



Drummond M.: Metody badań ekonomicznych programów ochrony zdrowia. Via Media, 2003

Literatura uzupełniająca:

 Literatura z zakresu finansów publicznych , polityki społecznej
 Czasopisma specjalistyczne: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne
i Zarządzanie, Służba Zdrowia , Zdrowie Publiczne;
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Makroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Ekonomika ochrony zdrowia
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

EKONOMIA SEKTORA PUBLICZNEGO
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

4

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15

1

Typ przedmiotu

Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. Danuta Miłaszewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: dmilasz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) zna podstawy makro- i mikroekonomii oraz polityki gospodarczej
 umiejętności (1) potrafi wykorzystać podstawowe modele ekonomiczne do interpretacji zjawisk
gospodarczych
 kompetencji (postaw) (1) potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego i jest przygotowany do analizowania makrootoczenia
Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami i podejściami
teoretycznymi w zakresie funkcjonowania sektora publicznego oraz metodami analizy efektywności
tego sektora
CELE W ZAKRESIE WIEDZY

 rozpoznanie i rozumienie zadań oraz funkcji sektora publicznego we współczesnych
gospodarkach i ich procesach rozwojowych;
 rozpoznawanie związków sektora publicznego i prywatnego;
 rozumienie problemów związanych z efektywnością sektora publicznego.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





analizowanie problemów związanych z funkcjonowaniem sektora publicznego w
gospodarce
interpretacja tendencji zmian w sektorze publicznym we współczesnej gospodarce
analizy polityki publicznej i wyboru publicznego z wykorzystaniem case study
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



potrafi przekazywać wiedzę dotyczącą znaczenia sektora publicznego we współczesnych
gospodarkach

Metody dydaktyczne:
wykład z elementami dyskusji, studia przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W 1 - Istota sektora publicznego i jego granice we współczesnej gospodarce rynkowej (2h SS; 1,5 h
SN)
W 2 - Efektywność i zawodność rynku oraz państwa (2h SS; 1 h SN)
W 3 - Teoria dóbr publicznych. Finansowanie dóbr publicznych (2h S;, 2 h SN)
W 4 - Teoria wyboru publicznego i teoria regulacji (2h S;, 1,5 h SN)
W 5 - Efektywność a sprawiedliwość. Teoria opodatkowania (2h SS; 1,5 h SN)
W 6 - Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego we współczesnych gospodarkach rynkowych
(2h SS; 1 h SN)
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W 7 - Sektor publiczny w polskiej gospodarce – stan i perspektywy (2h SS; 1,5 h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne (60% oceny) sprawdzające osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy
(test do 10 pytań) i umiejętności (do 3 zagadnień problemowych).
Projekt własny (40% oceny) sprawdzający osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności,
zawierający pełną charakterystykę problemu wynikającego z tematu (zakres tematyczny i wymagania
dla projektów własnych podane na pierwszych zajęciach).
Literatura podstawowa:

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

 Brol M. (red.), Zarys ekonomii sektora publicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Literatura uzupełniająca:








Buchanan J. M.; R. A. Musgrave, Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne
wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
Tarchalski K., Podatkowa i regulacyjna rola państwa w alokacji zasobów a dobrobyt,
KUL, Lublin 2006.
Kleer J., Globalizacja a państwo narodowe i usługi publiczne, PAN, Komitet Prognoz „Polska
2000 Plus”, Warszawa 2006.
Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i
funkcjonowania sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe,
Warszawa 2005.
Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wyd. SCHOLAR, Warszawa 2008.

Spejalność ta nie została wybrana przez studentów i z tego wzglęgu
pozostałe przedmioty nie są realizowane.
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STUDIA II STOPNIA
STACJONARNE

215

Przedmioty podstawowe
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Ekonometrii i Statystyki/ Katedra Ubezpieczeń i
Rynków Kapitałowych
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:
Wydział:
WNEiZ

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

I

1

Rodzaj
zajęć:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

15
15

6

Typ przedmiotu

Przedmioty
podstawowe

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Iwona Markowicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus:
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy (1) – znajomość rachunku różniczkowego i całkowego oraz miar statystyki opisowej
 umiejętności (1) - stosowanie metod z przedmiotów „Statystyka opisowa i ekonomiczna” i
„Analiza matematyczna”
 kompetencji (postaw) (1) - zdolność do czytania i rozumienia wywodu logicznego
Cele przedmiotu: Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu rachunku prawdopodobieństwa,
umiejętności stosowania metod wnioskowania statystycznego w badaniach społecznych.
Przedmiot obejmuje wykłady z wykorzystaniem (w miarę potrzeb) foliogramów/prezentacji badań
zjawisk ekonomiczno-społecznych oraz ćwiczenia – praca indywidualna i w grupach (w miarę
możliwości, w laboratoriach komputerowych).
EFEKTY W ZAKRESIE WIEDZY

Student powinien znać:
 sposoby prezentacji zmiennych losowych, w tym rozkładu normalnego, ich opisu przy
pomocy parametrów oraz podstawowych funkcji,
 własności estymatorów charakterystyk opisu struktury zbiorowości oraz własności ich
rozkładów
 własności rozkładów statystyk sprawdzających we wnioskowaniu statystycznym na
podstawie testów
EFEKTY W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

Student powinien umieć:
 prezentować zmienne losowe ciągłe i skokowe z wykorzystaniem charakterystyk
liczbowych, w tym zmienne o rozkładzie normalnym i ich transformacje
 dobrać model estymacji oraz dokonać szacunku parametrów opisu struktury zbiorowości z
uwzględnieniem założeń modelu
 przeprowadzić weryfikację hipotez statystycznych dotyczących parametrów opisu
struktury zbiorowości, typów rozkładów oraz występowania współzależności.
EFEKTY W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Student
 przeprowadza proste analizy na podstawie próby losowej wskazując możliwości
uogólnienia wyników na populację,
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na podstawie przeprowadzonych procedur weryfikacji hipotez formułuje wnioski o
populacji ,
identyfikując własności poszczególnych estymatorów krytycznie ocenia jakość wniosków
w tekstach ekonomicznych.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia w formie rozwiązywania zadań – praca w grupie i praca
indywidualna
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
1. Zmienna losowa jednowymiarowa
2. Wybrane rozkłady zmiennych losowych
3. Badanie statystyczne częściowe
4. Transformacje zmiennych losowych
5. Estymacja punktowa
6. Estymacja przedziałowa
7. Budowa testów statystycznych
8. Testy istotności
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny (50%), 1. kolokwium (25%), 2. kolowium (25%)
Literatura podstawowa:
1.
Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.: Statystyka. Zbiór zadań. Cz. II.
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
2.
Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.: Wzory i tablice statystyczne. Katedra
Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój,
Szczecin 1997.
3.
Gersternkorn T., Śródka T.: Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa.
4.
Hozer J., Kolanko E., Korol M., Lasota B., Witek M.: Statystyka. Część II. Wnioskowanie
statystyczne. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
Krysicki W., Bartos J. i in.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach,
PWN, Warszawa 1993
Literatura uzupełniająca:

1. Zając K.: Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa 1994.
2. Zeliaś A.: Metody statystyczne, PWE, Warszawa
Publikacje GUS: roczniki statystyczne, miesięczne informacje o sytuacji gospodarczej kraju,
miesięczne informacje o zmianach cen w gospodarce narodowej, inne publikacje o charakterze
metodologicznym.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Makroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

MAKROEKONOMIA
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

I

1

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15
15

6

Przedmioty
podstawowe

polski

Prowadzący przedmiot:
1. dr hab. Danuta Miłaszewicz, dmilasz@wneiz.pl
2. dr hab. Krzysztof Janasz, gkrja@poczta.onet.pl
3. dr Wiesława Kostanciak, kostanciak@wp.pl
4. dr Rafał Nagaj, wasik@wneiz.pl
5. dr Lech Próchnicki, lproch@mikroplan.com.pl
6. dr Piotr Szkudlarek, tatus@wneiz.pl
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: tatus@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie: wiedzy, umiejętności, kompetencji (postaw):
1. ogólna znajomość zjawisk makroekonomicznych z poziomu I studiów,
2. sprawność korzystania z narzędzi matematycznych,
3. umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje cele w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY







Student zna podstawowe narzędzia w polityce fiskalno-monetarna i ich wpływ na równowagę
wewnętrzną i zewnętrzną
Student zna modele makroekonomiczne wzrostu gospodarczego
Student posiada dogłębną wiedzę z zakresu nowych nurtów w teorii makroekonomii.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
Student przewiduje skutki prowadzonej polityki fiskalnej i monetarnej oraz poddaje krytycznemu
osądowi prowadzoną bieżącą politykę makroekonomiczną.
Student potrafi wskazać na podstawie nowych nurtów w teorii makroekonomii narzędzia dla
polityki makroekonomicznej.
Student posiada umiejętność posługiwania się modelami makroekonomicznymi w analizie zjawisk
i procesów gospodarczych zachodzących we współczesnych gospodarkach.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Poznanie uwarunkowań i zależności ekonomicznych w gospodarce rynkowej oraz narzędzi
polityki makroekonomicznej.
Metody dydaktyczne:
1.Podręcznik akademicki oraz materiały pomocnicze.
2.Prezentacje przy wykorzystaniu wideoprojektora.
3.Case study.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
WYKŁADY:
W1-Modele równowagi makroekonomicznej – 3h
W2-Polityka fiskalno-monetarna a równowaga wewnętrzna i zewnętrzna – 2h
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W3-Model agregatowego popytu i podaży; ujęcie krótko i długookresowe – 2h
W4-Teoria racjonalnych oczekiwań – 1h
W5-Modele wzrostu gospodarczego – 3h
W6-Nowe nurty w teorii makroekonomii – 4h
ĆWICZENIA
ĆW1- Modele równowagi makroekonomicznej – 3h
ĆW2- Polityka fiskalno-monetarna a równowaga wewnętrzna i zewnętrzna – 2h
ĆW3- Model agregatowego popytu i podaży; ujęcie krótko i długookresowe – 2h
ĆW4- Teoria racjonalnych oczekiwań – 1h
ĆW5- Modele wzrostu gospodarczego – 2h
ĆW6- Nowe nurty w teorii makroekonomii – 4h
ĆW7-Kolokwium – 1h
Forma i warunki zaliczenia:
Test, Prezentacja, Egzamin pisemny w formie testu
Literatura podstawowa:
1. Cz. Sułkowski (red.), Podstawy teorii i polityki makroekonomicznej, Zapol, wyd. II zmienione,
Szczecin 2008.
2. M. Ratajczak, Współczesne teorie makroekonomiczne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań,
2007.
3. R.I. Barro, Makroekonomia, PWE Warszawa 1997.
4. D. Begg, St. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
5. R.E. Hall, J.B. Taylor, Makroekonomia: Teoria funkcjonowania i polityka. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007.
6. N.G. Mankiw, P.M. Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2008.
7. B.Snowdorn, H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii ekonomii, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszaw 1998.
Literatura uzupełniająca:
1. D. Miłaszewicz (red.), Podstawy makroekonomii, volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2011.
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Wydział:
WNEiZ

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Ekonometrii i Statystyki

Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE
PROCESÓW EKONOMICZNYCH
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
15
6
podstawowy
polski
ćwiczenia
15
laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
ćwiczenia
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Jacek Batóg
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: batog@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student wykazuje znajomość zagadnień i metod z zakresu algebry i analizy matematycznej,
statystyki opisowej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, zagadnień omawianych w
ramach przedmiotu „Ekonometria” na studiach I stopnia, makroekonomii, mikroekonomii i finansów
 umiejętności: student potrafi zastosować metody estymacji i weryfikacji poznane w ramach statystyki i
ekonometrii, posługiwać się podstawowymi funkcjami programu STATISTICA oraz arkusza
kalkulacyjnego Excel
 kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie oraz samodzielnie opracowywać informacje na
wskazany temat
Cele przedmiotu:
uzyskanie wiedzy o wybranych metodach stosowanych w zaawansowanym modelowaniu ekonometrycznym
oraz prognozowaniu procesów ekonomicznych
EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE WIEDZY
Stacjonarne








I

II

znajomość zagadnień z zakresu budowy liniowych i nieliniowych modeli ekonometrycznych
zrozumienie podstaw teoretycznych prognozowania ekonometrycznego zmiennych ilościowych i
jakościowych
opanowanie podstawowych zagadnień z zakresu modeli wielorównaniowych
EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
zastosowanie wybranych metod w modelowaniu ekonometrycznym i prognozowaniu zjawisk
ekonomicznych
interpretacja uzyskanych wyników modelowania ekonometrycznego oraz ocena błędów ex ante i ex post
obsługa wybranych funkcji programu STATISTICA i arkusza kalkulacyjnego Excel związanych z budową
modeli ekonometrycznych i prognozowaniem
EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



opanowanie zasad pracy zespołowej oraz indywidualnej (w ramach przygotowywania informacji
wskazanych przez prowadzącego ćwiczenia)
 rozpoznawanie problemów występujących w zakresie stosowania metod ekonometrycznych w opisie i
prognozowaniu zagadnień ekonomicznych oraz ich samodzielne rozwiązywanie
Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, studium przypadku, symulacja, programy komputerowe
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 – Etapy budowy modeli regresji wielorakiej (2h SS, 2h SN)
W2 – Weryfikacja modelu ekonometrycznego (2h SS, 2h SN)
W3 – Prognozowanie ekonometryczne na podstawie szeregów czasowych (3h SS, 3h SN)
W4 – Prognozowanie zjawisk sezonowych (2h SS, 2h SN)
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W5 – Wybrane modele nieliniowe – konstrukcja i zastosowania (2h SS, 2h SN)
W6 – Modele wielorównaniowe (2h SS, 2h SN)
W7 – Modelowanie i prognozowanie zmiennych jakościowych (2h SS, 2h SN)
ĆW1 – Określenie celu budowy modelu ekonometrycznego, dobór i wybór zmiennych objaśniających, wybór
postaci analitycznej, estymacja parametrów strukturalnych, weryfikacja modelu (2h SS, 2h SN)
ĆW2 – Prognozowanie ekonometryczne na podstawie modeli dynamiki i modeli związku w czasie (3h SS, 3h
SN)
ĆW3 – Prognozowanie zjawisk sezonowych (2h SS, 2h SN)
ĆW4 – Wybrane modele nieliniowe – budowa i przykłady zastosowań (2h SS, 2h SN)
ĆW5 – Rodzaje modeli wielorównaniowych, postać strukturalna i zredukowana, zagadnienie
identyfikowalności, prognozowanie na podstawie modeli wielorównaniowych (2h SS, 2h SN)
ĆW6 – Modelowanie i prognozowanie zmiennych jakościowych (2h SS, 2h SN)
ĆW7 – Sprawdzian (2h SS, 2h SN)
Forma i warunki zaliczenia: przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną i egzaminem
W ramach zaliczenia ćwiczeń studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenia pisemnego (75% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy
(pytania teoretyczne – do 5 pytań) i umiejętności (3 zadania).
 Projektu własnego (25% oceny) – projekt weryfikuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
umiejętności. Projekt powinien zawierać: wykorzystanie metody ekonometrycznej w analizie (diagnozie,
prognozie) wybranego zjawiska ekonomicznego wraz z interpretacją uzyskanych wyników.
Egzamin ma charakter ustny polegający na udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania z zakresu teorii ekonometrii i
prognozowania zjawisk ekonomicznych.
Literatura podstawowa:
 Ekonometria, praca zbiorowa pod red. J. Hozera. Katedra Ekonometrii i Statystyki US, Stowarzyszenie
Pomoc i Rozwój, Szczecin 1997.
 Ekonometria stosowana w przykładach i zadaniach, praca zbiorowa pod red. J. Hozera. Katedra
Ekonometrii i Statystyki US, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 2007.
 Ekonometria współczesna, praca zbiorowa pod red. M. Osińskiej, Wydawnictwo „Dom Organizatora”,
Toruń 2007.
 Hozer J.: Mikroekonometria. Analizy, diagnozy, prognozy, PWE, Warszawa 1993.
 Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, praca zbiorowa pod red. M. Cieślak, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Literatura uzupełniająca:
 Barteczko K., Bocian A.F.: Prognozowanie i symulacje gospodarcze. Metody, modele, zastosowania,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008.
 Batóg J.: Identyfikacja zmian strukturalnych w procesach ekonomicznych za pomocą testu F, Metody
ilościowe w ekonomii, praca zbiorowa. pod red. J. Hozera, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr
181, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 4, Szczecin 1997.
 Batóg J.: Prognozowanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w warunkach niepełnej informacji i
zmianach strukturalnych w gospodarce, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Nr 4/2/2009, Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu
Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
 Guzik B.: Wstęp do teorii prognozowania i symulacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Poznań 2008.
 Johnston J.: Econometric methods, McGraw-Hill, International edition, Singapore 1991.
 Maddala G. S.: Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 Pindyck R.S., Rubinfeld D.L.: Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill, International
edition, Singapore 1998.
 Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2003.

222

Wydział:
Jednostka organizacyjna US:
WNEiZ
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

EKONOMIA MENEDŻERSKA
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

I

2

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15
15

6

Przedmioty
podstawowe

polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. Tomasz Bernat, dr Benedykt Niemczynowicz, dr Katarzyna
Włodarczyk-Śpiewak
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kontakt@tomaszbernat.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy mikro – i makroekonomii
 umiejętności: student potrafi samodzielnie analizować zagadnienia z praktyki gospodarczej
 kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego i jest przygotowany do analizowania praktycznych przykładów
Cele przedmiotu:
Wykorzystanie teorii ekonomii w praktycznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




zrozumienie teoretycznych zagadnień ekonomii w praktyce gospodarczej,
zrozumienie zasad funkcjonowania rynku i podmiotów,
znajomość zasad analizy ekonomicznej,
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





umiejętność zastosowania pogłębionej analizy ekonomicznej,
umiejętność łączenia teorii ekonomii z praktycznymi zagadnieniami,
umiejętność dokonania analizy korzyści i kosztów dla każdego przykładu.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi ocenić możliwość rozwiązania problemów praktycznych zgodnie z teorią
ekonomii
Metody dydaktyczne: metody tradycyjne (pokaz/demonstracja, wykład), 2) metody aktywizujące
(ćwiczenia, dyskusja, metody analizy przypadków)
Treści merytoryczne przedmiotu:
 Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej (2 godz. SS, 1 godz. SN)
 Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej. Próg rentowności
przedsiębiorstwa. (2 godz. SS, 1 godz. SN)
 Warunek maksymalizacji zysku. Analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego. (2 godz. SS, 1
godz. SN)
 Optymalna polityka cenowa. Reguły wyznaczania cen. Zasada optymalnego narzutu na koszty.
Czysty problem sprzedaży. Strategie dyskryminacji cenowej. (2 godz. SS, 1 godz. SN)
 Funkcje produkcji. Mierniki efektywności wykorzystania czynników produkcji. Prawo
malejących przychodów. (2 godz. SS, 1 godz. SN)
 Analiza kosztów i korzyści skali. Krzywa jednakowego produktu. Minimalizacja kosztów
produkcji – wybór optymalnej techniki produkcji. Efekty substytucyjne. (2 godz. SS, 1 godz.
SN)
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Modele konkurencji rynkowej – analiza zachowania w strukturach rynku (2 godz. SS, 1 godz.
SN)
 Teoria gier (2 godz. SS, 1 godz. SN)
 Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka. (2 godz. SS, 1 godz. SN)
 Rola i wartość informacji we współczesnej gospodarce. (2 godz. SS, 1 godz. SN)
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie pisemne – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy (pytania otwarte), umiejętności (zadania) oraz interpretację
praktycznych zagadnień.
Literatura podstawowa:
 Samuelson W.F., Marks S.G.: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca:
 Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2002.
 Kufel T.: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN
2004.
 Panek E.: Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo AE, Poznań 2000.
 Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia, tom 1 i 2, PWN, Warszawa 2003 i 2004.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Zarządzania Finansami

Wydział:
WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

PRAWO GOSPODARCZE
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

II

3

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

30

5

Przedmioty
podstawowe

polski

Prowadzący przedmiot: dr Robert Piszko
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: piszko@inet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) student opanował podstawowe informacje o prawie(akty normatywne, wykładnia i
stosowanie prawa, zna podstawowe reguły uczestniczenia w obrocie prawnym;
 umiejętności (1) student potrafi rozważyć sens językowy i pozajęzykowy tekstu prawnego;
 kompetencji (postaw) (1) student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego, jest językowo przygotowany do analizy różnego rodzaju tekstów , w tym tekstów
prawnych
Cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami prawa gospodarczego
Przedmiot obejmuje nauczanie podstaw prawa gospodarczego
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)











zapoznanie studenta z administracyjnymi uwarunkowaniami prowadzenia działalności
gospodarczej;
zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami prawa cywilnego, jego wykładni i
stosowania;
Uczciwa i nieuczciwa konkurencja – opanowanie uregulowań w tym zakresie;
Prawo upadłościowe i naprawcze podstawowe zagadnienia.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)
Student potrafi podjąć czynności w celu podjęcia działalności gospodarczej w określonej formie.
Student potrafi wykorzystać instytucje prawa cywilnego w kształtowaniu sytuacji prawnej
przedsiębiorcy.
Student potrafi kwalifikować czyny uczciwej lub nieuczciwej konkurencji;
Student wie kiedy zastosowanie musi znaleźć prawo upadłościowe i naprawcze i jakie mogą mieć
obowiązki uczestnicy obrotu.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)
Student potrafi uwzględnić wymiar spraw formalnych w swojej praktyce zawodowej

Metody dydaktyczne: metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do
wiedzy, metoda aktywizująca, metody symulacyjne
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
1. Źródła i wykładnia prawa gospodarczego.
2. Swoboda działalności gospodarczej, przedsiębiorcy. Instytucje prawne wspólne dla
przedsiębiorców.
3. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.
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4. Obowiązki przedsiębiorców.
5. Uczciwa i nieuczciwa konkurencja
6. Postępowanie w sprawach nieuczciwej konkurencji
7. Umowy w obrocie gospodarczym. Cześć ogólna.
8. Umowy w obrocie gospodarczym. Cześć szczegółowa.
9. Prawo upadłościowe i naprawcze.
10. Polubowne rozstrzyganie sporów.Postępowanie przed sądem polubownym a postępowanie przed
sądem powszechnym
Forma i warunki zaliczenia:
egzamin
Literatura podstawowa:
1. J.Olszewski, Prawo gospodarcze. Kompendium, C.H.Beck, 2009.
2. J.Olszewski, Publiczne prawo gospodarcze, C.H.Beck, 2005,2009.
3. Z.Snażyk, A.Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck 2009.
4. K.Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne,LexisNexis 2009.
Literatura uzupełniająca:
1. Z.Radwański, Prawo cywilne, Cześć ogólna CH.Beck 2009,wyd.10;
2. Z.Radwański,Zobowiązania.Część ogolna, CH.Beck 2005;
3. Z.Radwański, J.Panowicz-Lipska, Zobowiązania.Część szczegółowa, CH.Beck 2009.
4. H.Witczak,A.Kawałko, Zobowiązania,wyd. 3, CH.Beck 2010;
5. H.Witczak,A.Kawałko, Prawo cywilne, Cześć ogólna CH.Beck 2009, wyd.3,
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Makroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

4

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

30

4

Typ przedmiotu

Przedmioty
podstawowe

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: Lech Próchnicki
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: lproch@mikroplan.com.pl.
Wymagania wstępne w zakresie:
wiedzy : Dobra znajomość makroekonomii, mikroekonomii, finansów publicznych; polityki
gospodarczej; wskazana znajomość historii powszechnej, historii gospodarczej,
umiejętności: student ma wpojone nawyki do samodzielnego studiowania
kompetencji (postaw): student ma wyrobioną skłonność do ustawicznego kształcenia i poszerzania
zdobytej już wiedzy
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje etapy rozwoju teorii ekonomii w rozbiciu na szkoły, kierunki a także
poszczególne kategorie ekonomiczne
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
1. Poznanie dróg (etapów i zawiłości) kształtowania się współczesnej teorii ekonomii (jak w czasie
doszło do ukształtowania współczesnej teorii mikroekonomii, makroekonomii, finansów publicznych)
2. Poznanie dorobku poszczególnych szkół ekonomii i ich wkładu w rozwój teorii ekonomii
3. Poznanie ewolucji poglądów w zakresie poszczególnych teorii ekonomii (np. zysku, procentu)
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
1. Zrozumienie zależności pomiędzy zmiennością życia społecznego a ewolucją teorii ekonomicznej.
2. Student potrafi wyjaśnić jaki wpływ na pojawienie się określonych kwestii merytorycznych miały
zmiany w życiu społecznym
3. Student potrafi wskazać na zasadnicze różnice pomiędzy poszczególnymi kierunkami i szskołami
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
1. Umocnienie wiedzy zdobytej podczas studiów, uświadomienie sobie jej względności, a przez to
dostrzeżenie potrzeby pernamnetnej aktualizacji posiadanej wiedzy ekonomicznej
Metody dydaktyczne: Wykład multimedialny, tablice systematyzujące ( plansze dydaktyczne), zestaw
pytań systematyzujących i sprawdzających wiedzę
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W 1.Myśl ekonomiczna w starożytności, średniowieczu, merkantylizmie ( 2h);
W 2. Fizjokratyzm i preklasycy (2h);
W 3. Szkoła klasyczna; (3h)
W 4. Oponenci szkoły klasycznej: Utopiści, Niemiecka Szkoła Narodowa i Historyczna, Marks ( 3h);
W 5. Szkoła neoklasyczna: szkoła austriacka, lozańska, anglo-saska (3h)
W 6. Keynes i szkoła keynesowska (3h)
W 7. Nowa szkoła klasyczna ( monetaryzm, szkoła racjonalnych oczekiwań, szkoła realnego cyklu,
szkoła podażowa ( 3h)
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W 8. Nowa szkoła keynesowska (2 h);
W 9. Ekonomia behawioralna (1 h);
W 10. Ewolucja poglądów na temat zysku – procentu, wartości – ceny ( 1,5 h);
W 11. Ewolucja poglądów na temat pieniądza - inflacji – bezrobocia (1,5 h);
W 12. Paradygmat stabilności i niestabilności w teorii ekonomii (1 h);
W 13. Ewolucja poglądów na temat wzrostu gospodarczego i roli państwa w gospodarce ( 2h);
W 14. Ewolucja poglądów na temat równowagi i wielkości naturalnych (2 h)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
1. pracy pisemnej ; sprowadza się ona do ukazania ewolucji poglądów na temat określonej kategorii
ekonomicznej (np. zysku) bądź też do omówienia dorobku określonej szkoły (kierunku);
2. pisemnego testu składającego się z około trzydziestu pytań testowych
Literatura podstawowa:
R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2002.
H. Landreth, D.C. Colander: Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2006.
L. Próchnicki: Z dziejów myśli ekonomicznej, Infoplan 2009
L Próchnicki „ Współczesne doktryny ekonomiczne” , Infoplan 2008
L. Próchnicki „Materiały do studiowania Historii Myśli Ekonomicznej”;
Literatura uzupełniająca:
J. Bremond, M.M. Salort: Leksykon wybitnych ekonomistów, PWN, Warszawa 1997.
M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. PWN 2000;
B. Snowdawn, H. Vane, P. Dymarczyk. Współczesne nurty teorii makroekonomii. PWN 1998;
W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2000.
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Przedmioty kierunkowe
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych
Stosunków Ekonomicznych
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:
Wydział:
WNEiZ

EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA
Tryb studiów

Rok

Semestr

I

1

Stacjonarne
1
Niestacjonarne

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15
15

6

Przedmioty
kierunkowe

polski

Prowadzący przedmiot: dr inż. Marcin Gryczka
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: gryczka@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) Znajomość podstawowych zagadnień z międzynarodowych stosunków gospodarczych
i makroekonomii
 umiejętności (1) Podstawowe umiejętności z zakresu analizy ekonomicznej
 kompetencji (postaw) (1) Aktywna postawa w trakcie zajęć (zwłaszcza ćwiczeń)
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące międzynarodowych przepływów w ramach gospodarki
światowej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii biznesu międzynarodowego i elementów finansów
międzynarodowych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





Zrozumienie istoty międzynarodowych transakcji gospodarczych
Zrozumienie głównych teorii z zakresu ekonomii międzynarodowej , korporacji
międzynarodowych i zagranicznych inwestycji bezpośrednich
Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących finansów międzynarodowych (zwłaszcza
zadłużenia zagranicznego i kryzysów finansowych)
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





Zdobycie umiejętności wykorzystywania koncepcji teoretycznych do rozumienia
funkcjonowania rynku międzynarodowego i gospodarki światowej
Umiejętność analizy zjawisk zachodzących w gospodarce światowej
Umiejętność oceny procesów zachodzących we współczesnej gospodarce światowej
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Poznanie najważniejszych problemów globalnych i ich wpływu na zrównoważony wzrost
gospodarczy

Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Ćwiczenia – analiza
problemów oraz opracowanie przez studentów wybranych tematów
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
1. Nowe teorie handlu międzynarodowego
2. Strategiczna polityka handlowa i przemysłowa
3. Teorie zagranicznych inwestycji bezpośrednich
4. Międzynarodowe przepływy kapitału i pracy
5. Dyfuzja technologii w skali międzynarodowej
6. Rola handlu i inwestycji w rozwoju gospodarczym
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Bilans płatniczy i metody jego wyrównywania
Kurs walutowy a inflacja
Międzynarodowe rynki finansowe
Zadłużenie międzynarodowe
Kryzysy finansowe – źródła i efekty
12. Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej
Forma i warunki zaliczenia: kolokwium pisemne (ćwiczenia), egzamin pisemny (wykład)
7.
8.
9.
10.
11.

Literatura podstawowa:
1. P.R. Krugman, M. Obstfeld: Ekonomia międzynarodowa. PWN 2007.
2. T. Rynarzewski, A. Zielińska-Głębocka: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany
i polityki handlu międzynarodowego. PWN, Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca:
1. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Red. B. Liberska. PWE, Warszawa 2002.
2. J. Misala: Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej.
Wyd. SGH, Warszawa 2001.
3. E. Pluciński: Makroekonomia gospodarki otwartej. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
4. A. Zorska: Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania. PWE, Warszawa
2007.
5. P. Dicken: Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy. 6th Edition,
SAGE Publications, London 2011.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Finansów
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

RYNEK KAPITAŁOWY I FINANSOWY
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

I

2

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15
15

6

Przedmioty
kierunkowe

polski

Prowadzący przedmiot: dr Waldemar Aspadarec
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: goniag@poczta.fm
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1): student posiada znajomość z zakresu finansów i instrumentów finansowych
 umiejętności (1): student posiada umiejętność wykonywania operacji matematycznych
 kompetencji (postaw) (1): student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w internecie
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i rozumieniu procesów zachodzących na
współczesnym rynku finansowym. Celem jest pokazanie budowy i funkcji rynku finansowego.
Prezentacja wiedzy o regułach konstruowania instrumentów finansowych i ich cechach. Analiza
instytucjonalnej infrastruktury rynku.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





zrozumienie istoty działania rynku kapitałowego i finansowego we współczesnej
gospodarce
uzyskanie wiedzy z zakresu reguł działania poszczególnych segmentów rynku
finansowego z wykorzystaniem instrumentów na nim występujących (w obszarze rynku
regulowanego i pozagiełdowego)
uzyskanie wiedzy o strukturze i ewolucji współczesnego rynku finansowego, zarówno w
wymiarze krajowym jak i globalnym
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





uzyskanie umiejętności określania szans i zagrożeń związanych z globalizacją
współczesnych rynków finansowych
umiejętność określania związków między rynkiem finansowym a uwarunkowaniami
społeczno-gospodarczymi
zdobycie umiejętności analizowania wpływu wykorzystywania instrumentów
finansowych przez instytucje finansowe i niefinansowe w oparciu o kryteria rentowności,
płynności i ryzyka
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH




zdolność do komunikowania się z otoczeniem ekonomicznym i przekazywania
zaawansowanej wiedzy z zakresu reguł funkcjonowania współczesnego rynku
finansowego
zakładanie rachunków brokerskich i umiejętność zawierania transakcji na rynku
finansowym
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Metody dydaktyczne: wykład powiązany z komentowaniem aktualnych zjawisk na rynku
finansowym, przykłady wykorzystania instrumentów finansowych na rzeczywistych danych
rynkowych, ćwiczenia z wykorzystaniem danych rynkowych dotyczących struktury i ewolucji rynku
finansowego oraz przykładami zawierania transakcji na rynku.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1. Segmenty rynku finansowego
W2. Rynek kapitałowy w strukturach gospodarki.
W3. Architektura rynku kapitałowego.
W4. Rynek kapitałowy a giełda papierów wartościowych.
W5. Instytucje rynku kapitałowego.
W6. Analiza fundamentalna i analiza techniczna.
W7. Rynek terminowy.
W8. Fundusze inwestycyjne.
ĆW1. Kryteria klasyfikacyjne instrumentów finansowych
ĆW2. Mechanizm giełdowego obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na giełdzie papierów
wartościowych.
ĆW3. Transakcje rynku walutowego
ĆW4. Instrumenty finansowe a źródła finansowania przedsiębiorstw.
ĆW5. Instrumenty pochodne i ich wycena.
ĆW6. Instrumenty strukturyzowane.
ĆW7. Instrumenty finansowe na GPW.
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny w formie testu – sprawdzian testuje osiągnięcie
efektów w zakresie wiedzy i umiejętności. Obejmuje do15 pytań zawierających także zagadnienia
dotyczące interpretacji bieżących zjawisk zachodzących na rynku finansowym, oraz wyjaśnienie
podstawowych pojęć. Zaliczenie pisemne- test obejmuje sprawdzenie pozyskanej wiedzy i
umiejętności (maksymalna ocena 4+) możliwość podwyższenia oceny w przypadku aktywności
podczas ćwiczeń.
Literatura podstawowa:
 W. Dębski: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007
 K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje, PWN, Warszawa 2004
 J. Hull: Transakcje terminowe i opcje – wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1997
Literatura uzupełniająca:
 W.Tarczyński, M.Zwolankowski: Inżynieria finansowa. Instrumentarium, strategie, zarządzanie
ryzykiem. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999
 A. Sławiński: Rynki finansowe. PWE, Warszawa 2006
 W. Tarczyński, M. Zwolankowski: Innowacje finansowe, Placet, Warszawa 1999
 J.C.Francis: Inwestycje. Analiza i zarządzanie. WIG Press, Warszawa 2000.
 A. Sospoćko: Rynkowe instrumenty finansowe. PWN, Warszawa 2005

233

Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotU:
EKONOMIA MATEMATYCZNA
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

II

3

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15
15

6

Przedmioty
kierunkowe

polski

Prowadzący przedmiot: dr Mariusz Doszyń
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: mariusz.doszyn@gmail.com
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu mikroekonomii,
makroekonomii oraz matematyki (algebra liniowa, rachunek różniczkowy, całkowanie),
 umiejętności: student potrafi stosować aparat matematyczny do zapisywania podstawowych
zależności mikroekonomicznych oraz makroekonomicznych,
 kompetencji: student ma skłonność do kształcenia ustawicznego oraz jest przygotowany do
matematycznego ujmowania teoretycznych problemów ekonomicznych.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia teorii ekonomii z wykorzystaniem aparatu
matematycznego. Celem jest również pokazanie nowych (bardziej precyzyjnych) możliwości
interpretowania zagadnień ekonomicznych.
EFEKTY W ZAKRESIE WIEDZY





wymienia podstawowe składniki modeli matematycznych stosowanych w teorii ekonomii,
rozumie zagadnienia związane z matematyczną teorią wyboru konsumenta, teorią
produkcji oraz teorią równowagi ogólnej,
wymienia przykładowe modele ekonomiczne zapisywane w postaci równań
różniczkowych i różnicowych.
EFEKTY W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





umie stosować metody optymalizacyjne umożliwiające wyznaczanie pożądanych wartości
zmiennych w modelach,
wyznacza wartości zmiennych ekonomicznych w równowadze,
rozwiązuje podstawowe rodzaje równań różniczkowych oraz różnicowych.
EFEKTY W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student powinien być świadomy, iż stosowanie metod matematycznych pozwala na
precyzyjne i klarowne analizowanie zagadnień rozważanych w ramach teorii ekonomii.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, metody symulacyjne.
Treści merytoryczne przedmiotu:
Treść wykładów
W1 – Wprowadzenie do ekonomii matematycznej. Szkoła matematyczna w ekonomii.
W2 - Matematyczna teoria popytu.
W3 - Matematyczna teoria produkcji. Maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie w długim i krótkim
okresie.
W4 - Matematyczna teoria produkcji. Minimalizacja kosztów w przedsiębiorstwie w długim i krótkim
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okresie.
W5 - Równowaga rynkowa i równowaga przedsiębiorstwa.
W6 - Neoklasyczne modele wzrostu gospodarczego.
W7 – Keynesowskie modele wzrostu gospodarczego.
W8 - Modelowanie ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej.
Treść ćwiczeń
ĆW1 - Omówienie korzyści wynikających ze stosowania metod matematycznych w ekonomii.
Składowe modeli ekonomicznych. Przykłady modeli matematycznych.
ĆW2 - Rozwiązywanie zadań dotyczących matematycznej teorii wyboru konsumenta oraz teorii
popytu.
ĆW3 - Rozwiązywanie zadań związanych z maksymalizacją zysku przedsiębiorstwa w krótkim oraz
długim okresie.
ĆW4 - Rozwiązywanie zadań dotyczących minimalizacji kosztów producenta w krótkim oraz długim
okresie.
ĆW5 - Sposoby wyznaczania wartości zmiennych w równowadze.
ĆW6 - Omówienie podstawowych neoklasycznych modeli wzrostu gospodarczego. Wybrane
keynesowskie modele wzrostu gospodarczego.
ĆW7 – Metody rozwiązywania równań różniczkowych oraz różnicowych na przykładzie wybranych
modeli. Analiza podstawowych zagadnień związanych z modelowaniem ryzyka.
ĆW8 – zaliczenie (2h).
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego (kolokwium oraz egzamin końcowy).
Zaliczenie (w formie kolokwium) pozwala na zweryfikowanie efektów kształcenia w zakresie
umiejętności (rozwiązywanie zadań). Egzamin końcowy (w formie pisemnej) umożliwia określenie
efektów kształcenia w zakresie wiedzy oraz kompetencji.
Literatura podstawowa:








Allen R. G. D., Ekonomia matematyczna, PWN, Warszawa, 1961.
Allen R. G. D.: Teoria makroekonomiczna, PWN Warszawa 1975.
Chiang A. C.: Podstawy ekonomii matematycznej, PWE Warszawa 1994.
Czerwinski Z.: Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych, PWN Warszawa
1982.
Hozer J.: Matematyczno-ekonomiczne modele funkcjonowania gospodarki, Uniwersytet
Szczeciński, Szczecin 2005.
Malawski A.: Wprowadzenie do ekonomii matematycznej, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków1999.

Literatura uzupełniająca:



Romer D.: Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US:
WNEiZ
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM LUDZKIM
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

II

3

wykłady
Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady
ćwiczenia
Laboratoria

15
15

6

Przedmiotyi
kierunkowe

polski

Prowadzący przedmiot: dr Wojciech Jarecki, dr Ewa Mazur-Wierzbicka
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: wojciech.jarecki@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy makro- i mikroekonomii, szczególnie funkcjonowania rynku pracy
 umiejętności: student potrafi oszacować wielkość i strukturę swoich wydatków na studia,
zdrowie, potrafi korzystać z danych Eurostatu i GUS
 kompetencji (postaw): student potrafi krytycznie myśleć i analizować dane statystyczne, potrafi
pracować w zespole
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące kapitału ludzkiego w skali makro- i mikroekonomicznej,
w tym: edukacji, zdrowia, migracji, kapitału intelektualnego, rynku pracy, demografii, programów
unijnych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





zrozumienie istoty i wagi kapitału ludzkiego i inwestycji w niego
zdobycie wiedzy dotyczącej instrumentarium kształtowania i pomiaru kapitału
ludzkiego w skali mikro i makro
zdobycie wiedzy z zakresu rzeczywistych i potencjalnych możliwości rozwoju kapitału
ludzkiego
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





umiejętność analizy ponoszonych nakładów na rozwój kapitału ludzkiego i
uzyskiwanych efektów z poprawy jakości kapitału ludzkiego
umiejętność określania własnych potrzeb rozwojowych w zakresie kapitału ludzkiego w
kontekście regionalnego rynku pracy
umiejętność oszacowania okresu zwrotu z nakładów na edukację
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Student potrafi dokonać oceny stanu kapitału ludzkiego w skali mikro i makro

Metody dydaktyczne: wykład, analiza danych statystycznych, metoda przypadków, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W1 -Teoria kapitału ludzkiego – podstawowe pojęcia, początki myśli o kapitale ludzkim (2h SS,
2h SN)



W 2 - Powstanie i rozwój teorii kapitału ludzkiego. Możliwości stosowania koncepcji
kapitału ludzkiego w Polsce (2h SS, 2h SN)





W3. - Koncepcje i analizy kapitału ludzkiego w różnych obszarach ekonomii (2h SS, 2h SN)
W4 - Demografia jako nauka o ludności i kapitale ludzkim (2h SS, 2h SN)
W5 - Rynek pracy. Bezrobocie. Zatrudnienie. Kwalifikacje (2h SS, 2h SN)
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W6 – Edukacja. Koszty i efekty kształcenia w skali mikro i makro (2h SS, 2h SN)
W7 - Zdrowie jako element kapitału ludzkiego. Nakłady na zdrowie w skali mikro i makro.
Pozytywne efekty inwestycji w zdrowie (2h SS, 2h SN)
 W8 - Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji (1h SS, 1h SN)
 ĆW1 - Cechy współczesnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy (2h SS, 2h
SN)
 ĆW2 - Pomiar gospodarki opartej na wiedzy (2h SS, 2h SN)
 ĆW3 - Mierniki i wskaźniki dotyczące demografii (2h SS, 2h SN)
 ĆW4 – Migracje. Korzyści i zagrożenia migracji (2h SS, 2h SN)
 ĆW5 - Koszty i efekty kształcenia. Skala makro i mikro (2h SS, 2h SN)
 ĆW6 - Miary dotyczące stanu zdrowia (2h SS, 2h SN)
 ĆW7 - Obszary gospodarowania kapitałem ludzkim w organizacji (2h SS, 2h SN)
 ĆW8. – Zaliczenie (1h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenia pisemnego w formie testu (15 pytań) i zadań (2 zadania)
 Egzamin pisemny w formie zagadnień problemowych (4 pytania opisowe)
Literatura podstawowa:
 Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., Gospodarowanie kapitałem ludzkim,
Economicus, Szczecin 2010
 Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., Praktyczne aspekty gospodarowania
kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin 2010
 Dane statystyczne Eurostatu i roczniki statystyczne GUS w zakresie: edukacji, demografii,
zdrowia, rynku pracy
 Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993
Literatura uzupełniająca:
 Jarecki W., Szacowanie kosztów i efektów kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym,
Wydawnictwo US, Szczecin 2011
 Kunasz M., Indeks Gospodarowania kapitałem ludzkim – raport z badań, Katedra
Mikroekonomii US, Szczecin 2010
 Mazur-Wierzbicka E., Rola zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach zorientowanych
środowiskowo, Zarządzanie innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, nr 9/2009
 Zwiech P., Rola wykształcenia na rynkach pracy w Unii Europejskiej, Problemy Jakości nr
12/2008
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Pozostałe przedmioty
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Wydział:
WNEiZ

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw

Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
15
6
Przedmioty
polski
pozostałe
ćwiczenia
30
laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
ćwiczenia
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Katarzyna Byrka-Kita, mgr Michał Grudziński
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: michal.grudzinski@poczta.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy rachunkowości, analizy ekonomicznej i finansów, podstawowe metod
statystyczne oraz metod oceny efektywności inwestycji i zasady planowania finansowego. Student posiada
ogólną wiedzę w zakresie makro- i mikroekonomii oraz zarządzania.
 umiejętności: student umie posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym typu Excel
 kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu wyceny przedsiębiorstw.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
I

1

Stacjonarne





zrozumienie istoty, celów i funkcji wyceny przedsiębiorstw,
znajomość podstawowych kategorii wartości stosowanych w wycenie przedsiębiorstw,
znajomość najważniejszych metod służących wycenie przedsiębiorstw.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





umiejętność zbudowania modelu finansowego na potrzeby wyceny przedsiębiorstw,
umiejętność sporządzenia raportu z wyceny przedsiębiorstwa
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



zdolność samodzielnego przeprowadzenia procesu wyceny przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz ćwiczenia i przykłady do
praktycznego rozwiązania (case study) na ćwiczeniach i jako praca własna.
 Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 W1 – Istota, cele i funkcje wyceny przedsiębiorstw (2h SS, 1h SN).
 W2 – Wartość – definicje i podstawowe koncepcje. (2h SS, 1h SN).
 W3 – Standardy wartości i podstawowe założenie dotyczące wyceny (2h SS, 1h SN).
 W4 - Formalnoprawne uregulowania wyceny przedsiębiorstw w Polsce (2h SS, 0,5h SN).
 W5 – Stopnie sformalizowania wyceny przedsiębiorstw (2h SS, 0,5h SN).
 W6 – Klasyfikacje metod wyceny. Czynniki decydujące o wyborze metod wyceny (2h SS, 0,5h SN).
 W7 – Przegląd podstawowych metod wyceny z punktu widzenia warunków i okoliczności przemawiających
za ich zastosowaniem (2h SS, 1h SN).
 W8 – Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa (1h SS, 0,25h SN).
 ĆW1 – Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw (2h SS, 0,25h SN).
 ĆW2 – Zapoznanie się z procedurą wyceny przedsiębiorstwa (2h SS, 0,25h SN).
 ĆW3 – Omówienie założeń pracy zaliczeniowej (2h SS, 0,25h SN).
 ĆW4 – Układ i treść raportu z wyceny przedsiębiorstwa (case study), (2h SS, 0,25h SN).
 ĆW5 – Przykłady zastosowania metod mnożnikowych (2h SS, 0,5h SN).
 ĆW6 – Przykłady zastosowania metod mnożnikowych – wskaźniki oparte na wartości kapitału własnego
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(2h SS, 0,5h SN).
ĆW7 – Przykłady zastosowania metod mnożnikowych – wskaźniki oparte na wartości kapitału całkowitego
(2h SS, 0,5h SN)
ĆW8 – Przykłady zastosowania metod szacowania stopy dyskontowej na potrzeby wyceny przedsiębiorstwa
(2h SS, 0,5h SN).
ĆW9 – Przykłady zastosowania metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (2h SS, 0,5h SN).
ĆW10 – Przykłady zastosowania metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych – model FCFE
(2h SS, 0,5h SN).
ĆW11 – Przykłady zastosowania metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych – model FCFF
(2h SS, 0,5h SN).
ĆW12 – Przykłady zastosowania metody skorygowanych aktywów netto (2h SS, 0,5h SN).
ĆW13 – Szczególne przypadki w wycenie przedsiębiorstw (2h SS, 0,25h SN).
ĆW14 – Szczególne przypadki w wycenie przedsiębiorstw c.d. (2h SS, 0,25h SN).
ĆW15 – Zaliczenie (2h SS, 0,25h SN).
Forma i warunki zaliczenia: praca zaliczeniowa, egzamin w formie pisemnej.

Literatura podstawowa:
Wycena biznesu w praktyce, pod red. Panfil M., Poltext, Warszawa 2009
Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, Fierla A., Wydawnictwo SGH 2008.
Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Jaki A., Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer,
Kraków 2008.
 Wycena i zarządzanie wartością firmy, praca zbiorowa pod red. Szablewski A., Tuzimka R., Poltext,
Warszawa 2008.
 Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Szczepankowski P., PWN, Warszawa 2007.
 Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce, Zadora H., Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w
Polsce, 2010.
 D. Zarzecki: Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa
1999
 U. Malinowska: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001
 R. Borowiecki, A. Jaki, J. Kaczmarek: Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku. Wyd.
Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998
 D. Zarzecki: Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw. Uniwersytet Szczeciński,
Rozprawy i Studia T. (CCCLXXVI) 302, Szczecin 1998
 artykuły (Rachunkowość, Przegląd Organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nasz Rynek
Kapitałowy, Controlling i Rachunkowość Zarządcza)
Literatura uzupełniająca:
 T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. John
Wiley & Sons, New York 1990 (dostępne jest również wydanie w języku polskim):
 T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm. WIG Press, Warszawa
1997.
 B. Cornell: Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny. Liber, Warszawa 1999.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i ESR
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

GOSPODARKA A ŚRODOWISKO
Tryb studiów

Rok

Semestr

Stacjonarne

I

I

Niestacjonarne

I

I

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady
ćwiczenia
Laboratoria

15
15

4

Przedmioty
pozostałe

polski

Prowadzący przedmiot: dr Lidia Kłos
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: Lidia.Klos@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student ma podstawy z zakresu nauk przyrodniczych na poziomie szkoły średniej
 Umiejętności: student potrafi wskazać na znaczenie środowiska w rozwoju społecznogospodarczym
 kompetencji (postaw): student potrafi uzasadnić swoje poglądy odnośnie roli i znaczenia
środowiska w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące zasad wzrostu i rozwoju zrównoważonego oraz
zastosowania instrumentów ekonomiczno-rynkowych w polityce ekologicznej
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





poznanie metod wyceny środowiska,
Zrozumienie kategorii szkody, straty koszty i efekty w ochronie środowiska
Zapoznanie z obowiązującymi narzędziami polityki ekologicznej
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





Zastosowania odpowiednich metod wyceny poszczególnych elementów środowiska
Zastosowanie instrumentów ekonomiczno-rynkowych, ich wyliczenia,
Identyfikacji mierników i standardów ekorozwoju
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Student potrafi wskazać na zachowania proekologiczne

Metody dydaktyczne: wykład klasyczna forma problemowa z elementami aktywizacji studentów,
ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, praca w grupach, dyskusja
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 – Środowisko przyrodnicze w teorii ekonomii. Przedmiot i cele ekonomiki ochrony środowiska
(2h).
W2- Parametryzacja i waloryzacja zasobów naturalnych, metody wyceny (2h).
W3 – Elementy i formuły rachunku sozoekonomicznego (2h).
W4 - Koncepcja zrównoważonego wzrostu społeczno-gospodarczego. Cele, zasady ekorozwoju,
Ekorozwój jako podstawa aplikacyjna polityki ekologicznej (2h).
W5 – Polityka ekologiczna Unii Europejskiej a proces wyodrębniania polityki ekologicznej w Polsce
(2h).
W6 – Instrumenty prawno-administarcyjne, ekonomiczno-rynkowe i finansowe polityki ekologicznej
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(2h).
W7 – Globalizacja a stan i zagrożenia środowiska naturalnego.(2h).
Ćw1 – Funkcje środowiska, wskaźniki emisji, imisji, stopnie degradacji środowiska - wyliczenia(2h).
Ćw2 – Zastosowanie wybranych metod wyceny środowiska – przykłady (2h).
Ćw3 – Sposoby wyceny szkód, strat, kosztów i efektów ochrony środowiska (2h).
Ćw4 – Standardy i mierniki ekorozwoju (ISEW, HDI, Plecak ekologiczny, Ślad ekologiczny) (2h).
Ćw5 – Kompetencje poszczególnych organów w zakresie gospodarowania i ochrony środowiska
naturalnego w Polsce (2h).
Ćw6 – Efektywność instrumentów ekonomicznych a możliwość zastosowania rozwiązań rynkowych,
przykłady z krajów europejskich (2h).
Ćw7 – Identyfikacja globalnych zagrożeń środowiska (2h). Stan środowiska w wybranych państwach
(2h).
Ćw8 – zaliczenie (1h).
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenia pisemnego (50% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcia efektów kształcenia w
zakresie wiedzy (test) i umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe (15 pytań), zadania
sytuacyjne (3 zadania) oraz pytania otwarte (2 pytania problemowe)
 Projektu własnego (50% oceny) – w ramach projektu sprawdzane są umiejętności kształcenia w
zakresie umiejętności. Projekt zawiera prezentację wybranego tematu w zakresie polityki
ekologicznej i działań ochronnych .
Literatura podstawowa:
 Małachowski K.: Gospodarka a środowisko i ekologia, PWE Warszawa 2006.
 Madej T.(red): Gospodarka a środowisko przyrodnicze, Wyd. US, Szczecin 2002.
 Kozłowski S.: Ekorozwój wyzwanie XX wieku, PWN, Warszawa 2002,
 Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z.: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów
naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 Winpenny J.T.: Wartość środowiska, metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa 1995.
Literatura uzupełniająca:
 Szyszko J., Rylke J., Jeżowski P.: Ocena i wycena zasobów przyrodniczych, Wyd. SGGW,
Warszawa 2002.
 Famielec J.: Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa –Kraków
1999.
 Łaguna T.M., Witkowska-Dąbrowska M.: Zarządzanie zasobami środowiska, Wyd. Ekopress,
Warszawa 2010,
 Czasopisma: Ekologia, Ekonomia i Środowisko, Ekoprofit
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział:
WNEiZ
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

KONTROLING FINANSOWY
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

1

1

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15
15

4

Przedmioty
pozostałe

polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. Wanda Skoczylas, dr Andrzej Niemiec
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: wanda@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna organizację i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw oraz podstawy
zarządzania nimi, posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej
 umiejętności: posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i
formach, poszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
 kompetencji (postaw): jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach, organizacjach
realizujących określone cele
Cele przedmiotu: zapoznanie z nowoczesną koncepcją wspierającą gospodarkę finansową
przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie przepływów informacyjnych, udział w planowaniu i kontroli
jak i tworzenie systemu planowania finansowego, kontroli finansowej oraz sprawozdawczości.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




znajomość metod kształtowania systemu controllingu finansowego,
znajomość narzędzi controllingu finansowego
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





umiejętność identyfikacji, objaśnienia i adresowania problemów występujących w
gospodarce finansowej,
umiejętność doboru i wykorzystania narzędzi controllingu,
umiejętność zaproponowania i wprowadzenia rozwiązań zmierzających do podniesienia
racjonalności gospodarki finansowej.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH





student umie uczestniczyć w budowaniu systemu controllingu finansowego,
potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać wiedzę
potrafi uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, dyskusja, metoda sytuacja krytycznej, odgrywanie ról
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W -1 Controlling finansowy istota, cele , zadania oraz korzyści wdrożenia (2h SS, 1 h SN)
W- 2 Kształtowanie systemu controllingu finansowego (2 h SS, 1 h SN)
W -3 Planowanie finansowe długo i krótkoterminowe ( 6 h SS, 1 h SN)
W- 4 Wskaźnik finansowe w ocenie przyjętych i zrealizowanych wyników (2 h SS, 1 h SN)
W - 5 Zarzadzanie ryzykiem (2 h SS)
W- 6 Sprawozdawczość (1h SS)
ĆW - 1 Określenie treści, znaczenia, celów, zadań controllingu finansowego (2 h SS, 1h SN)
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ĆW - 2 - Roczne planowanie finansowe ( 6 h SS, 3h SN)
ĆW - 3 - Ocena założonych celów finansowych ( 2 h SS, 2h SN)
ĆW - 4 - Propozycja działań usprawniających ( 2 h SS, 1h SN)
Ćw - 5- Prognoza finansowa ( 3 h SS, 3h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
Zaliczenia pisemnego – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy (test) i
umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe (do 10 pytań), zadania sytuacyjne (do 5 zadań) oraz
interpretację praktycznych zagadnień (do 2 problemów).
Literatura podstawowa:
 Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie Red. M. Sierpińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2004.
 Controlling w działalności przedsiębiorstwa. Red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca:
 G. Mensch: Finanz – Controlling. Finanzplanung und – kontrolle. Controlling zur finanziellen
Unternehmensführung, 2 Auflage, Oldenburg Verlag, München 2008
 R. Müller: Finanzcontrolling. Eine verhaLTENSORIENTIERTE Analyse der Rationalitätsdefizite
und Rationalitätssicherung im Finanzmanagement, Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden 2008
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych
Stosunków Ekonomicznych
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:
Wydział:
WNEiZ

HANDEL ZAGRANICZNY
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

I

2

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15
15

3

Przedmioty
pozostałe

polski

Prowadzący przedmiot: dr Renata Knap
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: renataknap@onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków
gospodarczych, makroekonomii i mikroekonomii
 umiejętności: praktycznego stosowania wiedzy do rozwiązywania prostych problemów
ekonomicznych, korzystania ze źródeł danych ekonomicznych i metod ich analizowania,
integrowania wiedzy z różnych przedmiotów, samodzielnego dokształcania
 kompetencji (postaw): odpowiedzialność za pracę własną i innych, kompleksowe postrzeganie
problemów społeczno-gospodarczych, świadomość roli ekonomii w procesie podejmowania
decyzji
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





Opanowanie podstawowych pojęć i definicji z zakresu handlu zagranicznego
Znajomość i zrozumienie podstawowych form obrotu z zagranicą, sposobów organizacji
działalności handlowej na rynkach zagranicznych, rozwiązań systemowych (regulacji
obrotów) w handlu zagranicznym
Znajomość podstaw techniki handlu zagranicznego
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI






Analiza przebiegu i przyczyn zawierania poszczególnych rodzajów transakcji handlu
zagranicznego, uwarunkowań wyboru formy działalności w handlu zagranicznym
Krytyczna analiza celów i przewidywanie skutków prowadzenia określonego typu polityki
handlu zagranicznego
Wykorzystanie wiedzy teoretycznej do opisu i analizy handlu zagranicznego Polski oraz
oceny polskiej (unijnej) polityki handlu zagranicznego
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktycznym (zawodowym) działaniu (kalkulacja
zysku eksportowego/importowego, sporządzenie oferty w eksporcie, porównywanie ofert
w imporcie, formułowanie klauzul kontraktu itd.)
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH





Przewidywanie społecznych skutków prowadzenia określonej polityki handlowej
Umiejętność komunikowania się z otoczeniem, przekazywania i obrony swoich poglądów
Świadomość znaczenia profesjonalizmu i etyki zawodowej w kontaktach z zagranicznymi
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partnerami
Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, analiza przypadków, dyskusja, samodzielne opracowanie
przez studentów wybranych tematów.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 W 1 – Handel zagraniczny – podstawowe pojęcia i definicje (2h SS, 1h SN)
 W 2 – Transakcje specjalne w handlu zagranicznym (2h SS, 1h SN)
 W 3 – Przygotowanie transakcji handlu zagranicznego (2h SS, 1h SN)
 W 4 – Formy i treść kontraktu (3h SS, 1h SN)
 W 5 – Formuły handlowe INCOTERMS 2010 (2h SS, 1h SN)
 W 6 – Dokumenty handlowe(2h SS, 1h SN)
 W 7 – Reklamacje i rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym (2 h SS, 1SN)
 Ćw 1 – Nowoczesne formy obrotu (2 h SS, 1SN)
 Ćw 2 – Bezpośrednia i pośrednia działalność w handlu zagranicznym (2h SS, 1SN)
 Ćw 3 – Administracyjna regulacja handlu zagranicznego (2 SS, 1h SN)
 Ćw 4 – Mechanizm cenowo-kursowy w handlu zagranicznym (2h SS, 1h SN)
 Ćw 5 – Cła i podatki w handlu zagranicznym (2h SS, 1h SN)
 Ćw 6 – System celny Unii Europejskiej (2h SS, 1h SN)
 Ćw 7 – Charakterystyka obrotów polskiego handlu zagranicznego (2h SS, 1h SN)
 Ćw 8 – Zaliczenie (1h SS, 1h NS)
Forma i warunki zaliczenia:
 Zaliczenie pisemne (80%) oceny – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy (test – pytania zamknięte ) i umiejętności (test – pytania otwarte, zadania).
 Samodzielnie przygotowana prezentacja (20% oceny) – prezentacja testuje osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie umiejętności.
Literatura podstawowa:
 Podstawy handlu zagranicznego. Red. J. Dudziński. Warszawa 2010.
 Transakcje handlu zagranicznego. Red. B. Stępień. Warszawa 2004
 Handel zagraniczny. Organizacja i technika. Red. J. Rymarczyk, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca:
 K. Białecki, T.T. Kaczmarek: Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw.
Warszawa 2008.
 Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków. Red. B. Stępień. Warszawa 2007.
 Podstawy handlu zagranicznego. Red. H. Treder. Gdańsk 2003.
 K. Białecki, W. Januszkiewicz, L. Oręziak: Leksykon handlu zagranicznego. Warszawa 2007.
 J. Dudziński, R. Knap: Przygotowanie i realizacja transakcji handlu zagranicznego. Szczecin
1997.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Instytut Informatyki w Zarządzaniu
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

SYSTEMY INFORMACYJNE ZARZĄDZANIA
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

II

3

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15
15

4

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

Pozostałe
przedmioty

Prowadzący przedmiot: dr hab. Jacek Cypryjański
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jacek.cypryjanski@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: podstawowe zagadnienia związane z informatyką, zarządzaniem, finansami,
księgowością,
 umiejętności: podstawowe umiejętności związane z użytkowaniem komputera,
 kompetencji (postaw): umiejętność samodzielnej pracy, kształcenia ustawicznego.
Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami systemów informacyjnych zarządzania, rolą
współczesnych systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie oraz procesem wdrażania
zintegrowanych systemów klasy ERP.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




Wyjaśnia współczesne koncepcje systemów informacyjnych zarządzania.
Ilustruje rolę systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie.
Definiuje zadania procesu wdrażania systemu informacyjnego klasy ERP.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI



Obsługuje system informatyczny klasy ERP w zakresie realizacji transakcji, analizy danych oraz
modyfikacji parametrów.
Ocenia i dokonuje wybory systemu informacyjnego dla przedsiębiorstwa.
Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną w procesie wdrażania systemu informatycznego.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH






Potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać podstawową wiedzę na temat systemów
informacyjnych zarządzania i ich roli w przedsiębiorstwie.
Metody dydaktyczne:
prezentacje multimedialne, laboratorium komputerowe
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 – Podstawowe pojęcia i modele.
W2 – Typologie systemów informacyjnych zarządzania.
W3 – Zintegrowane systemy informacyjne zarządzania klasy ERP.
W4 – Systemy planowania potrzeb materiałowych.
W5 – Systemy zarządzania relacjami z klientami.
W6 – Architektura zintegrowanych systemów informacyjnych zarządzania.
W7 – Wdrażanie zintegrowanych systemów informacyjnych zarządzania.
L1 – Zapoznanie z systemem CDN Optima (2h).
L2 – Konfiguracja systemu (2h).
L3 – Słowniki – bazy danych systemu (2h).
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L4 – Moduł Kasa/Bank (2h).
L5 – Moduł Kasa/Bank (2h).
L6 – Moduł Faktury (2h).
L7 – Moduł Faktury (2h).
L8 – Moduł Kadry/Płace (2h).
L9 – Moduł Kadry/Płace (2h).
L10 – Moduł Środki Trwałe (2h).
L11 – Moduł Środki Trwałe (2h).
L12 – Moduł CRM i Analizy (2h).
L13 – Moduł CRM i Analizy (2h).
L14 – Sprawdzenie umiejętności (2h)
L15 - Zaliczenie (2h)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:



Zaliczenia w formie ustnej (50 % oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy i kompetencji.



Zaliczenia w formie pisemnej (50 % oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie umiejętności. Obejmuje realizację zadań w systemie CDN Optima.

Literatura podstawowa:
 Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Zintegrowane systemy
transakcyjne, Tom 1, PWN, Warszawa 2008.
 Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi, PWN, Warszawa 2006, część II.
 Piotr Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, wyd. IV, Wydawnictwo
MIKOM, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca:
 Klonowski Z. J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i
właściwości funkcjonalne, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004.
 Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie,
Difin, Warszawa 2003.
 Kale V., SAP R/3, przewodnik dla menadżerów, Helion, Gliwice 2001.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Instytut Rachunkowości
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

II

3

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15
15

5

Przedmioty
pozostałe

polski

Prowadzący przedmiot: prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: tkiziukiewicz@wp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
wiedzy (1): znajomość podstaw rachunkowości finansowej, podstawowa wiedza w zakresie
mikroekonomii i elementów zarządzania
 umiejętności (1): student zna strukturę zarządzania w jednostkach gospodarczych i potrafi
wskazać relacje między szczeblami zarządzania i ich kompetencje, potrafi sprecyzować strategie i
zastosować metody zarządzania, potrafi określić kryteria decyzyjne w powiązaniu z określonymi
sytuacjami decyzyjnymi na różnych szczeblach zarządzania
 kompetencji (postaw) (1): student potrafi pracować w grupie, ma nawyki systematycznego
kształcenia, ma wykształcone zdolności analityczne
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia zastosowań odmian rachunku kosztów na potrzeby decyzyjne,
konstrukcji modeli decyzyjnych i ich rozwiązywania
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





poznanie decyzyjnych odmian rachunku kosztów
poznanie zagadnień analizy CVP i progu rentowności
przyswojenie wiedzy o metodach i narzędziach rachunkowości zarządczej przydatnych w
rozwiązywaniu problemów decyzyjnych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





umiejętność doboru modelu decyzyjnego do określonej sytuacji decyzyjnej
umiejętność zastosowania odpowiednich kryteriów decyzyjnych
umiejętność zastosowania określonych metod i interpretacji wyników
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH




student ocenić wpływ podejmowanych decyzji na sytuację jednostki i na jej otoczenie
student dostrzega zakresy kompetencyjne i odpowiedzialność poszczególnych szczebli
zarządzania

Metody dydaktyczne: wykład, metody przypadków, symulacje, modelowanie
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
1. Zakres rachunkowości zarządczej (1h)
2. Koszty i wyniki jako kryteria decyzyjne (1h/1h)
3. Wybrane odmiany rachunku kosztów - rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów
przyszłościowych, rachunek kosztów działań (2h/2h)
4. Analiza CVP, próg rentowności przy produkcji jednorodnej i wieloasortymentowej (1h/2h)
5. Wybrane krótkookresowe rachunki decyzyjne (2h/2h)
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6.

Rachunek decyzyjny w warunkach niepewności i ryzyka (1h/1h)

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie pisemne na ocenę
Literatura podstawowa:
1. Rachunkowość zarządcza, pod red. T. Kiziukiewicz, Ekpert, Wrocław 2009
2. Rachunkowość zarządcza. Zadania i rozwiązania, pod red. T. Kiziukiewicz, Ekpert, Wrocław
2011
1. Zarządcze aspekty rachunkowości, pod red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa 2003
Literatura uzupełniająca:
 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, praca zbiorowa pod redakcją A. Karmańskiej,
Difin, Warszawa 2002.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US:
WNEiZ
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / wszystkie specjalności
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

ETYKA BIZNESU
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
2
Przedmioty
polski
pozostałe
konweratoria
30
laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
konwersatoria
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Patrycja Zwiech, dr Ewa Mazur-Wierzbicka, dr Marta Młokosiewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: patrycjazwiech@tlen.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna wybrane koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem i personelem oraz
dysponuje podstawową wiedzą z socjologii lub filozofii.
 umiejętności: student potrafi dokonać opisu rzeczywistości organizacyjnej lub gospodarczej z
wykorzystaniem technik opisowych.
 kompetencji: student potrafi pracować w grupie oraz ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego.
II

4

Stacjonarne

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aparatem pojęciowym etyki biznesu oraz wyborami
gospodarczymi i ich ograniczeniami.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




Student potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu etyki biznesu oraz społecznej odpowiedzialności
biznesu.
Student zna podstawowe kierunki i systemy etyczne.
Student zna zasady uczciwej i nieuczciwej konkurencji, zasady etycznej reklamy, zasady etycznego
zarządzania zasobami ludzkimi oraz zasady etycznego działania w stosunku do społeczeństwa i
państwa.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





Student potrafi opracować i wdrożyć kodeks etyczny.
Student potrafi opisać narzędzia instytucjonalizacji etyki biznesu w przedsiębiorstwie.
Student potrafi określić i rozwiązać (przedstawić propozycje rozwiązania) podstawowe rodzaje
konfliktów moralnych.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Student potrafi ocenić etyczne i nieetyczne działania firm oraz interesariuszy.

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, dyskusja, ćwiczenia, symulacje, metody przypadków.
Treści merytoryczne przedmiotu:
 Ćw 1 - Etyka – pojęcia i historia. Wybory gospodarcze i ich ograniczenia (2 godz.SS, 1 godz. W SN).
 Ćw 2 - Etyka biznesu jako dział etyki (2 godz.SS, 1 godz. W SN).
 Ćw 3 - Współczesne doktryny gospodarcze. Wybrane kierunki i systemy etyczne (2 godz.SS, 1 godz.
W SN).
 Ćw 4 - Rola firmy w społeczności lokalnej. Społeczna odpowiedzialność firm (2 godz.SS, 1 godz. W
SN).
 Ćw 5 - Obszary nieetycznych zachowań firm (2 godz.SS, 1 godz. W SN).
 Ćw 6 - Etyka a konkurencja. Zasady uczciwej i nieuczciwej konkurencji. Granice konkurencji,
zasady etyczne w negocjacjach, korupcja (2 godz.SS, 1 godz. W SN).
 Ćw 7- Kodeksy firm i zawodów (2 godz.SS, 1 godz. Ćw SN).
 Ćw 8 - Etyka reklamy (2 godz.SS, 1 godz. Ćw SN).
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Ćw 9 - Finanse w świetle etyki. Twórcza księgowość (2 godz.SS, 0,5 godz. Ćw SN).
Ćw 10 - Etyka firm a pracownicy. Dyskryminacja, molestowanie i mobbing w środowisku pracy (2
godz.SS, 0,5 godz. Ćw SN).
 Ćw 11 - Etyka pracy. Granice pracowniczej lojalności (2 godz.SS, 0,5 godz. Ćw SN).
 Ćw 12 - Rozwiązywanie problemów moralnych w firmie (2 godz.SS, 0,5 godz. Ćw SN).
 Ćw 13 - Odpowiedzialność za środowisko naturalne (2 godz.SS, 0,5 godz. Ćw SN).
 Ćw 14 - Etyczne aspekty globalizacji (2 godz.SS, 0,5 godz. Ćw SN).
 Ćw 15 – Zaliczenie (2 godz.SS, 1 godz. Ćw SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Obserwacji pracy studenta na zajęciach (40%) podczas dyskusji panelowych bądź pracy w grupie
testujących osiągniecie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw.
 Zaliczenia pisemnego (60 %) testującego osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności, złożonego z pytań otwartych.
Literatura podstawowa:
 Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, PWE, Warszawa 2004.
 Zaorski – Sikora Ł., Etyka w biznesie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Łodzi, Łódź 2007.
 K. Kietliński, V. Martinez Reyes Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2005.
Literatura uzupełniająca:
 J. Filek Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 C.W. Jackson, Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych.
PWN, Warszawa 2008.
 Etyczne fundamenty gospodarowania, red. A. Węgrzecki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków
1999.
 W. Gasparski Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i
Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 Etyka biznesu w działaniu, red. W. Gasparski, J. Dietl, PWN, Warszawa 2001.
 Etyka biznesu, red. W. Gasparski, J. Dietl, PWN, Warszawa 2002.
 E. Stenberg Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, PWN, Warszawa 1998.
 W. Dyk Etyczny wymiar człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 B. Klimczak Etyka gospodarcza, Wydawnictwo AE w Wrocławiu, Wrocław 1999.
 G.D. Chryssides, J.H. Kaler Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa 1999.
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Przedmioty specjalnościowe
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EKONOMIA MENEDŻERSKA
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Polityki Społeczno – Gospodarczej i
Europejskich Studiów Regionalnych
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Ekonomia menedżerska
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:
Wydział:
WNEiZ

SOCJOTECHNIKI W DZIAŁALNOŚCI
MENEDŻERA
Tryb studiów

Rok

Semestr

I

2

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15
15

2

Język
wykładowy

Typ przedmiotu

Przedmiot
specjalnościowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Grażyna Leśniewska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: mona2012@o2.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna pojęcia i terminy stosowane na gruncie nauk społecznych.
 umiejętności: student posiada umiejętność samodzielnego konstruowania optymalnych

modeli kształtowania
pracowniczych.

interakcji

i

stosunków

interpersonalnych

w

zespołach

 kompetencji: student potrafi współpracować w zespole, rozwiązywać sytuacje problemowe.
Cele przedmiotu:
Podstawowym celem jest zapoznanie studentów z wybranych koncepcji i aktualnych tendencji
teoretycznych w inżynierii społecznej. Uświadomienie im celowej i trudnej roli człowieka w systemie
społecznym oraz dobycie prze studentów nowych doświadczeń z zakresu umiejętności
porozumiewania się oraz interpretowania zjawisk i procesów wywierania wpływu społecznego.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY



Definiuje kategorie pojęciowe stosowane na gruncie inżynierii społecznej.
Analizuje symboliczną naturę języka.



Zna techniki wywierania wpływu społecznego.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI






Samodzielnie konstruuje optymalne modele kształtowania interakcji i stosunków
interpersonalnych w zespołach.
Posiada umiejętności interpersonalne, potrafi wskazać i zastosować techniki manipulacji i
perswazji.

Potrafi przygotować informacje perswazyjną.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH





Potrafi komunikować się z otoczeniem.

Umie współdziałać w zespole aby osiągać cele wspólne i indywidualne.

Metody dydaktyczne:
Metoda asymilacji wiedzy - wykład, klasyczna metoda problemowa – metoda przypadków, metoda
sytuacyjna, metody eksponujące – film, metody poszukujące, metody aktywizujące – gry symulacyjne
i dydaktyczne.
Treści merytoryczne przedmiotu:
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W1 - Osobowość społeczna jako przedmiot badań. Komponenty osobowości, teorie osobowości,
charakter, temperament, intelekt, osobowość menadżera. (4h SS).
W2 - Komunikacja werbalna, jej rola i zadania oraz zasięg kodów językowych. Dostosowanie kodów
do poziomu rozmówcy. (2h SS).
W3 - Modele komunikacji werbalnej. Wpływ płci i kultury na komunikację werbalną. Siła mowy.
Przykłady języka manipulacji. (2h SS).
W4 - Porozumiewanie się niewerbalne. Różnice pomiędzy porozumiewaniem się werbalnym i
niewerbalnym. Właściwości komunikacji niewerbalnej. Funkcje komunikacji niewerbalnej. Sytuacje,
w których oszukujący nadaje niewerbalne sygnały świadczące o kłamstwie. Typy komunikacji
niewerbalnej. Proksemika. Gry z przestrzenią. Kinezjetyka. Paralingwistyka.(4h SS).
W5 - Słuchanie. Składniki procesu słuchania. Przyczyny, dla których słuchamy. Słuch, słuchanie a
słyszenie. Nawyki nieuważnego słuchania. Rodzaje reakcji słuchającego. Parafraza i sposoby
parafrazowania (3h SS).
ĆW 1 - Komunikacja w kontakcie z klientem. Bariery komunikacyjne. Znaczenie jasnej i precyzyjnej
rozmowy dla przebiegu kontaktu z klientem. Sztuka bezpośredniej rozmowy z klientem. Nietypowe
sytuacje komunikacyjne: sztuka rozmowy. (4h SS)
ĆW 2 - Wywieranie wpływu na ludzi. Zasady wywierania wpływu. Techniki manipulacji. (4h SS).
ĆW 3 - Techniki perswazyjne. Pozorny wybór, sztuka używania słowa „nie”- presupozycje,
wdrukowywanie, położenie akcentu. Wpływ emocji na odbiór komunikatu. Kształtowanie
umiejętności miękkich. (3h SS).
ĆW 4 - Negocjacje – droga do paktu społecznego. Taktyki i strategie negocjacyjne. (2h SS).
ĆW 5 – Debata: „Mówić jak M. Erickson”. (2h SS).
Forma i warunki zaliczenia:
Ocena formująca (50% oceny): przygotowanie pracy nt: Moja reklama „samouczącej książki”. Praca
składać się ma z reklamy wizualnej i opisu zastosowanych metod. Praca pozwala ocenić efekty
kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności.
Ocena formująca (50% oceny): przygotowanie się i udział w debacie nt: Mówić jak M. Erickson.
Udział w dyskusji pozwala ocenić efekty kształcenia zarówno w zakresie wiedzy jaki i umiejętności
oraz kompetencji społecznych.
Literatura podstawowa:
 Terelak J.: Psychologia menadżera. Warszawa 2003.
 Zimbardo P., Leippe M.: Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Poznań 2004.
 Aronson E., Wilson T., Alert R.: Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997.
 Łodygowska E., Rajewska K., Psychologia kontaktu z klientem, KAW, Warszawa 2001.
 McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk 2002.
Literatura uzupełniająca:
 Thiel E., Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów, Wydawnictwo Astrum Wrocław 2001.
 Bierach A.J., Mowa ciała kluczem do sukcesu, Wydawnictwo Astrum Wrocław 2001.
 Batko A., Sztuka perswazji czyli język wpływu i manipulacji, Wydawnictwo Helion, Warszawa
2006.
 Stuart C,: Sztuka przemawiania i prezentacji. Książka i Wiedza: Warszawa 2000.
 Cialdini R. : Wywieranie wpływu na ludzi. GWP, Gdańsk 2007.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Makroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Ekonomia menedżerska
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

EKONOMIA SEKTORA PUBLICZNEGO
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

2

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15

1

Typ przedmiotu

Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. Danuta Miłaszewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: dmilasz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) zna podstawy makro- i mikroekonomii oraz polityki gospodarczej
 umiejętności (1) potrafi wykorzystać podstawowe modele ekonomiczne do interpretacji zjawisk
gospodarczych
 kompetencji (postaw) (1) potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego i jest przygotowany do analizowania makrootoczenia
Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami i podejściami
teoretycznymi w zakresie funkcjonowania sektora publicznego oraz metodami analizy efektywności
tego sektora
CELE W ZAKRESIE WIEDZY

 rozpoznanie i rozumienie zadań oraz funkcji sektora publicznego we współczesnych
gospodarkach i ich procesach rozwojowych;
 rozpoznawanie związków sektora publicznego i prywatnego;
 rozumienie problemów związanych z efektywnością sektora publicznego.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





analizowanie problemów związanych z funkcjonowaniem sektora publicznego w
gospodarce
interpretacja tendencji zmian w sektorze publicznym we współczesnej gospodarce
analizy polityki publicznej i wyboru publicznego z wykorzystaniem case study
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



potrafi przekazywać wiedzę dotyczącą znaczenia sektora publicznego we współczesnych
gospodarkach

Metody dydaktyczne:
wykład z elementami dyskusji, studia przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W 1 - Istota sektora publicznego i jego granice we współczesnej gospodarce rynkowej (2h SS; 1,5 h
SN)
W 2 - Efektywność i zawodność rynku oraz państwa (2h SS; 1 h SN)
W 3 - Teoria dóbr publicznych. Finansowanie dóbr publicznych (2h S;, 2 h SN)
W 4 - Teoria wyboru publicznego i teoria regulacji (2h S;, 1,5 h SN)
W 5 - Efektywność a sprawiedliwość. Teoria opodatkowania (2h SS; 1,5 h SN)
W 6 - Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego we współczesnych gospodarkach rynkowych
(2h SS; 1 h SN)
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W 7 - Sektor publiczny w polskiej gospodarce – stan i perspektywy (2h SS; 1,5 h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne (60% oceny) sprawdzające osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy
(test do 10 pytań) i umiejętności (do 3 zagadnień problemowych).
Projekt własny (40% oceny) sprawdzający osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności,
zawierający pełną charakterystykę problemu wynikającego z tematu (zakres tematyczny i wymagania
dla projektów własnych podane na pierwszych zajęciach).
Literatura podstawowa:

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

 Brol M. (red.), Zarys ekonomii sektora publicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Literatura uzupełniająca:








Buchanan J. M.; R. A. Musgrave, Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne
wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
Tarchalski K., Podatkowa i regulacyjna rola państwa w alokacji zasobów a dobrobyt,
KUL, Lublin 2006.
Kleer J., Globalizacja a państwo narodowe i usługi publiczne, PAN, Komitet Prognoz „Polska
2000 Plus”, Warszawa 2006.
Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i
funkcjonowania sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe,
Warszawa 2005.
Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wyd. SCHOLAR, Warszawa 2008.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Makroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Ekonomia menedżerska
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

INSTRUMENTY REGULACYJNE W GOSPODARCE
RYNKOWEJ
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

I

2

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
cwiczenia
laboratoria

15

1

Typ przedmiotu

Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Piotr Szkudlarek
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: tatus@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie: wiedzy, umiejętności, kompetencji (postaw):
1. znajomość podstaw ekonomii
2. umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia.
Cele przedmiotu: zapoznanie studenta z instrumentami regulacyjnymi w gospodarce rynkowej.
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z polityką regulacyjną państwa w warunkach gospodarki
rynkowej.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





zapoznanie studenta z przesłankami udziału państwa w gospodarce,
zapoznanie studenta instrumentami polityki regulacyjnej państwa,
zapoznanie studenta z praktycznymi metodami oceny skutków działań regulacyjnych.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





student posiada umiejętność określenia przyczyn prowadzenia polityki regulacyjnej oraz
formułowania jej celów,
student posiada umiejętność identyfikacji i oceny instrumentów polityki regulacyjnej
państwa,
student posiada umiejętność oceny skutków prowadzonej polityki regulacyjnej.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Student wykształca umiejętności oceny efektywności prowadzonej polityki regulacyjnej
państwa w gospodarce rynkowej.
 Student umie stworzyć podstawy pod aktywne formułowanie kierunków polityki
regulacyjnej państwa.
Metody dydaktyczne:
 wykłady oparte na teorii,
 case study,
 prezentacje i dyskusje.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)

W1-Rola państwa w gospodarce – ujęcie retrospektywne – 2h
W2-Przesłanki ingerencji państwa w proces gospodarowania – 1h
W3-Instrumentaruim oddziaływania państwa na gospodarkę – 2h
W4-Teorie regulacji – 2h
W5-Regulacja ogólna i sektorowa – 1h
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W6-Efekty zewnętrzne regulacji – 1h
W7-Polityka regulacyjna w wybranych sektorach gospodarki – 5h
W8-zaliczenie – 1h
Forma i warunki zaliczenia:
Raport, Zalicznie pisemne
Literatura podstawowa:
1. J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
2. U. Kalina – Prasznic, Regulowana gospodarka rynkowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
3. N. Accocella, Zasady polityki gospodarczej. Wartość i metody analizy, PWN, Warszawa 2002.
4. K. Markowski, Rola państwa w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1992.
Literatura uzupełniająca:
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Makroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Ekonomia menedżerska
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

DECYZJE CENOWE NA RYNKACH
NIEKONKURENCYJNYCH
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

3

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15

1,5

Typ przedmiotu

Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Rafał Nagaj
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: wasik@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie: wiedzy, umiejętności, kompetencji (postaw):
1. znajomość podstaw makroekonomii, mikroekonomii, podstaw marketingu
2. umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje cele w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




Zapoznanie studenta z cechami rynków niekonkurencyjnych.
Zapoznanie studenta z przesłankami regulacji rynku przez państwo.
Zapoznanie studenta z metodami ustalania cen.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




Student posiada umiejętność oceny stopnia koncentracji rynkowej.
Student posiada umiejętność określenia podstawowych czynnikami wpływającymi na poziom cen
oraz podstawami kształtowania cen.
Student posiada umiejętność oceny skutków prowadzonej regulacji cenowej.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH




Student potrafi podjąć właściwe decyzje cenowe, by na regulowanym rynku realizować cele
społeczne.
 Student potrafi brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania i określić skutki społeczne
prowadzonej polityki.
Metody dydaktyczne:
1. Prezentacje przy wykorzystaniu wideoprojektora.
2. Case study.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1-Funkcjonowanie sektora publicznego – 1h
W2-Metody badania otoczenia konkurencyjnego. Przedsiębiorstwo w warunkach braku konkurencji.
Analiza poziomu koncentracji - 3h
W3-Rola ceny w walce konkurencyjnej. Determinanty kształtowania ceny. Metody ustalania cen.
Strategie cenowe – 3h
W4-Analiza marginalna. Elastyczność cenowa popytu i próg rentowności – 3h
W5-Polityka cenowa w sektorach zmonopolizowanych. Metody regulacji cen – 3h
W6-Makroekonomiczne znaczenie ceny. Unia Europejska a warunki funkcjonowania w wybranych
sektorach gospodarki -1h
W7-Kolokwium – 1h
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Forma i warunki zaliczenia:
Prezentacja, Egzamin ustny
Literatura podstawowa:
1. Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Zaleski B., Regulacja energetyki w Polsce, Wydawnictwo
„Adam Marszałek”, Toruń 2001.
2. Klimczak B., Mikroekonomia. Wydanie 7 zaktualizowane i rozszerzone, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
3. Lambin J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
4. Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004.
5. Olszewski L. (red.), Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
6. Porter M.E., Strategia konkurencji, MT Biznes, 2009.
7. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009.
8. Simon H., Zarządzanie cenami, PWN, Warszawa 1996.
9. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
10. Waniowski P., Strategie cenowe, PWE, Warszawa 2003.
11. Walter E., Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.
Literatura uzupełniająca:
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US:
WNEiZ
Katedra Makroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Ekonomia menedżerska
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

PROJEKTY INNOWACYJNE W GOSPODARCE
Tryb studiów

Rok

Semestr

II

3

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15

1,5

Typ przedmiotu

Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. Krzysztof Janasz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: gkrja@poczta.onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student zna podstawowe kategorie i zjawiska ekonomiczne
 Umiejętności: student potrafi omówić zagadnienia dotyczące finansów
 Kompetencji: student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące źródeł i metod finansowania przedsięwzięć innowacyjnych
w gospodarce
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)





Zrozumienie podstaw dotyczących kategorii kapitału w finansowaniu innowacji
Zrozumienie zasad zarządzania finansami w projektach innowacyjnych
Poznanie uwarunkowań i zależności dotyczących wyboru sposobu finansowania
przedsięwzięć innowacyjnych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





Student identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia kategorie kapitału innowacyjnego
Student opisuje, ocenia i postrzega powiązania zachodzące między poszczególnymi
kategoriami kapitału oraz potrafi wymienić formy finansowania innowacji przez kapitał
Student analizuje i ocenia finansowanie projektów innowacyjnych w strategii kraju i
przedsiębiorstwa oraz opisuje modele udziału kapitału publicznego i prywatnego w
kształtowaniu działalności innowacyjnej
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Student potrafi
innowacyjnego

dokonać

wyboru

odpowiedniej

metody

finansowania

projektu

Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu:
W1 - Rodzaje kapitału i jego rola w gospodarce (2h SS, 2h SN)
W2 – Ryzyko a finansowe determinanty procesów innowacyjnych (1h SS, 1h SN)
W3 – Formy i sposoby finansowania innowacji przez kapitał (2h SS, 2h SN)
W4 – Finansowanie innowacji w skali kraju i przedsiębiorstwa (3h SS, 3h SN)
W5 – Polityka innowacyjna państwa jako stymulanta procesów innowacyjnych (2h SS, 2h SN)
W6 – Zakres i źródła finansowania projektów innowacyjnych w krajach UE (2h SS, 2h SN)
W7- Model udziału kapitału w projektach innowacyjnych (2h SS, 2h SN)
W8 - Kolokwium (1h SS, 1h SN)
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Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego (5-10 pytań tzw. otwartych)
Literatura podstawowa:
 K. Janasz: Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i
modele, Difin, Warszawa 2010.
 Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji. Red. naukowa W. Janasz, Difin, Warszawa
2011.
 Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską. Praca zbiorowa pod
red. W. Janasza, Difin, Warszawa 2005.
 A. Duliniec: Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca:
 B. Woźniak-Sobczak: Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 K. Janasz, W. Janasz, J. Wiśniewska: Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Difin,
Warszawa 2007.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i
ESR
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Ekonomia menedżerska
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Wydział:
WNEiZ

KOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

II

4

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15

1,5

Typ przedmiotu

Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Lidia Kłos
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: Lidia.Klos@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1): student zna podstawy ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem
 umiejętności (1): student przejawia zdolność logicznego myślenia
 kompetencji (postaw) (1): student rozwija umiejętność interpersonalnych postaw w czasie zbierania danych i
pracy w grupach
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące kompetencji jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi
CELE W ZAKRESIE WIEDZY







znajomość podstaw prawnych w zakresie zarządzania odpadami komunalnymi w jednostkach samorządu
terytorialnego,
zrozumienie zasad polityki zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
znajomość regionalnych problemów w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
Określenia czynników aktywizujących i ograniczających aktywność jednostek w procesie wdrażania zasad
zrównoważonego rozwoju w gospodarce odpadami komunalnymi
Identyfikacja problemów gospodarki odpadami komunalnymi w regionie
Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w regionie
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Kształtowania postaw dociekliwości poznawczej w zakresie problematyki gospodarki odpadami komunalnymi
w jednostkach samorządu terytorialnego
Metody dydaktyczne: wykłady z elementami aktywizacji studentów,
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1- Zrównoważona gospodarka odpadami. Klasyfikacja odpadów, sposoby zagospodarowania i utylizacji
odpadów.(2h).
W2- Zagospodarowania odpadów komunalnych na świecie, w Polsce, i w regionie. Analiza presji i oddziaływań.
(2h).
W3- Wymogi Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. (2h).
W4- Instrumenty prawne i administracyjne gospodarki odpadami komunalnymi. Krajowy Plan Gospodarki
Odpadami. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami w gminie. (2h).
W5- Instrumenty ekonomiczne zagospodarowania odpadów komunalnych. Opłaty za składowanie odpadów,
procedury i obowiązki gmin, przedsiębiorstw, mieszkańców w zakresie zagospodarowania odpadów. (2h)
W6- Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (2h)
W7 – Zaliczenie w formie pisemnej(2h)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
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Zaliczenia pisemnego (50% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy (test).
Projektu własnego (50% oceny) – w ramach projektu sprawdzane są umiejętności kształcenia w zakresie umiejętności.
Projekt zawiera prezentację wybranego przykłady regionalnego modelu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w
wybranej jednostce samorządu terytorialnego.

Literatura podstawowa:
 Giordano K., Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Wyd. KUL, Lublin 2005.
 Bernaciak A., Spychała M., Programowanie i ochrona środowiska w gminie, czyli jak skutecznie zaplanować i
wdrożyć gminny program ochrony środowiska, Wyd. SORUS, Poznań 2007.
 Kryk B., Kłos L., Łucka I.A., Opłaty i podatki ekologiczne po polsku, Wyd. CeDeWu.pl,
WarszawaCeDeWu.pl, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca:
 Ustawa o odpadach, z dnia 27 kwietnia 2001r., Dz.U. 2007, nr 39, poz. 251 z późn. zm.
 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., Dz.U. 2005, nr 235, poz. 2008
z późn. zm.,
 Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, z dnia 11 maja 2001r., Dz.U. 2001, nr 63, poz. 638 z
późn. zm.
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Jednostka organizacyjna US
(Instytut/Katedra):
Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej
i ESR
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Ekonomia menedżerska
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:
Wydział:
WNEiZ

GOSPODARKA WODNA W REGIONIE
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

II

4

wykłady
cwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

15

1,5

Typ przedmiotu

Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Lidia Kłos
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: Lidia.Klos@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1): student zna podstawy ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem
 umiejętności (1): student przejawia zdolność logicznego myślenia
 kompetencji (postaw) (1): student rozwija umiejętność interpersonalnych postaw w czasie zbierania danych i
pracy w grupach
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące kompetencji jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie
gospodarki wodnej
CELE W ZAKRESIE WIEDZY







znajomość podstaw prawnych w zakresie zarządzania środowiskiem wodnym w jednostkach samorządu
terytorialnego,
zrozumienie zasad polityki zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki wodnej
znajomość regionalnych zasobów wodnych oraz interpretacja zagrożeń środowiska wodnego
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
Określenia czynników aktywizujących i ograniczających aktywność jednostek w procesie wdrażania zasad
zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej
Zastosowanie odpowiednich metod wyceny strat ekologicznych w środowisku wodnym wraz z
identyfikacją kosztów środowiskowych i zasobowych
Interpretacja zagrożeń środowiska wodnego w regionie
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Kształtowania postaw dociekliwości poznawczej w zakresie funkcji i roli środowiska wodnego w
jednostkach samorządu terytorialnego
Metody dydaktyczne: wykłady z elementami aktywizacji studentów,
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1- Zasoby wodne i ich użytkowanie. Charakterystyka zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w
Polsce. Analiza presji i oddziaływań. Użytkowanie zasobów wodnych w regionie (2h).
W2- Koszty środowiskowe i zasobowe. Pojęcie i podział kosztów usług wodnych. Metody wyceny strat
ekologicznych w środowisku wodnym. Wskaźniki kosztów środowiskowych i zasobowych. (2h).
W3- Zrównoważony rozwój podstawą gospodarki wodnej. Zakres gospodarki wodnej. Trendy polityki Unii
Europejskiej w zakresie gospodarki wodnej. Cele gospodarki wodnej (2h).
W4- Instrumenty prawne i administracyjne gospodarki wodno-ściekowej. Ramowa Dyrektywa Wodna i jej
transpozycja do ustawodawstwa polskiego. Prawo wodne i inne akty prawne w tym zakresie. (2h).
W5- Pośrednie instrumenty ochrony wód. Ekonomiczne i rynkowe instrumenty ochrony wód.(2h)
W6-Źródła finansowania przedsięwzięć i działań w zakresie gospodarki wodnej i wodno-ściekowej. Możliwości
pozyskiwania środków (2h)
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W7 – Zaliczenie w formie pisemnej(2h)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenia pisemnego (50% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy (test).
 Projektu własnego (50% oceny) – w ramach projektu sprawdzane są umiejętności kształcenia w zakresie umiejętności.
Projekt zawiera prezentację wybranego przykłady regionalnego modelu zarządzania gospodarką wodną w wybranej
jednostce samorządu terytorialnego.
Literatura podstawowa:
 Giordano K.,(2005), Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Wyd. KUL, Lublin
 Bernaciak A., Spychała M., (2007), Programowanie i ochrona środowiska w gminie, czyli jak skutecznie
zaplanować i wdrożyć gminny program ochrony środowiska, Wyd. SORUS, Poznań
 Cygler M., Miłaszewski R. (red), Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód,
Wyd. EkoPress, Białystok 2008.
Literatura uzupełniająca:
 Ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. Dz.U. 2001r., nr 115, poz.1229 z późn. zm..
 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym oczyszczaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r.,
Dz.U. 2007, nr 147, poz. 1033.
 Rada Ministrów, (2000), Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju – Polska 2025,
Warszawa
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BIZNES MIĘDZYNARODOWY
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych
Stosunków Ekonomicznych
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Biznes międzynarodowy
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Wydział:
WNEiZ

Nazwa przedmiotu:

KOD Przedmiotu:

INWESTYCJE ZAGRANICZNE

Tryb
studiów
stacjonarne

Semestr

niestacjonarne

Rok

I

2

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

wykłady
cwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

30

Punkty
ECTS:

2

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

Przedmiot
specjalnościowy

polski

Prowadzący przedmiot : dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel
Wymagania wstępne:
znajomość podstawowych zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.
Cele przedmiotu:
zrozumienie przez studentów przyczyn, motywów i strategii oraz poznanie form działalności inwestycyjnej
przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym.
Metody dydaktyczne:
wykłady z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Analiza problemów oraz opracowanie przez studentów wybranych
tematów.
Treści merytoryczne przedmiotu:
1. Proces umiędzynarodowienia firmy (pojęcie, formy umiędzynarodowienia, wskaźniki umiędzynarodowienia).
2. Teoretyczne podstawy międzynarodowej działalności inwestycyjnej.
3. Motywy umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa (rynkowe, kosztowe, zaopatrzeniowe, polityczne).
4. Strategie umiędzynarodowienia firm (konkurencji, funkcjonalne, zarządzania otoczeniem politycznym).
5. Formy umiędzynarodowienia działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.
6. Sposoby objęcia własności inwestycji bezpośrednich i ich struktura.
7. Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia.
8. Funkcjonowanie korporacji międzynarodowych.
9. Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw.
10. Korporacje międzynarodowe w Polsce.
Forma i warunki zaliczenia:
przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym.
Literatura podstawowa:
1. J. Rymarczyk: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2004.
2. Biznes międzynarodowy – obszary decyzji strategicznych. Red. M.K. Nowakowski. Warszawa 2000.
3. A. Zorska: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa
1998.
Literatura uzupełniająca:
1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia. Red. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel.
Szczecin 2007.
2. Word Investment Report, różne roczniki.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Makroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Biznes międzynarodowy
Rodzaj studiów: studia II stopni
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

ZACHOWANIE PODMIOTÓW RYNKOWYCH W
WARUNKACH GLOBALIZACJI
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

I

2

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15

1

Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Rafał Nagaj
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: wasik@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie: wiedzy, umiejętności, kompetencji (postaw):
1. znajomość podstaw ekonomii
2. umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje cele w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




Zapoznanie studenta z cechami rynków międzynarodowych i zachowaniami podmiotów w
warunkach globalizacji.
Zapoznanie studenta z czynnikami wpływającymi na poziom cen w warunkach globalizacji.
Zapoznanie studenta z głównymi strategiami ustalania cen.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





Student potrafi zbadać otoczenie przedsiębiorstwa.
Student potrafi określić poziom konkurencji na rynku.
Student potrafi wybrać właściwą metodę kształtowania cen.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Student jest przygotowany do określenia skutków społecznych prowadzonej polityki cenowej.

Metody dydaktyczne:
1. Prezentacje przy wykorzystaniu wideoprojektora.
2. Case study.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)

W1- Teoretyczne aspekty gospodarki otwartej – 1h
W2- Rynek walutowy w globalnej gospodarce – 2h
W3- Analiza poziomu konkurencji na rynku. Analiza zachowań przedsiębiorstw w
warunkach globalnego otoczenia gospodarczego – 2h
W4- Metody badania otoczenia konkurencyjnego. Polityka cenowa na rynku konkurencyjnym
– 3h
W5-Polityka cenowa w sektorach zmonopolizowanych – 3h
W6- Diagnoza i przewidywanie zachowań gospodarstw domowych w warunkach globalizacji
– 1h
W7-Decyzje podmiotów rynku pieniężnego warunkach globalizacji – 1h
W8-Kolokwium – 2h
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Forma i warunki zaliczenia:
Prezentacja, Egzamin ustny
Literatura podstawowa:
1. Krugman P.R., Obsfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, T.1 i T.2, PWN,
Warszawa 2007.
2. Lambin J. Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa 2001.
3. Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004.
4. Malinowska M., Kucharska B., Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji,
PWE, Warszawa 2006.
5. Millaszewski S., Molendowski E. (red.), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i
regionalizacji rynków, Diffin, Warszawa 2009.
6. Olszewski L. (red.), Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
7. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009.
8. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
9. Walter E., Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.
Literatura uzupełniająca:
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Makroekonomii
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Biznes międzynarodowy
Rodzaj studiów: studia II stopni
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

OTOCZENIE BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO

Tryb studiów

Rok

Semestr

1

2

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15

1

Typ przedmiotu
Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy
polski

Prowadzący przedmiot: dr Lech Próchnicki
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: lproch@mikroplan.com.pl.
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy : znajomość makroekonomii, mikroekonomii, międzynarodowych stosunków
ekonomicznych, polityki ekonomicznej
 umiejętności: student ma zdolność do kompleksowego ogarniania problemu,
 kompetencji (postaw): student ma wpojone nawyki do samodzielnego studiowania i odczuwa
potrzebę poszerzania wiedzy
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje analizę czynników wpływających na charakter globalnego otoczenia biznesu;
CELE W ZAKRESIE WIEDZY

Zdobycie wiedzy co do tego:
 funkcjonowania firmy i gospodarki w otoczeniu globalnym
 jak należy adoptować się do zachodzących na szczeblu globalnym zmian
 jak funkcjonować w warunkach niepewności i zmienności
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





Rozumienie i interpretacja zależności globalnych i posunięć decydentów ekonomicznych,
Stworzenie podstaw pod aktywne podejmowanie działań adaptatywnych i prewencyjnych
( cele, środki, moment czasowy)
wykształcenie umiejętności interpretacji zmian makroekonomicznych o charakterze
globalnym pod kątem potrzeb firmy i branży
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



wykształcenie postaw
nadchodzących zmian

ułatwiających

przygotowanie

czynnika

ludzkiego

do

Metody dydaktyczne:
Wykład z wykorzystaniem wideoprojektora. Symulacje ekonomiczne z wykorzystaniem komputera i
programu Makromodel. Konwersatoria ukierunkowane na analizę studiów przypadku.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
1.

Przesłanki globalizacji gospodarki (postęp techniczny pozwalający na transfer dóbr, usług, kapitału,
informacji oraz działanie na odległość); standaryzacja procesów wytwarzania; liberalizacja handlu i
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inwestycji; umiędzynarodowienia rynków finansowych; integracja regionalna. Kaskada globalizacyjna.
Globalizacja wiedzy i technologii. Gospodarka oparta o wiedzę; społeczeństwo wiedzy. Nowa
gospodarka (New Economy) – przedsiębiorstwo inteligentne (wiedza a nie wysiłek fizyczny).
Społeczeństwo wiedzy a organizacja oparta o wiedzę (lifelong learning, just in time learning).
3. Era społeczeństwa informatycznego. Globalna gospodarka sieciowa. Przedsiębiorstwo sieciowe –
przedsiębiorczość wirtualna. Networking – jako nowy model biznesowy gospodarki globalnej.
4. Homo sapiens globalis jako efekt networking’u, outsouricingu’u i offshoringu; wpływ tych procesów na
gospodarkę (rynek pracy) i gospodarkę globalną.
5. Globalizacja rynków: konwergencja rynków krajowych w jeden globalny rynek światowy. Jednolity w
skali świata konsument. Globalna konkurencja. Dualizm zmian: dekoncentracja wytwarzania i
sprzedaży i silna koncentracja zarządzania strategicznego – miasta globalne.
6. Związki i struktury organizacyjne przedsiębiorstw w gospodarce globalnej. Strategie globalne i ich
wpływ na konkurencyjność firm. Związek pomiędzy globalizacją przedsiębiorstwa a globalizacją
konkurencji. Współpraca przedsiębiorstw czy konkurencja. Problem samotności MSP –
internacjonalizacja MSP poprzez franchising.
7. Turbulencja globalnego otoczenia biznesowego (efekt globalnej konkurencji, szoków technologicznych
i finansowych): globalizacja rozwoju versus globalizacja kryzysu. Nierównowaga globalna – wymóg
elastyczności: elastyczność struktur organizacyjnych, elastyczność produkcji (od produkcji masowej do
produkcji elastycznej); elastyczność pracy (samozatrudnienie, outsourcing, telepraca, czasownicy,
niepełny wymiar pracy, wypożyczanie pracowników) zarządzanie kryzysem i zmianą – zwyciężyć czy
przetrwać.
8. Globalizacja rynku pracy. Migracje zarobkowe; globalny rynek pracy a płace; problem wzrostu
wynagrodzeń w krajach tanich (wyrównywanie płac – wyrównywanie kosztów); wojna o talenty; nowa
struktura zawodowa.
9. Państwo w dobie globalizacji; upodabnianie w skali świata roli rządów: osłabienie wpływu rządu na
gospodarkę krajową przy wzroście wpływu globalnych rynków finansowych na politykę rządu.
Polityka pieniężna w globalnej gospodarce; wpływ globalizacji na inflację i politykę pieniężną
(wątpliwości co do skuteczności polityki stabilizacyjnej).
10. Centralizacja władzy gospodarczej w UE (Bank Centralny, dyrektywy gospodarcze). Koordynacja
narodowych polityk fiskalnych
11. Zaliczenie przedmiotu
2.

Forma i warunki zaliczenia:
Student jest oceniany na podstawie:
-pracy pisemnej oraz dyskusji podsumowującej przeprowadzonej w trakcie zajęć
Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.
5.

K. Rybinski. Globalizacja w trzech odsonach, PWN, 2008
E. Czarny. Globalizacja od A do Z, NBP 2006
Z. Madara. Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności. PWN 2006\
M. Castells. Społeczeństwo sieci. PWN 2008.

Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.

B. Harris, Nockingham B., Bussines Environment, McGraw-Hill, 2000.
A. Zelek, Zarządzanie Strategiczne, ZPSB, 2007
R. Cooper. Living with global imbalances. IFIE 2005
C. Denis. Globalization : Trends – Isses and Macroeconomic Imlication. Bruksela 2006

.
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RYNKI MIĘDZYNARODOWE

275

Jednostka organizacyjna US:
Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych
Stosunków Ekonomicznych
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Rynki międzynarodowe
Rodzaj studiów: studia II stopni
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:
Wydział:
WNEiZ

FUNKCJONOWANIE MIĘDZYNARODOWEGO
RYNKU TOWAROWEGO
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

I

2

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
cwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

30

2

Przedmiot
specjalnościowy

polski

Prowadzący przedmiot: prof. zw. dr hab. Jerzy Dudziński
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus:
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student posiada wiedzę z zakresu ekonomii międzynarodowej oraz makroekonomii,
 umiejętności: student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy procesów zachodzących
rynku międzynarodowym,
 kompetencji: student potrafi pracować w grupie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem międzynarodowego rynku towarów.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





student posiada wiedzę o podmiotach i mechanizmach funkcjonowania
międzynarodowego rynku towarowego.
student zna czynniki kształtowania się cen na rynku międzynarodowym,
student zna specyfikę funkcjonowania rynku wybranych grup towarów.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





student potrafi dokonać oceny zmian zachodzących na rynku międzynarodowym pod
kątem korzyści i zagrożeń dla gospodarki wybranego kraju, grup krajów i regionów,
student analizuje skutki zmian cen, w tym zwłaszcza wybranych towarów i grup
towarowych,
student potrafi ocenić wpływ zjawisk zachodzących na rynku międzynarodowym na
warunki prowadzenia działalności przez polskie podmioty gospodarcze.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi samodzielnie i krytycznie pogłębiać wiedzę o funkcjonowaniu
międzynarodowego rynku towarowego.

Metody dydaktyczne: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, analiza problemów w
drodze dyskusji.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 – Rynek międzynarodowy jako kategoria międzynarodowych stosunków ekonomicznych
(2h SS, 1h SN).
W2 – Podmioty i struktura międzynarodowego rynku towarowego (2h SS, 1h SN).
W3 – Mechanizm rynku międzynarodowego (2h SS, 1h SN).
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W4 – Rynki zorganizowane(3h SS, 1h SN).
W5 – Analiza cen rynku międzynarodowego(4h SS, 2h SN).
W6 – Cena a wolumen w handlu międzynarodowym (2h SS, 1h SN).
W7 – Terms of trade, wolumen i siła nabywcza na rynku międzynarodowym (2h SS, 1h SN).
W8 – Rola pieniądza światowego i kursu walutowego (3h SS, 1h SN).
W9 – Rynek wyrobów przemysłu przetwórczego (2h SS, 1h SN).
W10 – Rynek surowców mineralnych i paliw (2h SS, 1h SN).
W11 – Rynek surowców rolnych (2h SS, 1h SN).
W12 – Nowe zjawiska na rynku międzynarodowym (2h SS, 1h SN).
W13 – Zaliczenie przedmiotu (2h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 zaliczenia pisemnego – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności,
 samodzielnie przygotowanego przez studenta projektu, który pozwala na ocenę elektów
kształcenia w zakresie umiejętności samodzielnej analizy problemów.
Literatura podstawowa:
 Podstawy handlu zagranicznego. Red. J. Dudziński. Warszawa 2010.
 Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia. Red. J. Dudziński,
H. Nakonieczna-Kisiel. Szczecin 2007.
 H. Wojciechowski: Międzynarodowe rynki towarowe. Warszawa 1992.
Literatura uzupełniająca:
 W. Wrzosek: Funkcjonowanie rynku. Warszawa 2002.
 „Monthly Bulletin of Statistics”.
 UNCTAD Handbook of Statistics. United Nations, New York–Geneva (różne roczniki).
 Bazy danych UNCTAD, WTO.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych
Stosunków Ekonomicznych
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Rynki międzynarodowe
Rodzaj studiów: studia II stopni
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:
Wydział:
WNEiZ

MIĘDZYNARODOWY RYNEK USŁUG
Tryb studiów
Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

I

2

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

30

2

Typ przedmiotu
Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy
polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. Prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus:
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student posiada wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych oraz
makroekonomii,
 umiejętności: student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy procesów zachodzących
na rynku usług,
 kompetencji: student potrafi pracować w grupie, ma nawyk kształcenia ustawicznego.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem międzynarodowego rynku usług.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





student posiada wiedzę o specyfice funkcjonowania międzynarodowego rynku usług.
student zna czynniki i skutki globalizacji rynku usług,
student potrafi omówić tendencje w międzynarodowym handlu usługami.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





student potrafi dokonać oceny zmian zachodzących na rynku światowym pod kątem
korzyści i zagrożeń dla gospodarki oraz funkcjonujących w niej podmiotów,
student analizuje skutki globalizacji rynku usług,
student potrafi ocenić perspektywy poprawy pozycji Polski na międzynarodowym rynku
usług.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę o funkcjonowaniu
międzynarodowego rynku usług.

Metody dydaktyczne: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, analiza problemów w
drodze dyskusji.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Pojęcie i specyfika międzynarodowego rynku usług (2h).
W2 - Serwicyzacja gospodarki światowej (2h).
W3 - Wpływ postępu technologicznego na międzynarodowy rynek usług (2h).
W4 - Globalizacja rynku usług. Czynniki oraz skutki globalizacji (2h).
W5 - Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami. Rola WTO w procesie liberalizacji (4h).
W6 - Międzynarodowa wymiana usług w świetle teorii handlu międzynarodowego (4h).
W7 - Rozmiary i struktura międzynarodowego obrotu usługami (4h).
W8 - Sposoby świadczenia usług a tendencje w międzynarodowym handlu usługami (2h)
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W9 - Polska na światowym rynku usług (2h).
W10 - Perspektywy poprawy pozycji Polski na międzynarodowym rynku usług (2h).
W11 – Zaliczenie przedmiotu (2h).
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 zaliczenia pisemnego (60 % oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w
zakresie wiedzy (zadania testowe – około 15) i umiejętności (interpretacja praktycznych
zagadnień – zadania opisowe -3),
 samodzielnie przygotowanej przez studenta prezentacja (40 % oceny) – ma na celu ocenę elektów
kształcenia w zakresie umiejętności samodzielnej analizy problemów.
Literatura podstawowa:
 A. Kuźnar: Usługi w handlu międzynarodowym. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 M. Kruszka: Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami. Uniwersytet Ekonomiczny w
Poznaniu, Poznań 2010.
 Usługi w gospodarce rynkowej. Red. I. Rudawska, PWE, Warszawa 2009.
 A. Wróbel: Międzynarodowa wymiana usług. Wyd. Scholar, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
 Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia. Red. J. Dudziński, H.
Nakonieczna-Kisiel. Wyd. zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2007
 Współczesna ekonomika usług. Red. S. Flejterski, A. Panansiuk, J. Perenc, G. Rosa. PWN,
Warszawa 2005.
 Unia Europejska. Integracja, konkurencyjność, rozwój. Red. K. Kłosiński. Wyd. KUL, Lublin
2007
 Usługi w Polsce 2002-2007. Red. B. Słomińska. Instytut badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
Warszawa 2008
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ANALIZA FINANSOWA I WYCENA
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział:
WNEiZ
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw
Rodzaj studiów: studia II stopni
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

POMIAR WYNIKÓW
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

I

2

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15
15

2

Przedmiot
specjalnościowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Andrzej Niemiec
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: andrzej.niemiec@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna organizację i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw oraz podstawy
zarządzania nimi, posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości analizy ekonomicznej,
nauki o przedsiębiorstwie, teorii organizacji i zarządzania
 umiejętności: posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i
formach, poszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
 kompetencji (postaw): jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach, organizacjach
realizujących określone cele
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje przedstawienie metod i koncepcji systemu pomiaru wyników wiążących
niemonetarne wskaźniki poszczególnych płaszczyzn z monetarnymi wskaźnikami celu
przedsiębiorstwa a wykorzystywanych przy: formułowaniu strategii, ocenie, motywowaniu
pracowników, wewnętrznym i zewnętrznym raportowaniu wyników przedsiębiorstwa w erze
informacji.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





poznanie sposobów formułowania celów oraz systemów celów
znajomość sposobów pomiaru wyników w odniesieniu do celów kluczowych
interesariuszy
znajomość systemów wskaźników i ich przydatności w ocenie wyników na
poszczególnych poziomach zarządzania
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





identyfikacja celów i zależności miedzy nimi
dobór mierników do pomiaru celów
krytyczna ocena zaproponowanych rozwiązań
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi merytorycznie współpracować w grupie formułującej i kwatyfikującej cele
jednostki w tzw kluczowych obszarach działalności dla osiągnięcia przewagi
konkurencyjnej lub wypracowania nadzwyczajnych umiejętności

Metody dydaktyczne: wykład audytoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, metoda
przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W -1 Nieadekwatność tradycyjnych, opartych na danych księgowych, systemów pomiaru
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wyników. (2h SS)
W - 2Performance Measurament: definicja, wskaźniki i indykatory, powiązanie ze strategią,
niemonetarne wskaźniki, płaszczyzny pomiaru osiągnięć, przebieg pomiaru osiągnięć w ramach
procesów planowania, kontroli i sterowania, koncepcje pomiaru i zarządzania wynikami
przedsiębiorstwa. (6h SS)
W – 3 Strategiczna karta wyników. (5h SS)
 Value Reporting. (2h SS)
 Przykłady konstrukcji i wykorzystania w zarządzaniu systemów pomiaru wyników. (15h SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie projektu zespołowego – projekt testuje osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności. Projekt powinien zawierać: charakterystykę wybranego
podmiotu i jego strategii (około 2 stron), cele i sposoby ich pomiaru (10-20 wskaźników) oraz
identyfikować i przedstawiać powiązania pomiędzy skwantyfikowanymi celami przedstawione w
postaci mapy strategii.
Literatura podstawowa:
 J. Michalak: Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa
2008.
 Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii - wyzwanie dla polskich
przedsiębiorstw. Red.
Świderska G.K., Difin, Warszawa 2003.
 Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Artur
Andersen,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Literatura uzupełniająca:
 Gladen W.: Kennzahlen- und Berichtsysteme. Grundlage zum Performance Measurement, Gabler
Verlag,
Wisbaden 2003.
 Gleich R.: Das System des Performance Measurement. Theoretisches Grundkonzept,
Entwicklungs- und
Anwendungsstand, München 2001.
 Hligers D.: Performance Management. Leistungserfassung und Leistungssteuerung in
Unternehmen und
oeffentlichen Verwaltungen, Gabler Edition Wissenschaft, Wisbaden 2008.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
(Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw)
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw
Rodzaj studiów: studia II stopni
Wydział:
WNEiZ

KOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

ZAAWANSOWANE PLANOWANIE FINANSOWE
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

Przedmiot
wykłady
15
2
polski
specjalnościowy
ćwiczenia
15
laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
ćwiczenia
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski, dr Katarzyna Byrka-Kita, mgr Michał Grudziński,
mgr Mateusz Czerwiński
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: matcze@gmail.com
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student posiada podstawową, ale szczegółową wiedzę z zakresu finansów, w szczególności
finansów przedsiębiorstw, a także ogólną wiedzę w zakresie makro- i mikroekonomii. Ponadto student
rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne na polu rachunkowości i analizy ekonomicznej oraz zna
pojęcia ze strategicznego zarządzania w przedsiębiorstwie.
 umiejętności: student potrafi korzystać w podstawowym zakresie z arkusza kalkulacyjnego (Ms Excel) i
wyszukiwać informacje w sieci Internet. Student umie skojarzyć i dobrać narzędzie statystyczne do
zadanego problemu oraz obliczyć podstawową miarę statystyczną.
 kompetencji: Studenta charakteryzuje umiejętność samodzielnej pracy podczas zajęć oraz pracy w grupie
przy realizacji projektu zaliczeniowego. Pożądanymi cechami studenta są: krytycyzm i samokrytycyzm,
dbałość o jakość oraz umiejętność stosowania wiedzy w praktyce.
Cele przedmiotu
Realizacja przedmiotu obejmuje naukę zasad i metod modelowania finansowego oraz zastosowanie poznanych
technik w szczególnych sytuacjach

Stacjonarne

I

2

CELE W ZAKRESIE WIEDZY




poznanie zasad i metod modelowania,
zrozumienie wzorcowej struktury modelu finansowego,
zrozumienie planowania i modelowania finansowego dostosowanego do szczególnych przypadków
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





analiza procesów ekonomicznych i identyfikacja ich determinant, w celu wypracowania założeń do planu
finansowego,
umiejętność doboru narzędzi modelowania do zadanego problemu,
opracowanie planu finansowego wraz z modelem wykonanym w arkuszu kalkulacyjnym (Ms Excel).
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 komunikowanie się z ekspertami z innych dziedzin oraz z przedsiębiorcami
 rozwiązywanie problemów (metodologicznych, metodycznych) i szybkie podejmowanie decyzji
 wyzwolenie inicjatywy i przedsiębiorczości
Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia w laboratorium komputerowym, kompleksowy model przykładowy
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Istota planowania finansowego, prognoza a plan finansowy, rodzaje planów finansowych, elementy
kompletnego planu finansowego (4h SS, 1hSN).
W2 - Wymogi efektywnego planowania finansowego, w tym zastosowanie właściwych źródeł finansowania.
Praktyka planowania finansowego w Polsce i w innych krajach oraz kierunki wykorzystania modelu
finansowego w praktyce (2,5h SS, 1hSN).
W3 – Struktura modelu planowania finansowego oraz zasady budowy modeli finansowych (3,5h SS, 1hSN).
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W4 - Wewnętrzne i zewnętrzne źródła danych. Konstrukcja sprawozdań finansowych.(2h SS, 1hSN).
W5 - Planowanie finansowe a inflacja i obciążenia podatkowe przedsiębiorstw (2h SS, 1hSN).
W6 - Przykłady planów finansowych. Zadania do samodzielnego rozwiązania (1h SS).
ĆW1 –Zapoznanie ze stroną dydaktyczna przedmiotu, przedstawienie warunków zaliczenia, przedstawienie
istoty przedmiotu na krótkim, modelowym przykładzie (2h SS, 2h SN).
ĆW2 - Omówienie i wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego założeń do zadania całościowego, stanowiącego
podstawę dalszych ćwiczeń (3h SS, 3h SN).
ĆW3 - Przeprowadzenie obliczeń w modułach: sprzedaż, koszty, finansowanie, środki trwałe (3h SS, 3h SN).
ĆW4 – Omówienie zasad kapitału obrotowego i dokonanie obliczeń w tym zakresie (1,5h SS, 1,5h SN).
ĆW5 – Ogólna charakterystyka Rachunku zysków i strat i dokonanie obliczeń w tej części (2h SS, 2h SN).
ĆW6 – Ogólna charakterystyka sprawozdania z przepływów pieniężnych i dokonanie obliczeń w tej części (2h
SS, 2hSN).
ĆW7 – Dokonanie obliczeń w module Bilans, wprowadzenie formuł równoważących model, weryfikacja
modelu, zastosowanie narzędzia Solver dla zadanych sytuacji (1,5h SS, 1,5h SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Ćwiczenia/laboratoria zaliczane na podstawie:

projektu grupowego (planu finansowego), który testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
umiejętności i kompetencji. Projekt zaliczeniowy powinien być przygotowany we współpracy z wybranym
przedsiębiorca, z którym studenci nawiązują samodzielnie kontakt. Elementami składowymi planu są opis i
model. W części opisowej studenci dokonują charakterystyki przedsiębiorstwa, przeprowadzają analizę
strategiczną i ekonomiczną, prezentują dane finansowe i założenia do modelu. Załącznik do planu stanowi
potwierdzenie współpracy z przedsiębiorcą w postaci zaświadczenia, zatwierdzonego wywiadu lub innej
zaakceptowanej przez prowadzącego formie (60% oceny).

testu przygotowanego na komputerze, gdzie następuje sprawdzenie efektów uczenia się w zakresie wiedzy
oraz umiejętności, ponieważ test zawiera pytania sytuacyjne, których rozwiązanie możliwe jest po
właściwej analizie i ocenie problemu (40% oceny).
Literatura podstawowa:
 Operacyjne planowanie finansowe. Ujęcie praktyczne, Naruć W., Nowak J., Wieloch M., DIFIN, 2008.
 Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Gryko J.M., Kluzek M., Kubiak J., Nowaczyk T.,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 R. Brealey, S. Myers: Podstawy finansów przedsiębiorstw, tom II, PWN, Warszawa 1999;
 W. Pluta: Planowanie finansowe: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 1999;
 Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” pod red. L. Bednarskiego i T. Waśniewskiego;
 T. Miler, M. Bieliński: Hulajbook czyli łopatologiczny wykład ekonomii za pomocą Excela, Studio Gambit,
Gdańsk 1994;
 J. Komorowski, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, ODiDK, Gdańsk 2001.
 N. Hogg: Business Forecasting Using Financial Models. Financial Times. Pitman Publishing, London 1994;
 G.R. Kaye: Financial Planning Models. Copnstruction and Use. CIMA – Academic Press, London 1994;
 D. Asch, G.R. Kaye: Financial Planning. Modelling Methods and Techniques. Kogan Page, London 1990;
 Artykuły (Rachnkowość, Przegląd Organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Long Range
Planning).
Literatura uzupełniająca:
 D. Zarzecki: Metody oceny efektywności inwestycji. Wybrane zagadnienia. Interbook, Szczecin 1997;
 D. Zarzecki: Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstwa. Podstawowe
zagadnienia. Interbook, Szczecin 1997;
 P. Buczyński, T. Wiśniewski: Zarządzanie finansami w zadaniach, Interbook, Szczecin 1997;
 W. Pluta: Strategiczne zarządzanie finansami. Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 1996;
 M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1993;
 G.P.Diacogiannis: Financial Management. A Modelling Approach Using Spreadsheets. McGraw-Hill,
London 1994;
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział:
WNEiZ
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw
Rodzaj studiów: studia II stopni
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

BENCHMARKING
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

3

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15
15

3

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

Przedmiot
specjalnościowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Andrzej Niemiec
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: andrzej.niemiec@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: znajomość podstaw rachunkowości, finansów, nauki o przedsiębiorstwie, statystyki, teorii
organizacji i zarządzania, analizy ekonomicznej
 umiejętności: posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i
formach, poszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
 kompetencji (postaw): jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach, organizacjach
realizujących określone cele
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje przedstawienie i nabycie umiejętności wykorzystania w praktyce metody
porównywania procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, ze stosowanymi w
przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie w celu doskonalenia własnej
działalności i poprawy konkurencyjności.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY





poznanie źródeł konkurencyjności przedsiębiorstw,
znajomość sposobów analizowania przedsiębiorstw w płaszczyźnie przestrzennej,
znajomość procesu formułowania strategii.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





umiejętność zidentyfikowania lidera w biznesie,
umiejętność identyfikowania kluczowych zasobów i kompetencji,
umiejętność formułowania strategii benchmarkingowej.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi merytorycznie współpracować w grupie formułującej i kwantyfikującej
cele jednostki w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla osiągnięcia długoterminowej
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Metody dydaktyczne: prelekcja, dyskusja, metody przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)







W-1 Geneza, istota i rodzaje benchmarkingu. (2 h SN)
W-2 Poziomy benchmarkingu. (2 h SN)
W-3 Cele i cechy benchmarkingu. (1 h SN)
W-4 Korzyści bezpośrednie i pośrednie
przeprowadzania benchmarkingu dla
przedsiębiorstw. (1 h SN)
W-5 Fazy procesu benchmarkingu. (3 h SN)
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W-6 Europejska procedura benchmarkingu. (4 h SN)
W-7 Programy i działania unijnych programów benchmarkingu przedsiębiorstw. (2 h SN)
Ćw-1 Planowanie benchmarkingu. (2 h SN)
Ćw-2 Metody zbierania danych (2 h SN)
Ćw-3 Metody analizy danych – analiza porównawcza. (5 h SN)
Ćw-3 Integracja czyli komunikowanie wyników benchmarkingu oraz ustalanie celów
funkcjonalnych. Wdrażanie. (4 h SN)
Ćw-4 Kodeks postępowania w benchmarkingu. (2 h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie projektu własnego (100% oceny) – projekt testuje osiągnięcie
efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności. Projekt powinien zawierać: podbudowę
teoretyczną i opis stosowanych metod (około 4 strony), charakterystykę firmy (około 1 strony),
analizę porównawczą podmiotów stosowaną w benchmarkingu (około 6 stron), wnioski dla
przedsiębiorstwa wraz z możliwą do przyjęcia strategią benchmarkingową (około 4 stron).
Literatura podstawowa:
 Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W., Niemiec A., Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy
analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności,
"Rachunkowość" nr 3/2005.
 Dudycz T., Skoczylas W., Wykorzystanie wskaźników sektorowych do oceny przedsiębiorstwa,
"Rachunkowość" nr 7/2007.
 Christopher E. Bogan, Michael J. English, Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk wyd.
One Press Exclusive.
 Jean Brilman, Nowoczesne metody i koncepcje zarządzania, Warszawa: Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, 2002.
 STRATEGOR. Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Warszawa:
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001.
Literatura uzupełniająca:
 T. Bendell, L. Boulter, Benchmarking, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków
2000
 K. Perechudy, Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele,metody, formy i
narzędzia skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, Praca zbiorowa, Agencja Wydawnicza
Placet, Warszawa 2000
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział:
WNEiZ
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw
Rodzaj studiów: studia II stopni
KOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

ZAWANSOWANA WYCENA
PRZEDSIĘBIORSTW
Tryb studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

4

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15
15

3

Przedmiot
specjalnościowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki, mgr Michał Grudziński
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: michal.grudzinski@poczta.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy rachunkowości i finansów, analizy ekonomicznej,
podstawowe metody statystyczne i metody oceny efektywności inwestycji, zasady
planowania finansowego. Student posiada ogólną wiedzę w zakresie makro- i
mikroekonomii oraz zarządzania.
 umiejętności: student potrafi posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym typu Excel.
 kompetencji (postaw): student umie pracować grupie, ma podstawowe nawyki
kształcenia ustawicznego
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z wyceną przedsiębiorstw.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




zrozumienie specyfiki wyceny małych podmiotów gospodarczych
zrozumienie specyfiki wyceny spółek nowych technologii
zrozumienie specyfiki wyceny wartości niematerialnych i prawnych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





umiejętność wyceny małych podmiotów gospodarczych
umiejętność wyceny spółek nowych technologii
umiejętność wyceny wartości niematerialnych i prawnych
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



zdolność identyfikacji i uniknięcia postaw nieetycznych w wycenie przedsiębiorstw

Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz ćwiczenia
i przykłady do praktycznego rozwiązania (case study) na ćwiczeniach i jako praca własna.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 W1 – Przegląd szczególnych przypadków w wycenie przedsiębiorstw (1h SS)
 W2 – Specyfika wyceny małych podmiotów gospodarczych (2h SS)
 W3 – Metody wyceny małych podmiotów gospodarczych (2h SS)
 W4 – Specyfika wyceny przedsiębiorstw nowych technologii (internetowych), (2h SS)
 W5 – Metody wyceny spółek nowych technologii (internetowych), (2h SS).
 W6 – Istota i cele wyceny wartości niematerialnych i prawnych (2h SS)
 W7 – Metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych (2h SS)
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W8 – Zastosowanie opcji realnych w wycenie przedsiębiorstw (2h SS)
ĆW1 – Przykłady zastosowania wybranych metod wyceny małych podmiotów
gospodarczych (2h SS)
 ĆW2 – Przykłady zastosowania wybranych metod wyceny małych podmiotów
gospodarczych c.d. (2h SS)
 ĆW3 – Przykład zastosowania wybranych metod wyceny spółek nowych technologii (2h
SS)
 ĆW4 – Przykład zastosowania wybranych metod wyceny spółek nowych technologii c.d.
(2h SS)
 ĆW5 – Przykłady zastosowania wybranych metod wyceny wartości niematerialnych i
prawnych (2h SS)
 ĆW6 – Przykłady zastosowania wybranych metod wyceny wartości niematerialnych i
prawnych c.d. (2h SS)
 ĆW7 – Przykłady zastosowania opcji realnych w wycenie przedsiębiorstw (2h SS)
 ĆW8 – Zaliczenie (1h SS)
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych i testu pisemnego.
Literatura podstawowa:
 D. Zarzecki: Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w
Polsce, Warszawa 1999
 U. Malinowska: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001
 R. Borowiecki, A. Jaki, J. Kaczmarek: Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich
majątku. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998
 Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości
w Polsce, Warszawa 1996, tom 2
 D. Zarzecki: Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw.
Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (CCCLXXVI) 302, Szczecin 1998
 artykuły (Rachunkowość, Przegląd Organizacji, Ekonomika i Organizacja
Przedsiębiorstwa, Nasz Rynek Kapitałowy, Controlling i Rachunkowość Zarządcza)
Literatura uzupełniająca:
 T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: Valuation: Measuring and Managing the Value of
Companies. John Wiley & Sons, New York 1990 (dostępne jest również wydanie w
języku polskim):
 T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm. WIG
Press, Warszawa 1997.
 B. Cornell: Corporate Valuation. Tools for Effective Appraisal and Decision Making.
McGraw-Hill, Chicago 1993 (dostępne jest również wydanie w języku polskim):
 B. Cornell: Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny. Liber, Warszawa
1999.
 G.B. Stewart, III: The Quest for Value. A Guide for Senior Managers. Harper-Business
1991
 artykuły (Business Valuation Review, Valuation)
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US:
WNEiZ
Katedra Analizy Strategii Przedsiębiorstwa
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Ekonomika sektora publicznego
Rodzaj studiów: studia II stopni
Nazwa przedmiotu:
KOD Przedmiotu:

BADANIA EWALUACYJNE

Tryb studiów

Rok

Semestr

Stacjonarne

I

2

Rodzaj
zajęć:
w/ć

Liczba
godzin
15/15

Punkty
ECTS:
2

Typ
przedmiotu
Przedmiot
specjalnościowy

Język
wykładowy
polski

Niestacjo-narne

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Wanda Skoczylas, dr Andrzej Niemiec
Wymagania wstępne:
znajomość zarządzania, zarządzania projektami finansowanymi unijnymi, polityki spójności, finansów
publicznych, ekonomiki sektora publicznego, statystyki.
Cele przedmiotu:
zapoznanie studentów z koncepcjami, podejściami badawczymi i metodologią badań ewaluacyjnych. Nabycie
umiejętności wykorzystania ewaluacji jako narzędzia uczenia się i zarządzania w procesach wspierania
rozwoju.
Metody dydaktyczne:
wykład audytoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Ćwiczenia – przedstawienie w oparciu o
krajowe i międzynarodowe studia przypadków, praktyki zlecania i nadzorowania realizacji badań
ewaluacyjnych. Uczenie się poprzez działanie (Problem-based learning).
Treści merytoryczne przedmiotu:
Geneza i istota ewaluacji i jej rola w zarządzaniu zorientowanym na wyniki. Rodzaje ewaluacji. Ewaluacja
strategiczna. Ewaluacja operacyjna. Rodzaje ewaluacji z punktu widzenia czasu. Źródła informacji na potrzeby
ewaluacji. Proces ewaluacji. Kryteria ewaluacji. Metody jakościowe i ilościowe. Możliwość i celowość
integracji obydwu rodzajów metod oraz ich przydatność do ewaluacji. Techniki badawcze. Wskaźniki w
ewaluacji programów publicznych.
Forma i warunki zaliczenia:
przedmiot kończy się zaliczeniem na podstawie opracowanego projekt końcowego.
Literatura podstawowa:
1. Standardy ewaluacji, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, www.pte.org.pl
2. Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, red. A. Haber, M. Szałaj,
PARP, Warszawa 2009.
3. Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, red. K. Olejniczak, M. Kozak, B. Lendzion
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
4. Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, WSE im. J. Tischnera, Kraków 2008.
5. Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa
2007.
6. Ewaluacja ex ante – podsumowanie doświadczeń administracji polskiej. Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca:
1. Ewaluacja funduszy strukturalnych. Perspektywa regionalna”, MSAP, Akademia Ekonomiczna w
Krakowie, Kraków 2007.
2. T. Skierniewki, Baza danych na potrzeby ewaluacji – rodzaje niezbędnych informacji oraz źródła ich
pozyskiwania (m.in. wskaźniki, dane z monitoringu, inne). Budowanie informacji na potrzeby polskiego
systemu ewaluacji. Firma Konsultingowa Tomasz Skierniewski, Warszawa 2004.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Ekonomiki i Organizacji
Przedsiębiorstw (Katedra Inwestycji i Wyceny
Przedsiębiorstw)
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Ekonomika sektora publicznego
Rodzaj studiów: studia II stopni
Wydział:
WNEiZ

KOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

PLANOWANIE FINANSOWE W SEKTORZE
PUBLICZNYM
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
15
2
Przedmiot
polski
specjalnościowy
ćwiczenia
15
laboratoria
Niestacjonarne
wykłady
ćwiczenia
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski, dr Katarzyna Byrka-Kita, mgr Michał Grudziński,
mgr Mateusz Czerwiński
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: matcze@gmail.com
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student posiada podstawową, ale szczegółową wiedzę z zakresu finansów, w szczególności
finansów publicznych. Ponadto zna ogólne pojęcia i zależności makroekonomiczne, rozróżnia podstawowe
kategorie ekonomiczne na polu rachunkowości, zarządzania strategicznego i administracji publicznej.
 umiejętności: student potrafi korzystać w podstawowym zakresie z arkusza kalkulacyjnego (Ms Excel) i
wyszukiwać informacje w sieci Internet. Student umie skojarzyć i dobrać narzędzie statystyczne do
zadanego problemu oraz obliczyć podstawową miarę statystyczną.
 kompetencji: Studenta charakteryzuje umiejętność samodzielnej pracy podczas zajęć oraz pracy w grupie
przy realizacji projektu zaliczeniowego. Pożądanymi cechami studenta są: krytycyzm i samokrytycyzm,
dbałość o jakość oraz umiejętność stosowania wiedzy w praktyce.
Cele przedmiotu
Przedmiot obejmuje naukę z podstaw budżetowania i planowania finansowego w jednostce samorządu
terytorialnego, agencji rządowej oraz przedsiębiorstwie państwowym.
Stacjonarne

I

2

CELE W ZAKRESIE WIEDZY




poznanie istoty, celów i funkcji planowania finansowego oraz zasad i metod modelowania,
zrozumienie wzorcowej struktury modelu finansowego,
zrozumienie planowania podatkowego w celu optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





samodzielne wyszukiwanie i analizowanie informacji niezbędnych do wykorzystania w procesie planowania
finansowego,
analiza procesów ekonomicznych i identyfikacja ich determinant, w celu wypracowania założeń do planu
finansowego,
opracowanie planu finansowego wraz z modelem wykonanym w arkuszu kalkulacyjnym (Ms Excel).
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 komunikowanie się z ekspertami z innych dziedzin oraz z przedsiębiorcami
 rozwiązywanie problemów (metodologicznych, metodycznych) i szybkie podejmowanie decyzji
 wyzwolenie inicjatywy i przedsiębiorczości
Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia w laboratorium komputerowym, kompleksowy model przykładowy
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 – Omówienie istoty przedmiotu, wprowadzenie w tematykę finansów publicznych, jednostki sektora
finansów publicznych, wskazanie potencjalnych odbiorców planowania (3h SS, 2h SN)
W2 - Istota planowania finansowego, prognoza a plan finansowy, rodzaje planów finansowych, elementy
kompletnego planu finansowego, użytkownicy planów finansowych (2h SS, 1h SN).
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W2 - Wymogi efektywnego planowania finansowego, w tym zastosowanie właściwych źródeł finansowania.
Praktyka planowania finansowego w Polsce i w innych krajach oraz kierunki wykorzystania modelu
finansowego w praktyce (1 SS, 1h SN).
W3 – Prawo regulujące działalność jednostek sektora publicznego (4h SS, 2h SN).
W4 – Ocena efektywności ex ante planu i wiarygodności założeń (2h SS, 2,5h SN).
W5 – Identyfikacja kosztów stałych i zmiennych, źródła finansowania zewnętrznego (3h SS, 2,5h SN).
ĆW1 –Zapoznanie ze stroną dydaktyczna przedmiotu, przedstawienie warunków zaliczenia, przedstawienie
istoty przedmiotu na krótkim, modelowym przykładzie (2h SS, 1h SN).
ĆW2 – Wprowadzenie do całościowego zadania, omówienie kwestii założeń do planu finansowego
stanowiących podstawę przewidywanych przychodów i kosztów, wnioski z audytu historycznych wyników (3h
SS, 2h SN).
ĆW3 – Wskazanie i dokonanie podziału wydatków bieżących na ich dysponentów, określenie wielkości budżetu
inwestycyjnego, wyszczególnienie kosztów stałych i zmiennych (3h SS, 2h SN).
ĆW4 – Przeprowadzenie obliczeń w zakresie przychodów i kosztów (2h SS, 1h SN).
ĆW5 – Sporządzenie sprawozdań finansowych (2h SS, 2h SN).
ĆW6 – Weryfikacja modelu, zastosowanie narzędzia Solver dla zadanych symulacji (2h SS, 1h SN).
ĆW7 – Omówienie kwestii nadzoru nad planu (1h SS, 0,5h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Ćwiczenia/laboratoria zaliczane na podstawie:

projektu grupowego (planu finansowego), który testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
umiejętności i kompetencji. Projekt zaliczeniowy powinien być przygotowany we współpracy z wybranym
przedsiębiorca, z którym studenci nawiązują samodzielnie kontakt. Elementami składowymi planu są opis i
model. W części opisowej studenci dokonują charakterystyki przedsiębiorstwa, przeprowadzają analizę
strategiczną i ekonomiczną, prezentują dane finansowe i założenia do modelu. Załącznik do planu stanowi
potwierdzenie współpracy z przedsiębiorcą w postaci zaświadczenia, zatwierdzonego wywiadu lub innej
zaakceptowanej przez prowadzącego formie (60% oceny).

testu przygotowanego na komputerze, gdzie następuje sprawdzenie efektów uczenia się w zakresie wiedzy
oraz umiejętności, ponieważ test zawiera pytania sytuacyjne, których rozwiązanie możliwe jest po
właściwej analizie i ocenie problemu (40% oceny).
Literatura podstawowa:
 Operacyjne planowanie finansowe. Ujęcie praktyczne, Naruć W., Nowak J., Wieloch M., DIFIN, 2008.
 Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Gryko J.M., Kluzek M., Kubiak J., Nowaczyk T.,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 R. Brealey, S. Myers: Podstawy finansów przedsiębiorstw, tom II, PWN, Warszawa 1999;
 W. Pluta: Planowanie finansowe: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 1999;
 Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” pod red. L. Bednarskiego i T. Waśniewskiego;
 T. Miler, M. Bieliński: Hulajbook czyli łopatologiczny wykład ekonomii za pomocą Excela, Studio Gambit,
Gdańsk 1994;
 J. Komorowski, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, ODiDK, Gdańsk 2001.
 N. Hogg: Business Forecasting Using Financial Models. Financial Times. Pitman Publishing, London 1994;
 G.R. Kaye: Financial Planning Models. Copnstruction and Use. CIMA – Academic Press, London 1994;
 D. Asch, G.R. Kaye: Financial Planning. Modelling Methods and Techniques. Kogan Page, London 1990;
 Artykuły (Rachnkowość, Przegląd Organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Long Range
Planning).
Literatura uzupełniająca:
 D. Zarzecki: Metody oceny efektywności inwestycji. Wybrane zagadnienia. Interbook, Szczecin 1997;
 D. Zarzecki: Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstwa. Podstawowe
zagadnienia. Interbook, Szczecin 1997;
 P. Buczyński, T. Wiśniewski: Zarządzanie finansami w zadaniach, Interbook, Szczecin 1997;
 W. Pluta: Strategiczne zarządzanie finansami. Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 1996;
 M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1993;
 G.P.Diacogiannis: Financial Management. A Modelling Approach Using Spreadsheets. McGraw-Hill,
London 1994;
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i ESR
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Ekonomika ochorny środowiska i gospodarka
komunalna
Rodzaj studiów: studia II stopni
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

OCHRONA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
Tryb
studiów

Rok

Semestr

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
30
2
Przedmiot
polski
specjalnościowy
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
Niestacjona
ćwiczenia
rne
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Lidia Kłos
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: Lidia.Klos@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1): student zna podstawy ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem
 umiejętności (1): student przejawia zdolność logicznego myślenia
 kompetencji (postaw) (1): student rozwija umiejętność interpersonalnych postaw w czasie zbierania
danych i pracy w grupach
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące kompetencji jednostkach samorządu terytorialnego w
zakresie gospodarowania i ochrony środowiska
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
I

2

Stacjonarne








znajomość podstaw prawnych w zakresie zarządzania środowiskiem w jednostkach samorządu
terytorialnego,
zrozumienie zasad polityki ekologicznej na szczeblu jednostek terytorialnych
znajomość regionalnych procedur ochrony środowiska
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
Określenia czynników aktywizujących i ograniczających aktywność jednostek w procesie
wdrażania zasad ekorozwoju
Tworzenia regionalnych modeli wzrostu zrównoważonego
Wypełniania podstawowych dokumentów obowiązujących w jednostkach samorządu
terytorialnego
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Kształtowania postaw dociekliwości poznawczej w zakresie funkcji i roli środowiska w jednostkach
samorządu terytorialnego
Metody dydaktyczne: wykłady z elementami aktywizacji studentów,
ćwiczenia: praca z wykorzystaniem map myśli, rozwiązywanie problemów i praca w grupach
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1- Uwarunkowania formalnoprawne wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w polskim prawie
ochrony środowiska (2h).
W2- Cele i zadania polityki ekologicznej państwa na szczeblu terytorialnym (2h).
W3/4- Wytyczne dla samorządów terytorialnych wynikające z Długookresowej strategii trwałego i
zrównoważonego rozwoju – Polska 2025 (4h).
W5/Ćw1- Modele zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska na szczeblu regionalnym (2+2ćw).
W6/Ćw2- Czynniki aktywizujące i ograniczające aktywność jednostek samorządu terytorialnego w
zakresie zarządzania i ochrony środowiska(2+2ćw)
W7/Ćw3-Źródła finansowania przedsięwzięć i działań w zakresie ochrony i zarządzania środowiskiem
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na szczeblu samorządowym. Możliwości pozyskiwania środków (2+2ćw)
W8/Ćw4+5-Regionalne i lokalne Agendy 21 jako narzędzie zarządzania środowiskiem w Jednostkach
Samorządu Terytorialnego (1+4ćw)
Ćw6-Prezentacje regionalnych programów ochrony i zarządzania środowiskiem w jednostkach
samorządu terytorialnego (2h)
Ćw7 - zaliczenie
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:




Zaliczenia pisemnego (50% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy (test).
Projektu własnego (50% oceny) – w ramach projektu sprawdzane są umiejętności kształcenia w zakresie
umiejętności. Projekt zawiera prezentację wybranego przykłady regionalnego modelu zarządzania i ochrony
środowiska w wybranej jednostce samorządu terytorialnego.

Literatura podstawowa:
 Giordano K.,(2005), Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Wyd. KUL, Lublin
 Bernaciak A., Spychała M., (2007), Programowanie i ochrona środowiska w gminie, czyli jak
skutecznie zaplanować i wdrożyć gminny program ochrony środowiska, Wyd. SORUS, Poznań
 Kistowski M.,(2003), Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a
strategie rozwoju województwa, Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk – Poznań
Literatura uzupełniająca:
 Nierzwicki W., (2006), Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa
 Rada Ministrów, (2000), Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju – Polska
2025, Warszawa
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i ESR
Kierunek / Specjalność: Ekonomia / Ekonomika ochorny środowiska i gospodarka
komunalna
Rodzaj studiów: studia II stopni
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE W
JEDNOSTKACH SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
Tryb studiów

Stacjonarne
Niestacjonar
ne

Rok

Semes
tr

Rodzaj
zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

I

2

wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

15
15

2

Typ przedmiotu

Przedmioty
specjalnościowe

Język
wykładowy

polski

Prowadzący przedmiot: dr Lidia Kłos
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: Lidia.Klos@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1): student ma podstawową wiedzę na temat inwestycji i prowadzenia
działalności gospodarczej oraz funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
 umiejętności (1): student potrafi wskazać na wskaźniki jakie decydują o efektywności
danej inwestycji
 kompetencji (postaw) (1): student potrafi pracować w grupie i analizować otrzymane
wyniki
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące inwestycji proekologicznych jakie mogą być
realizowane w jednostkach samorządu terytorialnego
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




zapoznanie się ze specyfiką inwestycji proekologicznych
Usystematyzowanie wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce
Uzyskanie wiedzy na temat potencjalnych źródeł jak i form finansowania inwestycji
proekologicznych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI





Wyliczenia efektywności ekonomiczo-ekologicznej inwestycji
Wskazania na sposoby i źródła pozyskiwania funduszy na inwestycje
Umiejętność interpretacji obowiązujących aktów prawnych w zakresie inwestycji
proekologicznych w jednostkach samorządu terytorialnego
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



Student potrafi wyliczyć efektywność inwestycji proekologicznej ze względu na jej efekt
środowiskowy
Metody dydaktyczne: wykład klasyczna forma problemowa , studium przypadku z
elementami aktywizacji studentów
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1- Terenowe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie ochrony
środowiska. Podstawy prawne i zakres kompetencji (2h)
W2- Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej i gospodarczej w jednostkach
samorządu terytorialnego (2h).
W3-Procedury formalno-prawne w procesie inwestycyjnym i przygotowanie dokumentacji
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projektów i wniosków (2h).
W4-Rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych w ochronie środowiska. Kryteria wyboru i
efektywności projektu inwestycyjnego (2h).
W5- Przygotowanie i zarządzanie procesem inwestycyjnym w jednostkach samorządu
terytorialnego (2h).
W6- Źródła finansowania inwestycji proekologicznych w jednostek samorządu terytorialnego
(2h).
W7- Efektywność inwestycji proekologicznych. Metody analiz finansowych i oceny
efektywności ekonomicznej inwestycji proekologicznych (2h).
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenia pisemnego (50% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy (test).
 Projektu własnego (50% oceny) – w ramach projektu sprawdzane są umiejętności kształcenia w zakresie
umiejętności. Projekt zawiera prezentację wybranego przykłady inwestycji proekologicznej zrealizowanej w
danej jednostce samorządu terytorialnego.
Literatura podstawowa:
 Bartniczak B., Ptak M. (2009), Finanse ochrony środowiska. Wybrane problemy, Wyd.
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 Famielec J. (2005), System finansowania ochrony środowiska w Polsce. Wyd. AE w
Krakowie, Kraków.
 Foltyn-Zarychta M. (2008), Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji
proekologicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Literatura uzupełniająca:
 Richert M.,(2002),Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej i gospodarczej.
Wymagania, procedury, wdrażanie, Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr,
Gdańsk.
 Ciechanowicz-McLean J.,(2003), Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Wyd.
Prawnicze LexisNexis, Warszawa
 Kobyliński R., Pieczyński L., (2002), Programowanie i finansowanie inwestycji w
ochronie środowiska. Poradnik inwestora, Agencja Wydawnicza Millennium, Koszalin.
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