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CZĘŚĆ PIERWSZA
1.

STUDIA W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
Uniwersytet Szczeciński wywodzi się z Akademii Handlowej (założonej w

1946 roku), Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej
oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Jest uczelnią państwową.
Obecnie kształci studentów na następujących wydziałach:
1. Wydział Humanistyczny,
2. Wydział Prawa i Administracji,
3. Wydział Nauk Przyrodniczych,
4. Wydział Nauk o Ziemi,
5. Wydział Matematyczno-Fizycznym,
6. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
7. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
8. Wydział Teologicznym,
9. Wydział Filologicznym,
10. , Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia,
11. Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie
12. Wydział Ekonomii w Wałczu,
13. Wydział Społeczno – Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Uczelnia kształci na studiach zawodowych i magisterskich. Absolwenci studiów
zawodowych otrzymują licencjat, natomiast absolwenci studiów magisterskich tytuł
zawodowy „magister".
Uniwersytet Szczeciński posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora w dziedzinie:
• nauk ekonomicznych (w zakresie dyscyplin: ekonomia, nauki o zarządzaniu),
•

nauk

humanistycznych

pedagogika,
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(w

zakresie

dyscyplin:

filozofia, literaturoznawstwo, językoznawstwo)

•

nauk prawnych (w zakresie dyscypliny: prawo)

•

nauk biologicznych (w zakresie dyscypliny: biologia)

•

nauk o ziemi (w zakresie dyscypliny: geografia)

•

nauk fizycznych (w zakresie dyscypliny: fizyka)

•

nauk teologicznych (w zakresie dyscypliny: teologia)
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oraz doktora habilitowanego w dziedzinie:
•

nauk ekonomicznych (w zakresie dyscypliny: ekonomia).

•

nauk humanistycznych (w zakresie dyscypliny: historia)

•

nauk prawnych (w zakresie dyscypliny: prawo)

•

nauk biologicznych (w zakresie dyscypliny: biologia)

Władze Uniwersytetu Szczecińskiego
Rektor
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
profesor zwyczajny

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

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

Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. Edward Włodarczyk

tel. (48 91) 444-11-55
mgazi@univ.szczecin.pl
rektorat@univ.szczecin.pl

tel. (48 91) 444-10-10
tel./fax: (48 91) 444-10-08
edward.wlodarczvk@univ.szczecin. pl
rektorat@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
www.us. szc.pl/witkowski
witkowsk@univ.szczecin.pl

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

tel.: (48 91) 444 10 10
fax: (48 91) 444 10 08
rektorat@univ.szczecin.pl
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2. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Naturalnym

(najbliższym)

i

największym

partnerem

Uniwersytetu

we

współpracy

międzynarodowej są uczelnie niemieckie:

Ernst Moritz Arndt Universitat Greifswald

www.uni-greifswald.de

Europa Universitat Viadrina

www.euv-frankfurt-o.de

Fachhochschule Dortmund

www.fh-dortmund.de

Fachhochschule Osnabriick

www.fh-osnabrueck.de/

Hochschule Fulda

www.fh-fulda.de

Hochschule Wismar

www.hs-wismar.de

Humboldt Universitat zu Berlin

www.hu-berlin.de/

Johannes Gutenberg Universitat Mainz

www.uni-mainz.de

Justus Liebig Universitat Giessen

www.uni-giessen.de

Rheinische Friedrich-Wilhelms Universitat
Bonn

www.uni-bonn.de

Technische Universitat Berlin

www.tu-berlin.de

Technische Universitat Dresden

www.tu-dresden.de

Universitat Kassel

www.uni-kassel.de

Universitat Konstanz

www.uni-konstanz. de

Universitat Leipzig

www.uni-leipzig.de

Universitat Rostock

www.uni-rostock.de

Universitat zu Koln

www.uni-koeln.de

Z uczelniami tymi mamy podpisane umowy o współpracy dwustronnej w roku 2009/2010.
Partnerami Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach programu LLP Erasmus na rok
2009/2010 są też uczelnie w następujących krajach:
Czechy:
•

OSTRAVSKA UNIVERSITA

•

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY V USTI NAD LABEM

•

UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI

•

UNIVERZITA PARDUBICE

Dania:
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•

AALBORG UNIVERSITY

•

ARHUS UNIVERSITET

•

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
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•

UNIVERSITY COLLEGE SJELLAND

•

UNIYERSITY OF COPENHAGEN

Estonia:
•

TALLIN UNIVERSITY

Finlandia:
•

LAPIN YLIOPISTO/UNIVERSITY OF LAPLAND

•

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO/ LAPPEENRANTA UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY

Francja:
•

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES D'AQUITAINE

•

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

•

UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE

•

UNIVERSITE DE NANTES

•

UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS (TOURS)

•

UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE - BORDEAUX3

•

UNIVERSITÉ MONTESQUIEU - BORDEAUX IV

•

UNIVERSITE MONTPELLIER

•

UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE - PARIS03

•

UNIVERSITEDE HAUTE-ALSACE

Hiszpania:
•

UNIVERSIDAD DE GIRONA

•

UNIVERSIDAD DE GRANADA

•

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

•

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELLA

•

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

•

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

•

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA

Litwa:
•

VILNIAUS UNIVERSITETAS

Łotwa:
•

SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION TURIBA

Norwegia:
•

NESNA UNIVERSITY COLLEGE

•

UNIVERSITY OF OSLO

•
Europejski System Punktów Kredytowych
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Portugalia
•

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

•

UNIVERSIDADE DOS ACORES

Słowacja

•

•

PRESOVSKA UNIVERZITA

•

UNIVERZITA MATEJ BELA

ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINIE

Szwecja:
•

HOGSKOLAN DALARNA

•

GÓTEBORGS UNIVERSITET

Turcja:
•

ATATURK UNIVERSITESI

•

SAKARYA UNIVERSITESI

•

SELCUK UNIVERSITESI

Węgry:
•

KAROLY ROBERT FOISKOLA

•

PANNON EGYETEM

Wielka Brytania:
•

GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY .

•

UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE

Włochy:
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE



UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCA DI VITERBO



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE



UNIVERSITA DELLA CALABRIA



UNIVERSITADIMESSINA



UNIVERSITA DI PISA



UNIVERSITA DI SIENA



UNIYERSITY DEGLI STUDI DI PALERMO
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3.

WPROWADZENIE DO ECTS

3.1. Co to jest system ECTS?
Wyjazdy polskich studentów do zagranicznych ośrodków dydaktyczno-badawczych
stały się faktem, a budowanie „Europy bez granic" umożliwi też studentom zza granicy
podjęcie studiów w polskich uczelniach wyższych. Istotnym warunkiem dla pełnego rozwoju
tej formy kształcenia jest pełne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą i
uzyskanych dyplomów. Temu celowi ma służyć opracowany jako projekt pilotażowy w
ramach Programu 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.
3.2. Jak działa system ECTS?
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
adresowany jest do

studentów i

będący

swego

rodzaju

przewodnikiem

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
Europejski System Punktów Kredytowych
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wniosku studenta przez uczelnię przyjmującą, student oraz uczelnia macierzysta i
przyjmująca podpisują porozumienie o programie zajęć, w jakich

student ma

uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie.

■ Wykaz zaliczeń - jest podstawowym dokumentem uprawniającym studenta do
ubiegania się o pełne zaliczenie okresu studiów za granicą. Stanowi także
potwierdzenie faktu odbycia studiów za granicą dla przyszłych pracodawców. w
wykazie odnotowuje się wszystkie przedmioty i zajęcia w których student uczestniczył
wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen
stosowaną w danej uczelni. Połączenie punktów i stopni daje odpowiednio „ilościowy"
i „jakościowy" opis pracy studenta w okresie studiów za granicą. Wykazy zaliczeń
studenta z uczelni macierzystej dołączane do formularzy zgłoszeniowych są
szczególnie pomocne przy podejmowaniu decyzji przez uczelnie przyjmującą.

3.3. Punkty ECTS i zasada ich przyznawania
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.
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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.
3.4. Koordynatorzy ds. ECST
Koordynatorem uczelnianym systemu ECTS jest dr Tomasz Ślepowroński,
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, ul. Krakowska 71-79, tel. 444 33 12, email: tslepowronski@o2.pl
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
- Zarządzanie
dr Krzysztof Błoński, Katedra Marketingu, ul. Mickiewicza 64/66,
tel. 91 444 21 03, e-mail: kblonski@wneiz.pl
- Finanse i Rachunkowość
dr Stanisław Hońko, Katedra Rachunkowości, ul. Mickiewicza 64/66
tel. 91 444 19 45, e-mail: honko(8)wneiz.pl,
- Informatyka i Ekonometria
dr Ewa Krok, Instytut Informatyki w Zarządzaniu, ul. Mickiewicza 64/66,
tel. 91 444 19 50, e-mail:ewakrok@wp.pl
-

Ekonomia
dr Piotr Szkudlarek, Katedra Makroekonomii, ul. Mickiewicza 64/66,
tel. 91 444 20 94, e-mail: tatus@wneiz.pl,

Europejski System Punktów Kredytowych
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4. WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
71-101 Szczecin
ul. Mickiewicza 66

tel. centr. (+48 91) 444 18 01
tel. (+48 91) 444 21 20
fax (+48 91) 444 19 25

4.1 Władze Wydziału
Dziekan

prof. zw. dr hab. Leon Dorozik

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

dr hab. prof. US Barbara Kryk

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

dr hab. prof. US Waldemar Gos

Prodziekan ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Zygmunt Drążek

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jest jednym z największych
wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Do tej pory Wydział wypromował ponad
30

tysięcy

magistrów

ekonomii,

nadał

ponad

400

stopni

doktora

nauk

ekonomicznych i ponad 70 stopni doktora habilitowanego. Na WNEiZ studiuje
9

prawie

tys.

studentów

na

studiach

stacjonarnych,

niestacjonarnych,

podyplomowych i doktoranckich.
4.2. Kierunki kształcenia na Wydziale
Oferta wydziału obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Studenci studiów
stacjonarnych na kierunku Zarządzanie kształcą się na studiach I stopnia,
kończących się uzyskaniem przez absolwenta tytułu licencjata oraz na studiach II
stopnia kończących się uzyskaniem tytułu magistra. Studenci jednolitych studiów
magisterskich na kierunku Zarządzanie kształcą się na studiach 4,5- letnich,
kończących się uzyskaniem przez absolwenta tytułu magistra ekonomii.
Studenci studiów stacjonarnych kształcą się na studiach I stopnia, kończących
się uzyskaniem przez absolwenta tytułu licencjata oraz na studiach II stopnia i
jednolitych studiach magisterskich

umożliwiających uzyskanie tytułu magistra

ekonomii.
Kierunek Zarządzanie posiada akredytację potwierdzającą jakość kształcenia
na poziomie zawodowym i magisterskim - wydaną przez Państwową Komisję
Akredytacyjną.
Absolwent studiów I stopnia kierunku: Zarządzanie - posiada wiedzę
teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą
12 Europejski System Punktów Kredytowych
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istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw oraz
instytucji publicznych. Posiada również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i
rozwiązywania

problemów

gospodarowania

zasobami

ludzkimi,

rzeczowymi,

finansowymi i informacjami. Jest on przygotowany do realizacji podstawowych funkcji
zarządzania

procesami

(przedsięwzięciami)

w

organizacjach

o

charakterze

gospodarczym i administracyjnym. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz
posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku.
Absolwent Kierunku: Zarządzanie jest przygotowany do pracy w charakterze
specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla
zarządzania w praktycznie wszystkich obszarach działania przedsiębiorstw, w tym w
szczególności w obszarach: zarządzania kadrami, logistyce, marketingu, zarządzania
produkcją, zarządzania pracą, czy zarządzania projektami. Jest również w pełni
przygotowany do prowadzenia własnej działalności. Absolwent posiada umiejętności
skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w
zespole. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Specjalności oferowane na kierunku Zarządzanie na I stopniu studiów
(stacjonarnych i niestacjonarnych):


Zarządzanie jakością,



Zarządzanie innowacjami,



Zarządzanie przedsiębiorstwem,



Zarządzanie relacjami z klientem,



Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie



Marketing i Usługi,



Handel i Marketing (tylko studia niestacjonarne),



Zarządzanie biznesem,



Zarządzanie zasobami ludzkimi,



Zarządzanie w administracji publicznej (tylko studia stacjonarne),



Kształtowanie menedżera.

Absolwent specjalności Zarządzanie jakością posiada wiedzę dotyczącą
projektowania, budowy, wdrażania, integracji i rozwoju systemu zarządzania w
przedsiębiorstwie. Dysponuje również wiedzą o możliwościach rozwijania własnej
Europejski System Punktów Kredytowych
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działalności

gospodarczej

poprzez

doskonalenie

systemu

zarządzania

z

wykorzystaniem m.in. metod i technik zespołowego rozwiązywania problemów,
podejścia procesowego, pomiaru satysfakcji klienta, zarządzania wiedzą, zarządzania
innowacjami.
Absolwent specjalności Zarządzanie innowacjami posiada wiedzę niezbędną
dla realizacji projektów i programów związanych z tworzeniem i upowszechnianiem
innowacji oraz pozyskiwaniem i transferem technologii, dysponuje również wiedzą na
temat możliwości rozwijania własnej działalności gospodarczej w oparciu o istniejące
systemy

wsparcia

publicznego

finansowego

i

organizacyjnego

na

poziomie

regionalnym i ogólnopolskim, w tym ze środków pochodzących z funduszy UE.
Absolwent specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem posiada wiedzę o
kierowaniu

przedsiębiorstwem,

potrafi

zidentyfikować

kluczowe

kompetencje

podmiotu, określić strategię firmy, efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem i
skutecznie reagować na zmiany w jego otoczeniu.
Absolwent specjalności Zarządzanie relacjami z klientem jest przygotowany
do samodzielnego podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych w zakresie
kształtowania i utrzymywania trwałych i rentownych relacji z klientami. Dysponuje
wiedzą na temat specyfiki kształtowania relacji z klientami indywidualnymi i
instytucjonalnymi

na

rynku

przedsiębiorstw,

instytucji

oraz

organizacji,

jako

nowoczesnej formy zarządzania w warunkach konkurencji.
Absolwent specjalności Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie
jest przygotowany do wykonywania praktycznych zadań w obszarze zarządzania
marketingowego w przedsiębiorstwie. Dysponuje wiedzą na temat: kompleksowej
analizy rynku, planowania marketingowego, stosowania narzędzi marketingowych
oraz kontrolowania skuteczności i efektywności działań przedsiębiorstwa na rynku.
Absolwent
wykonywania

specjalności

praktycznych

Marketing

zadań

w

i

Usługi

obszarze

jest
aplikacji

przygotowany

do

marketingu

w

przedsiębiorstwie usługowym. Dysponuje wiedzą na temat: kompleksowej analizy
rynku usług, planowania działalności usługowej, stosowania narzędzi marketingowych
w przedsiębiorstwie usługowym oraz kontrolowania skuteczności i efektywności
działań marketingowych w przedsiębiorstwie usługowym.
Absolwent
wykonywania

specjalności

praktycznych

Handel

zadań

w

i

Marketing
obszarze

jest
aplikacji

przygotowany

do

marketingu

w

przedsiębiorstwie handlowych oraz innych przedsiębiorstw.. Dysponuje wiedzą na
14 Europejski System Punktów Kredytowych
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temat:

kompleksowej

analizy

rynku,

planowania

działalności

marketingowej,

stosowania narzędzi marketingowych w przedsiębiorstwach oraz kontrolowania
skuteczności i efektywności działań marketingowych w przedsiębiorstwie.
Absolwent specjalności Zarządzanie biznesem dysponuje wiedzą w zakresie:
zakładania i rozwoju tzw. small biznesu, formułowania strategii małych, średnich i
wielkich

organizacji,

zarządzania

zmianami

organizacyjnymi

i

kształtowania

konkurencyjności firm, wykorzystania potencjału zawartego w kapitale ludzkim,
możliwości pozyskania źródeł finansowania z funduszy strukturalnych UE, a także
technik negocjacyjnych i zarządzania ryzykiem.
Absolwent specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi zostaje wyposażony
w atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje, umożliwiające sprawne
kształtowanie i wykorzystanie kapitału ludzkiego w organizacji. Dysponuje wiedzą z
zakresu: analiz wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy, rozpoznania i rozumienia
zachowań ludzi w środowisku pracy, komunikowania, motywowania i przewodzenia
zaspo łom pracowniczym, kształtowania kultury organizacyjnej sprzyjającej poprawie
efektywności działania, strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi.
Absolwent specjalności Zarządzanie w administracji publicznej zostaje
wyposażony

w

uniwersalne

umiejętności

przydatne

w

wykonywaniu

funkcji

związanych z zarządzaniem, jak i posiada praktyczne zdolności do działania w sferze
administracji publicznej, w kontekście europejskich standardów realizacji zadań
sektora publicznego. Dysponuje wiedzą z zakresu: podstawowych funkcji i zadań
organów administracji publicznych, warunków tworzenia otoczenia sprzyjającego
kreatywności ludzi i przedsiębiorstw, wspierania i promowania rozwoju lokalnego i
regionalnego, formułowania propozycji służących poprawie jakości środowiska, etyki
funkcjonowania instytucji publicznych.
Absolwent specjalności Kształtowanie menedżera posiada wiedzę z obszaru
organizowania działalności podmiotów gospodarczych, kierowania pracą zespołów
ludzkich, współczesnych koncepcji zarządzania oraz kształtowania kompetencji
kierowniczych. Specjalność rozwija umiejętności identyfikacji i analizy problemów
gospodarczych, poszukiwania i weryfikacji dostępnych rozwiązań oraz wdrażania ich
w życie.
Absolwent studiów II stopnia kierunku: Zarządzanie posiada wiedzę
teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą
istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw,
Europejski System Punktów Kredytowych
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instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych
problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny
zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska
(procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza
strategicznych. Absolwent posiada również umiejętności organizowania pracy
zespołowej

i

negocjowania

kierowania
i

zespołami

przekonywania.

oraz

Absolwent

skutecznego

komunikowania

jest przygotowany

do

pracy

się,
na

stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów wyższego i
najwyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze
gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.
Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia
studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
Specjalności oferowane na kierunku Zarządzanie na II stopniu studiów:


Kompetencje menedżerskie



Business Management



Zarządzanie innowacjami



Zarządzanie jakością



Badania rynkowe i marketingowe



Strategiczne zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem



Zarządzanie marketingowe w sporcie i rekreacji



Zarządzanie Zasobami Ludzkimi



Zarządzanie w administracji publicznej



Zarządzanie projektami UE
Sylwetka absolwenta specjalności „Kompetencje menedżerskie”

Współczesne organizacje

potrzebują menedżerów-przywódców, którzy potrafią

motywować pracowników do osiągania ambitnych celów, a jednocześnie zapewnić
rozwój i sukces organizacji. Doskonalenie menedżera wymaga integracji miękkich i
twardych kompetencji zarządzania organizacją. Kompetencje menedżerskie należą do
prestiżowych i

coraz bardziej poszukiwanych w zarządzaniu współczesnymi

organizacjami.
Absolwent specjalności Business management będzie posiadać wiedzę o
różnych aspektach kierowania przedsiębiorstwem. Będzie umiał zidentyfikować
kluczowe kompetencje podmiotu, co pozwoli określić strategię firmy i skutecznie
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zarządzać przedsiębiorstwem. Student, który ukończy tę specjalność będzie
przygotowany do zajmowania stanowisk kierowniczych i samodzielnych zarówno w
dużych, jak i małych podmiotach gospodarczych wszystkich typów. Cechować się
będzie również umiejętnością wykorzystywania coraz szerszym zbiorem instrumentów
oferowanych przez regionalne i krajowe instytucje wsparcia – zdolność pozyskiwania
środków unijnych. Poza posiadaniem wymaganych dziś umiejętności menedżerskich,
absolwent tej specjalności uzyska wiedzę niezbędną dla szybkiego i skutecznego
reagowania na zmiany otoczenia poprzez redefinicję strategii firmy i sposobu
zarządzania przedsiębiorstwem, w powiązaniu z zarządzaniem w obszarze nowych
technologii.
Absolwent specjalności Zarządzanie innowacjami będzie posiadać wiedzę o
kierowaniu projektami wprowadzania nowych produktów, technologii czy systemów
organizacyjnych w przedsiębiorstwach, uzyska również informacje o możliwościach
rozwijania własnej działalności gospodarczej w oparciu o istniejące systemy wsparcia
publicznego finansowego i organizacyjnego na poziomie regionalnym i ogólnopolskim,
w tym ze środków pochodzących z funduszy UE. Student, który ukończy tę
specjalność będzie przygotowany do zajmowania stanowisk kierowniczych i
samodzielnych zarówno w dużych, jak i małych podmiotach gospodarczych
wszystkich typów. Poza posiadaniem wymaganych dziś umiejętności menedżerskich,
absolwent tej specjalności uzyska wiedzę niezbędną dla
programów

związanych

z

tworzeniem

i

realizacji projektów i

upowszechnianiem

innowacji

oraz

pozyskiwaniem i transferem technologii.
Absolwent specjalności Zarządzanie jakością nabywa umiejętności:
• menedżerskie, w zakresie systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, bhp,
bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i innych),
• zastosowania systemowego podejścia do zarządzania, w tym planowania,
wdrażania,

utrzymania

i

rozwoju

systemów

zarządzania

w

organizacjach

produkcyjnych i usługowych, w tym w jednostkach administracji publicznej,
• doskonalenia systemów zarządzania z wykorzystaniem m. in. metod i technik
zespołowego rozwiązywania problemów, podejścia procesowego, pomiaru satysfakcji
klienta, zarządzania wiedzą,
• mapowania, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych w organizacji,
• opracowywania systemu dokumentacji i zbierania danych
Europejski System Punktów Kredytowych
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• elastycznego kształtowania rozwiązań systemowych dotyczących zarządzania
jakością w oparciu o relacje klient-dostawca,
• pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i
doskonalenia organizacji.
Absolwent specjalności Badania rynkowe i marketingowe jest przygotowany
pełnienia roli koordynatora (zarządzającego procesem badań) i realizatora badań
rynkowych i marketingowych, od momentu opracowania koncepcji badań, poprzez ich
realizację, w tym dobór odpowiednich metod i technik badawczych, aż do
sporządzenia raportu z badań i wyciągnięcia na jego podstawie wniosków przydatnych
do rozwiązywania problemów decyzyjnych w obszarze rynku i marketingowego
zarządzania organizacją.
Absolwent specjalności Strategiczne zarządzanie marketingowe, będzie
przygotowany do pełnienia roli osoby zarządzającej przedsiębiorstwem lub działem
marketingu. Nabędzie on umiejętności szczegółowej analizy danych o klientach,
dokonywania pomiaru ich wartości i wykorzystywania jej procesie segmentacji rynku i
alokacji działań marketingowych. Absolwent zdobędzie wiedzę na temat sposobów
budowy strategicznych planów marketingowego działania na rynku, obejmujących
właściwy wybór rynku docelowego oraz szczegółowo sprecyzowane sposoby
osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej (strategie marketingowe). Absolwenci
specjalności będą również w stanie identyfikować niematerialne źródła przewagi
konkurencyjnej i określać ich wpływ na wzrost wartości firm jak również zarządzać
ryzykiem w działalności marketingowej.
Absolwent specjalności Zarządzanie marketingowe w sporcie i rekreacji
jest przygotowany do pełnienia roli koordynatora projektu od momentu fazy
koncepcyjnej, przez przygotowanie planu realizacji projektu, jego wdrożenia i kontrolę.
Absolwent specjalności potrafi zanalizować rynek, poznać specyficzne potrzeby i
zachowania nabywców, przygotować plan marketingowy dla realizacji poszczególnych
działań. Umiejętności nabyte podczas studiowania na specjalności Zarządzanie
marketingowe w sporcie i rekreacji pozwalają zarządzać całym procesem związanym
z realizacją projektu marketingowego, jak również mogą być wykorzystane przy okazji
wykonania wybranych jego etapów, co jest niezbędne dla sprawnego zarządzania
imprezami sportowymi i rekreacyjnymi angażującymi wiele podmiotów.
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W ramach specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi student zdobywa
gruntowną wiedzę na temat organizowania zespołów ludzkich, kierowania nimi,
regulowania stosunków międzyludzkich, rozumienia specyfiki zarządzania kapitałem
ludzkim na tle zarządzania majątkiem finansowym i informacją, wykorzystania
narzędzi informatycznych w zarządzania personelem. Celem specjalności jest także
nauczenie studentów podnoszenia kompetencji interpersonalnych umożliwiających:
rozwój swoich cech osobowości wspomagających rozwój firmy, rozpoznanie i
rozumienie

zachowań

innych

ludzi,

rozwijanie

osobistej

efektywności

i

przedsiębiorczości, wywieranie wpływu na postawy i zachowania pracowników,
kształtowanie stosunków współdziałania w pracy zespołowej, komunikowanie się w
celu wyzwolenia w firmie etosu pracy, ukierunkowanie zarządzania na kształtowanie i
sprawne wykorzystanie kapitału ludzkiego.
Absolwent specjalności Zarządzanie projektami UE, jest przygotowany do
pełnienia roli koordynatora (osoby zarządzającej) projektu od momentu fazy
koncepcyjnej, poprzez przygotowanie dokumentacji konkursowej projektu, jego
realizację do jego rozliczenia. Absolwent specjalności potrafi poszukiwać źródeł
dofinansowania projektów ze środków UE, potrafi przygotować dokumentację
konkursową oraz zrealizować projekt. Umiejętności nabyte podczas studiowania na
specjalności Zarządzanie projektami UE, mogą być również wykorzystane przy okazji
zarządzania projektami, niezależnie od źródeł ich finansowania tj, przygotowania
koncepcji projektu, zaplanowania jego realizacji w czasie oraz budżetowanie projektu.
Absolwent specjalności Zarządzanie w administracji publicznej

nabywa

zarówno uniwersalne umiejętności przydatne w wykonywaniu funkcji związanych z
zarządzaniem, jak i zdobywa praktyczne zdolności do działania w sferze administracji
publicznej,

w

kontekście

europejskich

standardów

realizacji

zadań

sektora

publicznego. W szczególności, absolwent uzyska wiedzę z zakresu: podstawowych
funkcji i zadań organów administracji publicznych, warunków tworzenia otoczenia
sprzyjającego kreatywności ludzi i przedsiębiorstw, wspierania i promowania rozwoju
lokalnego i regionalnego, formułowania propozycji służących poprawie jakości
środowiska, etyki funkcjonowania instytucji publicznych.
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Absolwent studiów magisterskich na kierunku „Zarządzanie” powinien
umieć:
1. Kierować pracami zespołów ludzkich, w zakresie planowania, organizowania,
motywowania i kontroli, prowadzących działalność gospodarczą przede wszystkim
w formie przedsiębiorstw, w warunkach silnej konkurencji.
2. Identyfikować i interpretować problemy współczesnej gospodarki, zarówno w skali
lokalnej jak i globalnej.
3. Przewidywać zachodzące zmiany na rynku oraz symulować ich wpływ na działanie
i efekty kierowanego zespołu. Musi również posiadać umiejętność przewidywania
wpływu podejmowanych przez siebie decyzji na procesy zachodzące w firmie
przed wprowadzeniem ich w życie.
4. Generować potencjalne rozwiązania problemów gospodarczych, określać kryteria
wyboru rozwiązań optymalnych oraz wybierać te rozwiązania.
5. Prowadzić negocjacje i współpracować z partnerami przedsiębiorstwa.
6. Posługiwać

się

współczesnymi

technologiami

informatycznymi

i telekomunikacyjnymi, wspierającymi procesy zarządzania.
7. Działać zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Absolwenci

kierunku

Zarządzanie

posiadają

umiejętności

z

zakresu

zasad

gospodarowania kapitałem ludzkim, rzeczowym i finansowym, samodzielnego
dokonywania analiz i ocen wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi na zasadzie partnerstwa. Są
przygotowani do organizacji handlu zagranicznego, pracy w zarządach i służbach
marketingowych, a także do organizowania własnego biznesu.
Absolwenci są menedżerami XXI wieku, przygotowani merytorycznie i praktycznie do
rozwiązywania problemów zarządzania w różnych jednostkach biznesu, również
w organizacjach non-profit.

20 Europejski System Punktów Kredytowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie,

Poniżej

przedstawiono

programy

studiów

stacjonarnych

na

kierunku

„Zarządzanie" z uwzględnieniem poszczególnych specjalności.
Treści programowe przedmiotów zostały przygotowane przez ich wykładowców. Za
ich treść autorzy pakietu informacyjnego nie mogą ponosić odpowiedzialności. Wszelkie
uwagi na temat zawartości i konieczności zmian w pakiecie prosimy zgłaszać do
koordynatora wydziałowego i autorów pakietu.
Wierzymy, że pakiet przyczyni się do poprawy informacji o możliwościach
studiowania na naszym Wydziale i w konsekwencji do sukcesów w nauce.
dr hab. prof. US Stefan Grzesiak
dr Krzysztof Błoński
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PROGRAMY STUDIÓW
NA KIERUNKU
„ZARZĄDZANIE”
(studia stacjonarne i niestacjonarne
I i II stopnia)

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Tabelaryczne zestawienie przedmiotów – studia stacjonarne I stopnia
Kierunek: Zarządzanie

I ROK
SEMESTR 1
Lp.

1.
2.
3.

Nazwa
Przedmiotu

4.
5.
6.
7.
8.

Technologie informacyjne
Historia gospodarcza
Ochrona własności
intelektualnej
Podstawy zarządzania
Nauka o organizacji
Prawo
Matematyka
Język obcy

9.

Wychowanie fizyczne

10.

Liczba godzin w tygodniu
w.

ćw.

1
2
1
2
1
2
1

lab.

k.

sem.

1

2
2
2
4
2

Szkolenie BHP i
przeciwpożarowe
SUMA PUNKTÓW

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
zal. z oceną
zal. z oceną
zal. bez
oceny
egzamin
egzamin
egzamin
egzamin
zal. z oceną

Punkty
ECTS
2
3
0
6
6
4
5
2

zal. bez
oceny

0

zal bez oceny

0
28

SEMESTR 2

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa
Przedmiotu

8.
9.

Socjologia
Finanse
Informatyka w zarządzaniu
Marketing
Przedsiębiorstwo w otoczeniu
przyszłości
Funkcjonowanie małych i
średnich przedsiębiorstw
Strategie rozwoju
przedsiębiorstw
Podstawy makroekonomii
Język obcy

10.

Wychowanie fizyczne

6.
7.

SUMA PUNKTÓW
ROCZNA SUMA
PUNKTÓW

Europejski System Punktów Kredytowych

1

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
zal. z oceną
egzamin
zal. z oceną
egzamin

1

1

zal. z oceną

3

1

1

zal. z oceną

3

1

1

zal. z oceną

3

2

2
4

egzamin
zal. z oceną
zal. bez
oceny

6
3

Liczba godzin w tygodniu
w.
2
1
1
1

ćw.

lab.

1
1

2

k.

Sem.

Punkty
ECTS
3
4
3
4

0
32
60
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Kierunek: Zarządzanie

II ROK
SEMESTR 3
Lp.

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

Nazwa
Przedmiotu
Mikroekonomia
Statystyka opisowa
Zarządzanie projektami
Rachunkowość finansowa
Public relations
Polityka ekonomiczna
Ocena efektywności inwestycji
Systemy informatyczne w
zarządzaniu
SUMA PUNKTÓW

Liczba godzin w tygodniu
w.

ćw.

1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
2
1

1

1

lab.

k.

sem.

1

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
egzamin
egzamin
zal. z oceną
zal. z oceną
egzamin
zal. z oceną
zal. z oceną
zal. z oceną

Punkty
ECTS
6
5
3
3
4
4
3
3
31

SEMESTR 4

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa
Przedmiotu
Zachowania organizacyjne
Zarządzanie jakością
Procesy informacyjne w
zarządzaniu
Współczesne teorie firm
Zarządzanie sprzedażą
Analiza ekonomiczna
Przedmiot do wyboru
Przedmioty specjalizacyjne
Seminarium dyplomowe
(licencjackie)
SUMA PUNKTÓW
ROCZNA SUMA PUNKTÓW
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Liczba godzin w tygodniu
w.

ćw.

1
1
1

1
2
1

1
1
1
2
5

1
1
2

lab.

k.

Sem.

1

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
egzamin
egzamin
zal. z oceną
egzamin
zal. z oceną
egzamin
zal. z oceną
zal. z oceną
zal. bez
oceny

Punkty
ECTS
4
6
3
3
3
4
2
5
0
30
61
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ROK III
SEMESTR 5
Liczba godzin w tygodniu

Nazwa przedmiotu

Lp.

w.

ćw.

lab.

k.

Sem.

Forma
egzaminu
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

1.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

1

2

egzamin

6

2.

Zarządzanie kapitałem trwałym

1

2

egzamin

5

3.

Rachunkowość zarządcza

1

1

egzamin

3

4.

Gospodarka a środowisko
Międzynarodowe stosunki
ekonomiczne
Modelowanie procesów
biznesowych

1

1

zal z oceną

3

1

2

egzamin

4

1

1

zal z oceną

3

7.

Przedmiot do wyboru

2

zal. z oceną

2

8.

Przedmioty specjalizacyjne
Seminarium dyplomowe
(licencjackie)
SUMA PUNKTÓW

5

zal. z oceną
zal. bez
oceny

5

5.
6.

9.

1

0
31

SEMESTR 6

w.

ćw.

1
1

1
1

1

1

egzamin

3

1

1

egzamin

3

5.

Badania marketingowe
Marketing zakupów
Planowanie w
przedsiębiorstwie
Bankowość i rynki
finansowe
E-biznes

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
egzamin
zal z oceną

1

1

zal z oceną

3

6

Przedmiot do wyboru

2

zal. z oceną

2

7

Przedmioty specjalizacyjne
Seminarium dyplomowe
(licencjackie)
Praca dyplomowa
SUMA PUNKTÓW
ROCZNA SUMA
PUNKTÓW

4

zal. z oceną
zal. bez
oceny

4

Liczba godzin w tygodniu
Lp.

1.
2.
3.
4.

8
9

Nazwa przedmiotu

Europejski System Punktów Kredytowych

lab.

k.

Sem.

1

Punkty
ECTS
4
3

0
10
32
63
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Kierunek: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Tabelaryczne zestawienie przedmiotów – studia stacjonarne II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
I ROK
SEMESTR 1
Lp.

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

Nazwa
Przedmiotu
Koncepcje zarządzania
Makroekonomia
Prawo cywilne
Przedsiębiorczość
Negocjacje
Ekonomika konsumpcji
Teoria systemów
Szkolenie BHP i
przeciwpożarowe
SUMA PUNKTÓW

Liczba godzin w tygodniu
w.

ćw.

1
1
2
1
1
1
1

2
1

lab.

k.

sem.

1
1
1
1

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
egzamin
egzamin
egzamin
zal. z oceną
zal. z oceną
zal. z oceną
egzamin
zal bez
oceny

Punkty
ECTS
6
5
4
4
4
3
4
0
30

SEMESTR 2

Lp.

Nazwa
Przedmiotu

7.
8.

Statystyka matematyczna
Zarządzanie strategiczne
Marketing międzynarodowy
Zarządzanie procesami
Zarządzanie portfelem
produktów
Techniki komunikacji w
organizacjach
gospodarczych
Przedmioty do wyboru
Przedmioty specjalnościowe

9.

Seminarium magisterskie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SUMA PUNKTÓW
ROCZNA SUMA
PUNKTÓW
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w.

ćw.

1
1
1
1

1
1
1
1

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
egzamin
egzamin
egzamin
zaliczenie

1

1

zal. z oceną

2

1

1

zal. z oceną

1

zal. z oceną
zal. z oceną

1
6

zal. bez
oceny

2

Liczba godzin w tygodniu
lab.

k.

Sem.

2
3
2

Punkty
ECTS
4
5
5
4

30
60
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Kierunek: Zarządzanie

II ROK
SEMESTR 3
Lp.

1.
2.
3.
4.

Nazwa
Przedmiotu
Etyka w zarządzaniu
Logistyka

5.
6.

Zarządzanie produkcją
Przedsiębiorstwo na rynku
globalnym
Strategie rozwoju przemysłu
Przedmioty do wyboru

7.

Seminarium magisterskie

8.

Przedmioty specjalnościowe
SUMA PUNKTÓW

Liczba godzin w tygodniu
w.
1
1
5

ćw.

lab.

k.

sem.

2
1
4

1
2
2
3

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
egzamin
egzamin
zal. z oceną

Punkty
ECTS
5
5
3

zal. z oceną

3

zal. z oceną
zal. z oceną
zal. bez
oceny
zal. z oceną

2
1
0
6
25

SEMESTR 4

Lp.

Nazwa
Przedmiotu

3.
4.

Tworzenie i rozwój grup
kapitałowych
Zarządzanie
konkurencyjnością
Handel zagraniczny
Przedmioty do wyboru

5.

Seminarium magisterskie

6.
7.

Przedmioty specjalnościowe
Praca magisterska
SUMA PUNKTÓW
ROCZNA SUMA PUNKTÓW

1.
2.

Europejski System Punktów Kredytowych

w.
1

Liczba godzin w tygodniu
Sem.
lab.
k.
ćw.
1
1

1
2

1

2
2

Forma
egzaminu
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

zal. z oceną

3

zal. z oceną

3

egzamin
zal. z oceną

4
1

zal. bez
oceny
zal. z oceną

0
4
20
35
60
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Kierunek: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Tabelaryczne zestawienie przedmiotów – studia niestacjonarne I stopnia
Kierunek: Zarządzanie
I ROK
SEMESTR 1
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwa
Przedmiotu
Technologie informacyjne
Historia gospodarcza
Podstawy zarządzania
Nauka o organizacji
Prawo
Matematyka
Zarządzanie projektami
Podstawy makroekonomii
Ochrona własności
intelektualnej
Szkolenie BHP i
przeciwpożarowe
SUMA PUNKTÓW

Liczba godzin w semestrze
w.
9
18
30
15
30
15
15
15

ćw.

lab.

p.

sem.

9
30
30

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
zaliczenie
zaliczenie
egzamin
egzamin
egzamin
egzamin
zaliczenie
egzamin
Zal. Bez
oceny
zal bez
oceny

30
15
15

9
4

Punkty
ECTS
2
2
5
5
4
4
3
5
0
0
30

SEMESTR 2

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

w.

ćw.

Socjologia
Mikroekonomia
Finanse

18
15
15

30
15

Informatyka w zarządzaniu
Marketing
Przedsiębiorstwo w
otoczeniu przyszłości
Funkcjonowanie małych i
średnich przedsiębiorstw
Bankowość i rynki
finansowe
Gospodarka a środowisko
SUMA PUNKTÓW
ROCZNA SUMA
PUNKTÓW

15

15

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
zaliczenie
egzamin
egzamin
zaliczenie

15

15

egzamin

4

7

4

zaliczenie

3

10

5

zaliczenie

3

12

zaliczenie

2

10

zaliczenie

2
30

Nazwa
Przedmiotu
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Liczba godzin w semestrze
lab.

p.

Sem.

Punkty
ECTS
3
6
4
3

60
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Kierunek: Zarządzanie

II ROK
SEMESTR 3
Lp.

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

Nazwa
Przedmiotu
Badania marketingowe
Rachunkowość finansowa
Zarządzanie sprzedażą
Analiza ekonomiczna
Ocena efektywności inwestycji
Język obcy
Statystyka opisowa
Zarządzanie jakością
SUMA PUNKTÓW

Liczba godzin w semestrze
w.

ćw.

15
15
15
12
9

10
15
10
9
5
24
30
30

15
15

lab.

p.

sem.

5

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
egzamin
egzamin
zaliczenie
egzamin
zaliczenie
zaliczenie
egzamin
egzamin

Punkty
ECTS
4
4
4
4
3
2
5
5
31

SEMESTR 4

Lp.

Nazwa
Przedmiotu

3.
4.
5.
7.
8.

Zachowania organizacyjne
Procesy informacyjne w
zarządzaniu
Public relations
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość zarządcza
Przedmioty specjalnościowe
Język obcy

9.

Seminarium dyplomowe

1.
2.

SUMA PUNKTÓW
ROCZNA SUMA PUNKTÓW

Europejski System Punktów Kredytowych

Liczba godzin w semestrze
Sem.
lab.
p.
w.
ćw.
15

10

15

15

20

10

5

12
10
60
24
15

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
egzamin
egzamin

Punkty
ECTS
6
6

zaliczenie

5

zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
bez oceny

2
2
6
2
0
29
60
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III ROK
SEMESTR 5
Lp.

Nazwa
Przedmiotu

8
9
10
11

Zarządzanie zasobami
ludzkimi
Zarządzanie kapitałem trwałym
Planowanie w
przedsiębiorstwie
Systemy informatyczne w
zarządzaniu
Międzynarodowe stosunki
ekonomiczne
E - biznes
Modelowanie procesów
biznesowych
Total Quality Management
Przedmioty specjalnościowe
Przedmioty do wyboru
Język obcy

12

Seminarium

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Liczba godzin w semestrze
w.

ćw.

15

25

11

10

10

5

5

5

12

10

lab.

p.

sem.

5

5

3

8

6

5
40
36

5

2

24
15

Punkty
ECTS
5

Zaliczenie
Egzamin

3

Zaliczenie

2

Egzamin

8

8

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
Egzamin

4

4

Zaliczenie

3

Zaliczenie

3

Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
bez oceny

2
4
0
2

SUMA PUNKTÓW

0
32

SEMESTR 6

Lp.

Nazwa
Przedmiotu

3.
4.
5.
6.

Marketing zakupów
Strategie rozwoju
przedsiębiorstw
Współczesne teorie firm
Polityka ekonomiczna
Przedmioty specjalnościowe
Przedmioty do wyboru

7.

Seminarium

1.
2.

SUMA PUNKTÓW
Praca dyplomowa
ROCZNA SUMA PUNKTÓW
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20

10

8

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
Zaliczenie

11

5

5

Egzamin

4

10
6

10
8

Egzamin
Zaliczenie

4
3

Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
bez oceny

4
0

Liczba godzin w semestrze
Sem.
lab.
p.
w.
ćw.

40
36
15

Punkty
ECTS
3

2
20
10
62
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Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Tabelaryczne zestawienie przedmiotów – studia niestacjonarne II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
I ROK
SEMESTR 1
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Nazwa
Przedmiotu
Koncepcje zarządzania
Makroekonomia
Prawo cywilne
Przedsiębiorczość
Negocjacje
Techniki komunikacji w
organizacjach
gospodarczych
Ekonomika konsumpcji
Zarządzanie portfelem
produktów
Strategie rozwoju przemysłu
Szkolenie BHP i
przeciwpożarowe
SUMA PUNKTÓW

Liczba godzin w semestrze
w.

ćw.

15
15
30
15
15

30
15

5

lab.

p.

sem.

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
egzamin
egzamin
egzamin
zal. z oceną

Punkty
ECTS

zal. z oceną

5
5
4
4
4

5

zal. z oceną

2

7

7

zal. z oceną

3

7

7

zal. z oceną

3

4

5

zal. z oceną
zal bez
oceny

2

15
15

4

0
32

SEMESTR 2

Lp.

Nazwa
Przedmiotu

Liczba godzin w semestrze
w.

ćw.

1.
2.
3.
4.
5.

Statystyka matematyczna
Zarządzanie strategiczne
Marketing międzynarodowy

15
15
15

15
15
15

Handel zagraniczny
Seminarium magisterskie

8

8

6

Przedmioty
specjalnościowe
SUMA PUNKTÓW
ROCZNA SUMA
PUNKTÓW

Europejski System Punktów Kredytowych

lab.

p.

Sem.

20
23

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
egzamin
egzamin
egzamin
egzamin

Punkty
ECTS
6
6
5
3

zal. bez
oceny

2

zal. z oceną

6
28
60
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II ROK
SEMESTR 3
Lp.

Nazwa
Przedmiotu

4.

Etyka w zarządzaniu
Logistyka
Przedsiębiorstwo na rynku
globalnym
Analiza finansowa

5.

Seminarium magisterskie

6.

Przedmiot specjalnościowy –
Reklama lub Budowanie
potencjału konkurencyjności
przedsiębiorstw
SUMA PUNKTÓW

1.
2.
3.

w.

ćw.

15
15

15
15

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
egzamin
egzamin

5

4

zal. z oceną

4

9

9

egzamin
zal. bez
oceny

5

zal. z oceną

3

Liczba godzin w semestrze
lab.

p.

sem.

20

10

Punkty
ECTS
7
6

0

25

SEMESTR 4

Zarządzanie procesami

15

15

5

4

3.

Zarządzanie produkcją
Tworzenie i rozwój grup
kapitałowych

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
egzamin
egzamin

5

5

zal. z oceną

3

4.

Seminarium magisterskie

zal. bez
oceny

0

zal. z oceną

3

Lp.

1.
2.

5.
6.

Nazwa
Przedmiotu

Przedmiot specjalnościowy –
Organizacja pracy menedżera
lub Metody analizy sytuacji
finansowej przedsiębiorstw
Praca magisterska
SUMA PUNKTÓW
ROCZNA SUMA PUNKTÓW
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Liczba godzin w semestrze
Sem.
lab.
p.
w.
ćw.

20

8

Punkty
ECTS
5
4

20
35
60
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PRZEDMIOTY OGÓLNE NA
KIERUNKU „ZARZĄDZANIE”
(studia stacjonarne i niestacjonarne
I° – 3-letnie)
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Lista przedmiotów ogólnych w porządku alfabetycznym
Nazwa przedmiotu
Język obcy
Technologie informacyjne
Historia gospodarcza
Socjologia
Ochrona własności intelektualnej
Wychowanie fizyczne

34 Europejski System Punktów Kredytowych

Kod przedmiotu

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Instytut Informatyki w Zarządzaniu
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów: I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

Technologie informacyjne
Rodzaj
Liczba
Punkty
Typ
Język
zajęd:
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
I
1
Wykłady
15
2
ogólny
polski
Dwiczenia
Stacjonarne
Laboratori
15
a
I
1
Wykłady
9
2
Dwiczenia
Niestacjonarne
Laboratori
9
a
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
Tryb studiów



Rok

Semestr

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).
Dwiczenia:
Laboratoria:
 Nauka obsługi systemu operacyjnego Windows oraz wybranych programów z pakietu MS Office (Word,
Excel, PowerPoint).

Europejski System Punktów Kredytowych

35

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Forma i warunki zaliczenia:
 Zaliczenie na ocenę
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
 Literatura podstawowa: 1. Wrycza S. (red): Informatyka dla ekonomistów. Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdaoskiego, 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, Poznao 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.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Polityki Społeczno – Gospodarczej i Europejskich
Studiów Regionalnych

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

SOCJOLOGIA
Liczba
Punkty
Typ
Język
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
wykłady
30
3
Ogólny
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
I
2
wykłady
18
3
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
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:
Tryb studiów

Rok
I

Semestr
2

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, powstanie socjologii akademickiej.
(2h SS).
W2 - Socjologiczne koncepcja człowieka i osobowości. Osobowość i jej elementy, pojęcie natury ludzkiej, typy
osobowości, jednostka i społeczeństwo, socjalizacja. (4h SS).
W3 - Podstawy życia społecznego – przyrodnicze uwarunkowania życia człowieka- biologiczne, geograficzne i
demograficzne. (4h SS).
W4 - Kultura i jej wyznaczniki. Pojęcie kultury, typy kultur, systemy symboli, zwyczaj, obyczaj, tabu, zróżnicowanie
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kulturowe, religia. (4h SS).
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).
W6 - Społeczeństwo a patologia. Teorie patologii, zjawiska dezorganizacji życia społecznego, wybrane zjawiska
patologiczne, organizacja i dezorganizacja, kontrola społeczna, konformizm i dewiacja. (4h SS).
W7 - Konflikty społeczne i sposoby ich rozwiązywania. Pojęcie konfliktu społecznego, teorie konfliktu, elementy
konfliktu, dynamika konfliktu społecznego, sposoby rozwiązywania konfliktów. (3h SS).
W8 - Wpływ społeczny. Rodzaje wpływu społecznego, Teorie wpływu społecznego. (3h SS).
W9 - Naród jako wspólnota kulturowa. Pojęcie narodu, państwa, społeczeństwa, czynniki narodowotwórcze, funkcje
państwa, świadomość narodowa, mniejszości narodowe, instytucje społeczne. (2h SS).
W10 – Panel: Od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa opartego na wiedzy. (2h SS).

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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PRZEDMIOTY PODSTAWOWE NA
KIERUNKU „ZARZĄDZANIE”
(studia stacjonarne i niestacjonarne
I° – 3-letnie)
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Lista przedmiotów podstawowych w porządku alfabetycznym
Nazwa przedmiotu
Finanse
Matematyka
Mikroekonomia
Nauka o organizacji
Podstawy zarządzania
Prawo
Statystyka opisowa
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Finansów

Wydział: WNEiZ
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
FINANSE

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj
zajęd:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
15
4
Obowiązkowy
polski
ćwiczenia
15
laboratoria
I
2
wykłady
15
4
ćwiczenia
15
Niestacjonarne
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Teresa Lubioska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: tlub@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1): student posiada znajomośd tematyki z zakresu wiedzy o społeczeostwie oraz podstaw przedsiębiorczości
 umiejętności (1): student posiada umiejętnośd wykonywania podstawowych operacji matematycznych
 kompetencji (postaw) (1): student potrafi korzystad ze źródeł wiedzy dostępnych w Internecie.
I

2

Stacjonarne

Cele przedmiotu:
Zrozumienie roli systemu finansowego w gospodarce i podstawowych mechanizmów jego funkcjonowania.

CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)





Zrozumienie roli instrumentów banku centralnego w zarządzaniu popytem i podażą na pieniądz.
Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania krótko i długoterminowych rynków finansowych.
Znajomośd podstawowych kategorii, procesów i zasad finansów publicznych.
Znajomośd roli budżetu paostwa w zarządzaniu zadaniami publicznymi IFD

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Umiejętnośd analizowania podstawowych składowych popytu i podaży na pieniądz.
Umiejętnośd interpretacji podstawowych wskaźników makroekonomicznych w aspekcie rynku finansowego.
Umiejętnośd opisu czynników, które są kluczowe w zarządzaniu zadaniami publicznymi Sektora Finansów
Publicznych .

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Umiejętnośd pracy w grupie przy wyborze priorytetów wydatkowych i źródeł ich finansowania

Metody dydaktyczne: wykład powiązany z komentowaniem aktualnych zjawisk w sferze finansów, dwiczenia z
przykładami kalkulacji finansowych

Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1. Nauka "finanse" i jej powiązania z dyscyplinami : ekonomia i zarządzanie. (1 h SS, 1 h NS)
 W2. Schemat obiegu pieniądza w gospodarce z wyróżnieniem podsektorów : finansowego, instytucji
rządowych i samorządowych oraz niefinansowego. (1 h SS, 1 h NS)
 W3. Zadania, instrumenty oraz uproszczony bilans banku centralnego i banków komercyjnych. (3 h SS, 3 h
NS)
 W4. Rynki finansowe i ich funkcjonowanie. (1 h SS, 1 h NS)
 W5. Instytucje, zadania i środki publiczne SFP. (2 h SS, 2 h NS)
 W6. Struktura budżetu paostwa i jego miejsce w ustawie budżetowej. (2 h SS, 2 h NS)
 W7. Wprowadzenie do gospodarki finansowej j.s.t. oraz ubezpieczeo społecznych. (2 h SS, 2 h NS)
 W8. Polityka podatkowa i jej rola w systemie podatkowym. (2 h SS, 2 h NS)
 W9. Wybrane elementy zarządzania wydatkami publicznymi i długiem publicznym. (2 h SS, 2 h NS)
Europejski System Punktów Kredytowych

41

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Dwiczenia
CW1: Analiza struktury systemu finansowego i relacji w nim zachodzących(2h SS, 2 h NS)
CW2: Analiza struktur i zasad funkcjonowania bankowości centralnej i komercyjnej. (2h SS, 2 h NS)
CW3: Rynki finansowe – analiza instrumentów, struktury i zróżnicowania rynków finansowych (2h SS, 2 h NS)
CW4: Formuły dochodowości i wyceny procentowych i dyskontowych instrumentów finansowych. (2h SS, 2 h
NS)
CW5: Analiza struktury dochodów i wydatków budżetowych paostwa i samorządu. Relacje finansowe
zachodzące między instytucjami publicznymi (2h SS, 2 h NS)
CW6: Podstawy finansów przedsiębiorstw – teoria trzech soczewek: gestia ekonomiczna, finansowa i
majątkowa. Mierniki oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw. (2h SS, 2 h NS)
CW7: Dyskusja na temat korzyści i kosztów przyjęcia euro z różnych punktów widzenia (2h SS, 2 h NS)
CW8: kolokwium
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny w formie testu– sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności. Obejmuje pytania testowe (do 20 pytao) zawierające także zagadnienia dotyczące interpretacji
bieżących zjawisk w sferze finansów.
Zaliczenie pisemne – sprawdzian określa osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy (pytania otwarte) i
umiejętności (zadania) - maksymalna ocena 4+, możliwośd podwyższenia oceny (o pół stopnia) w przypadku
aktywności podczas dwiczeo
Literatura podstawowa:
 Pietrzak B., Polaoski Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce., Tom I i II, PWN, Warszawa 2008;
 Finanse, Red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2007.
 Finanse, Red. M. Podstawka, PWN, Warszawa 2010.
 Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005.
 Lubioska T., Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010.
 Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa-Rzeszów 2006.
Literatura uzupełniająca:
 Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2007.
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Ekonometrii i Statystyki

Wydział: WNEiZ
Kierunek / Specjalnośd: ZARZĄDZANIE
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
MATEMATYKA

Tryb studiów




Semestr

Punkty
ECTS:
5

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

Rodzaj zajęd:
Wykłady
Stacjonarne
I
1
Dwiczenia
Laboratoria
podstawowy
polski
Wykłady
15
4
Niestacjonarne
I
1
Dwiczenia
30
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Beata Bieszk-Stolorz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: stolorz@interia.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna materiał z matematyki ze szkoły średniej na poziomie podstawowym
 umiejętności: student potrafi rozwiązad 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


Rok

Liczba
godzin
15
30

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 zmiennej;
znajomość metod rozwiązywania równań różniczkowych i różnicowych

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;
rozwiązywanie podstawowych równań różniczkowych i różnicowych

EFEKTY W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


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

Metody dydaktyczne: wykład, dwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
Treści wykładów
W1 - Zagadnienia wstępne, przestrzenie wektorowe (2h SS, 2h SN)
W2 - Macierze i działania na macierzach, równania macierzowe (2h SS, 2h SN)
W3 - Rząd macierzy, układy równań liniowych (2h SS, 2h SN)
W4 - Ciągi liczbowe. Funkcja jednej zmiennej (2h SS, 2h SN)
W5 – Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej (2h SS, 2h SN)
W6 - Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej – całka nieoznaczona (2h SS, 2h SN)
W7 - Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej – całka oznaczona. Równania różniczkowe (2h SS, 2h SN)
W8 – Równania różnicowe (1h SS, 1h SN)
Treści ćwiczeń
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ĆW1 – Rozwiązywanie zadań z rachunku zdań i rachunku zbiorów. Działanie na wektorach. Badanie liniowej zależności i
niezależności wektorów (2h SS, 2h SN)
ĆW2 – Omówienie rodzajów macierzy. Zadania z zakresu działania na macierzach. Obliczanie macierzy odwrotnej i
wyznacznika macierzy (2h SS, 2h SN)
ĆW3 – Rozwiązywanie równań macierzowych i szukanie rzędu macierzy (2h SS, 2h SN)
ĆW4 – Rozwiązywanie układów równań liniowych (2h SS, 2h SN)
ĆW5 – Omówienie funkcji elementarnych. Obliczanie granicy ciągu i granicy funkcji (2h SS, 2h SN)
ĆW6 – Obliczanie pierwszej i drugiej pochodnej funkcji jednej zmiennej (2h SS, 2h SN)
ĆW7 - Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji (2h SS, 2h SN)
ĆW8 - Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji – ciąg dalszy (2h SS, 2h SN)
ĆW9 - Zastosowania ekonomiczne pochodnej i różniczki. Asymptoty funkcji (2h SS, 2h SN)
ĆW10 – Obliczanie całki nieoznaczonej: metoda całkowania przez podstawienie i przez części (2h SS, 2h SN)
ĆW11 - Obliczanie całki nieoznaczonej: całkowanie funkcji wymiernych (2h SS, 2h SN)
ĆW12 - Obliczanie całki oznaczonej i całki niewłaściwej (2h SS, 2h SN)
ĆW13 – Rozwiązywanie równań różniczkowych (2h SS, 2h SN)
ĆW14 – Rozwiązywanie równań różnicowych (2h SS, 2h SN)
ĆW15 – Kolokwium zaliczeniowe

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie dwiczeo testuje osiągnięcia w zakresie umiejętności – kolokwium max. 6 zadao.
Egzamin testuje osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy (10 pytao) i umiejętności (10 pytao).
Obejmuje pytania testowe (łącznie 20 pytao).
Literatura podstawowa:
 Barbara Batóg, Iwona Foryś, Małgorzata Guzowska, Krzysztof Heberlein, Matematyka dla studentów
kierunków ekonomicznych, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecioskiego, Szczecin 2004.
 Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, t.1-2, PWN, Warszawa 1983.
Literatura uzupełniająca:
 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, Poznao 2000.

Wydział: WNEiZ

Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
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KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

MIKROEKONOMIA
Tryb studiów

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
15
6
podstawowy
polski
II
3
Stacjonarne
Dwiczenia
30
Laboratoria
wykłady
15
6
I
2
Niestacjonarne
dwiczenia
30
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Jarosław Poteralski, dr Ewa Mazur-Wierzbicka
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 rozwiązywad podstawowe zadania z zakresu matematyki oraz posługiwad się
(prawidłowo interpretowad) wykresy przedstawiające zależności między głównymi kategoriami, będącymi
przedmiotem analiz ekonomicznych.
 kompetencji (postaw): student potrafi analitycznie myśled, prawidłowo formułowad 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 zachowao 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 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, ekonomiczne teorie zachowao ludzkich (2h SS, 2h
SN).
W2- mechanizm rynkowy (4h SS, 4h SN)
W3- elastycznośd popytu i podaży (2h SS, 2h SN)
W4- teoria wyboru firmy, produkcyjnośd w krótkim i długim okresie (2h SS, 2h SN).
W5- teoria kosztów, optimum produkcji, progi rentowności (2h SS, 2h SN).
W6- struktury rynkowe (2h SS, 2h SN).
W7- rynki czynników wytwórczych (1h, 1h SN).
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DW1- Wprowadzenie do mikroekonomii. Ekonomiczne teorie zachowao ludzkich (2 SS, 2 SN).
DW2- Zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej. Istota rynku (2 SS, 2 SN).
DW3- Popyt, prawo popytu. Paradoksy (2 SS, 2 SN).
DW4- Podaż, prawo podaży (2 SS, 2 SN).
DW5- Równowaga rynkowa, ingerencja paostwa w mechanizm rynkowy (2 SS, 2 SN).
DW6- Elastycznośd popytu i podaży, polityka cenowa przedsiębiorstwa (4 SS, 4 SN)
DW7- Kolokwium sprawdzające wiedzę (2h SS, 2h SN).
DW8- Wprowadzenie do teorii firmy, produkcyjnośd w krótkim i długim okresie (2h SS, 2h SN).
DW9- Teoria kosztów (2h SS, 2h SN).
DW10- Optimum produkcji (2h SS, 2h SN).
DW11- Struktury rynkowe. (4h SS, 4h SN).
DW12- Rynki czynników wytwórczych. Nierównowaga na rynku pracy. (2h SS, 2h SN).
DW13- Kolokwium sprawdzające wiedzę (2h SS, 2h SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego, które stanowi 100% oceny koocowej. Zaliczenie ma formę
testu, obejmującego pytania wielokrotnego wyboru oraz zadania.
Literatura podstawowa:
 Mikroekonomia, red. D. Kopycioska, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2010.
 Mikroekonomia- dwiczenia, red. D. Kopycioska, 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):
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu
NAZWA PRZEDMIOTU:
NAUKA O ORGANIZACJI
Liczba
Punkty
Typ
Język
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
wykłady
15
6
podstawowy
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
30
Laboratoria
I
I
wykłady
15
5
Niestacjonarne
dwiczenia
30
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Maria Białasiewicz, dr Barbara Czerniachowicz, dr Malwina
Szczepkowska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: m.bialasiewicz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: znajomośd podstawowych pojęd z zakresu ekonomii
 Umiejętności: umiejętnośd pracy w grupie, umiejętnośd wykorzystania metody analizy przypadków
 Kompetencji (postaw): gotowośd do pracy w zespole, gotowośd do zabierania głosu w dyskusji grupowej,
gotowośd do wystąpieo przed grupą
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu mechanizmów funkcjonowania
organizacji, zasad ich działania oraz wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowao ich działalności i sukcesu
rynkowego.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów





Rok
I

Semestr
I

znajomość rodzajów i typów organizacji funkcjonujących w otoczeniu w tym identyfikacja form prawnoorganizacyjnych i własnościowych przedsiębiorstw, wiedza z zakresu przekształceń przedsiębiorstw oraz problematyki
analizy otoczenia zewnętrznego organizacji
znajomość struktury i znaczenia zasobów w organizacjach oraz zagadnień zarządzania zasobami
zrozumienie innowacyjnych koncepcji zarządzania organizacjami gospodarczymi oraz problematyki działalności
innowacyjnej przedsiębiorstw

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




student umie wskazać właściwą formę prawno-organizacjyną dla prowadzenia różnych typów działalności
gospodarczej, a także wskazać etapy zakładania działalności gospodarczej w Polsce
student potrafi przeprowadzić analizę mikro i makrootoczenia organizacji z wykorzystaniem różnych metod
student potrafi poprawnie zdefiniować terminy z zakresu teorii organizacji np.: organizacja, przedsiębiorstwo, wiązka
zasobów, fuzja, przejęcie, alians strategiczny itp. a także potrafi wskazać podstawowe zasady działania i atrybuty
przedsiębiorstwa

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




student usprawnia umiejętność pracy w grupie nad analizą case study
student poprawia umiejętność dyskusji w grupie
student uczy się prawidłowego referowania

Metody dydaktyczne:
 wykład z wykorzystaniem prezentacji
 dyskusje studentów, praca z grupach nad problemem i analiza przypadków (case study)
 mikroreferaty przygotowywane indywidualnie przez studentów
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W1-Przegląd koncepcji organizacji, w tym gospodarczych, cykl życia organizacji (2h SS, 2H SN)
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W2-Przedsiębiorca-wybrane teorie, przedsiębiorczośd-istota, czynniki i typy (2h SS, 2h SN)
W3-Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa (2h SS, 2h SN)
W4-Zarys koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (2h SS, 2h SN)
W5-Restrukturyzacja jako metoda uzdrawiania i rozwoju przedsiębiorstwa (2h SS, 2h SN)
W6-Zarządzanie organizacją-przedsiębiorstwem w aspekcie funkcji i podejście strategiczne, rola kadry
menedżerskiej (2h SS, 2h SN)
W7-Wybrane nowoczesne koncepcje i metody zarządzanie przedsiębiorstwem (2h SS, 2h SN)
DW1 - Wprowadzenie pojęd organizacja, przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczośd, wizja, misja i
cele przedsiębiorstwa – case study (2h SS, 2h SN)
DW2- Formy prawne i organizacyjne przedsiębiorstw – mikroreferaty studentów -case study dotyczący wyboru
właściwej formy prawnej(2h SS, 2h SN)
DW3- Współdziałanie przedsiębiorstw – formy koncentracyjne i kooperacyjne – dyskusja, case study(2h SS, 2h
SN)
DW4 - Makrootoczenie przedsiębiorstw – dyskusja; prezentacja wybranych metod analizy makrootoczenia –
case study konkretnej firmy(2h SS, 2h SN)
DW5- Charakterystyka mikrootoczenia przedsiębiorstwa – dyskusja; prezentacja wybranych metod analizy
makrootoczenia – case study konkretnej firmy(2h SS, 2h SN)
DW6- Zaliczenie pisemne części materiału (2h SS, OhSN)
DW7- Zasoby przedsiębiorstwa – dyskusja o istocie poszczególnych zasobów dla przedsiębiorstwa na
konkretnym przykładzie przedsiębiorstwa (2h SS, 2h SN)
DW8- Gospodarowanie zasobami ludzkimi – polityka personalna, planowanie zatrudnienia, dobór –case
study(2h SS, 1h SN)
DW9- Gospodarowanie zasobami ludzkimi –motywowanie, ocenianie, doskonalenie – case study (2h SS, 1h SN)
DW10- Gospodarowanie zasobami niematerialnymi – zasoby klienckie i partnerskie – case study (2h SS, 1h SN)
Dw11- Gospodarowanie zasobami materialnymi – majątek trwały i obrotowy(2h SS, 2h SN)
Dw12- Nowoczesne metody i koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem – mikroreferty studentów(2h SS, 2h
SN)
DW13 - Innowacje w przedsiębiorstwie – pojęcie innowacji w przedsiębiorstwie, strategie innowacji,
uwarunkowanie innowacyjności przedsiębiorstw(2h SS, 2h SN)
DW14-Przyszłośd organizacji – kryzys w gospodarce i organizacji – dyskusja i case stdy(2h SS, 2h SN)
DW15- Pisemne zaliczenie części materiału(2h SS, 2h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin: Zaliczenie pisemne : 100% oceny - egzamin w formie pisemnej obejmujące od 8 do 12 pytao– pytania
otwarte z teoretycznej części materiału, pytania otwarte dotyczące przykładów z praktyki gospodarczej.
Dwiczenia: Zaliczenie pisemne: (70% oceny)Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie dwiczeo.
Zaliczenie dwiczeo w formie kolokwium pisemnego – SS dwa kolokwia (każde kolokwium składa się z 6 pytao),
SN jedno kolokwium (około 10 pytao). Pytania otwarte z teoretycznej części materiału, pytania otwarte
dotyczące przykładów z praktyki gospodarczej.
Projekt własny: (20 % oceny)SN w ramach projektów własnych przeprowadzają analizę strategiczną otoczenia
wybranego przedsiębiorstwa. W projekcie wykorzystywane są metody zaprezentowane podczas dwiczeo.
Aktywnośd na zajęciach: (SS – 30% oceny, SN 10% oceny)studenci oceniani są pod kątem aktywności na
zajęciach, która obejmuje: dyskusję wniosków z analizy przypadków, przygotowanie i wygłoszenie mini
referatów.
Literatura podstawowa:
 Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek i M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2011.
 Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyoska K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody,
strategie. Wydanie drugie, Difin, Warszawa 2010.
 Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Economicus, Szczecin 2008.
 Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2004.
 Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:
 Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, red. J. Duraj. PWE, Warszawa 2002.
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 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
Wrocław 2001.
 Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk. Difin, Warszawa 2002.
 Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK,
Toruo 2002.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Organizacji i Zarządzania

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

PODSTAWY ZARZĄDZANIA
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęd:

Liczba
godzin
30
30

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
Stacjonarne
I
1
dwiczenia
6
laboratoria
podstawowy
polski
wykłady
30
Niestacjonarne
I
1
dwiczenia
30
5
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Anna Pluta, dr Katarzyna Gadomska-Lila, dr Aleksandra Rudawska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: aleksandra.rudawska@gmail.com
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1): student powinien posiadad wiedzę o społeczeostwie i ogólnogospodarczą
 umiejętności (1): student powinien potrafid identyfikowad 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 działao, ocena i doskonalenie
sprawności) oraz w zakresie analizy sytuacji organizacji, identyfikacji problemów i umiejętności dyskusji.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
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 (3)
Student potrafi:

Stosować podstawowe narzędzia zarządzania (m.in. cykl działania zorganizowanego, proces decyzyjny)

Wyznaczać i oceniać czynniki wpływające na sprawność działania i racjonalność decyzji

Identyfikować i analizować problemy dotyczące zarządzania w organizacji

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Rozwinięcie umiejętności studiowania literatury przedmiotu
Rozwinięcie umiejętności przedstawiać swoje stanowisko w dyskusji i argumentować

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych – przekazywanie wiedzy
teoretycznej popartej przykładami praktycznymi; studia przypadków – analiza konkretnych sytuacji
problemowych; Dwiczenia 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 dwiczeo/laboratoriów)
W1 – Nauka o zarządzaniu – zagadnienia wstępne (2h)
W2 – Proces zarządzania (2h)
W3 – Świat organizacji (2h)
W4 – Sprawnośd działania i działanie zorganizowane (2h)
W5 – Proces decyzyjny (2h)
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W6 – Istota i proces planowania (2h)
W7 – Organizowanie – formalizacja działao (2h)
W8 – Organizowanie – budowa i rodzaje struktury organizacyjnej (4h)
W 9 – Organizowanie – zmiany w strukturze organizacyjnej (2h)
W 10 – Motywowanie (2h)
W 11 – Przewodzenie (2h)
W 12 – Komunikacja (2h)
W 13 – Kontrolowanie (2h)
W 14 – Wyzwania współczesnego zarządzania (2h)
DW 1 – Istota zarządzania (2h)
DW 2 – Proces zarządzania i rola menedżera (2h)
DW 3 – uniwersalne cechy organizacji jako instytucji (2h)
DW 4 – Sprawne działanie – miary i wytyczne (2h)
DW 5 – Proces decyzyjny i racjonalnośd (2h)
DW 6 – Podstawowe aspekty planowania w organizacji (2h)
DW 7 – Formalizacja (2h)
DW 8 – Kolokwium (2h)
DW 9 – Struktura organizacyjna – zasady budowy (2h)
DW 10 – Diagnoza problemów strukturalnych (2h)
DW 11 – Problemy reorganizacji (2h)
CW 12 – Sposoby i narzędzia motywowania (2h)
DW 13 – Identyfikacja stylu przewodzenia i cechy współczesnych liderów (2h)
CW 14 – Skuteczny system kontroli (2h)
DW 15 – Kolokwium (2h)
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny w formie testu
Studenci uzyskują zaliczenie na podstawie:
 Kolokwia w formie pisemnej (70% ) – pytania otwarte, sprawdzenie efektów kształcenia w zakresie wiedzy
 Esej na temat z zakresu zarządzania (10%) – rozwój umiejętności wyrażania własnych poglądów i
studiowania literatury
 Raporty z zadao i analiz studiów przypadków (20%) – zadania i studia przypadków realizowane na
dwiczeniach i jako praca samodzielna celem osiągnięcia efektów kształcenia w obszarze umiejętności
Literatura podstawowa:
 Dobrodziej B. [pod. red]: Podstawy organizacji i zarządzania. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecioskiego, Szczecin 2008
 Robbins S.P., DeCenzo D.A.: Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa 2002
 Koźmioski A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca:
 Koźmioski A.K., Jemielniak D.: Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa, 2008.
 Rutka R.: Jak tworzyd dokumentację organizacyjną przedsiębiorstwa. Zasady tworzenia, praktyczne
wskazówki zastosowao, wzory dokumentacji. ODDK, Gdaosk 2003.
 Nalepka A.: Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001.
 Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. SGH, Warszawa 1997. *szczególnie formalizacja i struktury+
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Zarządzania Finansami

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): studia licencjackie I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo

Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
30
4
obowiązkowy
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
30
4
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
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 rozważyd sens językowy i pozajęzykowy tekstu w języku polskim
 kompetencji (postaw) (1) student potrafi pracowad w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego, jest językowo przygotowany do analizy różnego tekstów
Cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami prawa
Przedmiot obejmuje nauczanie podstaw prawa
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów






Rok
I

Semestr
I

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 (3)




student wie co to jest akt normatywny i umie określid znaczenie prawne aktu określonego rodzaju dla określenia
sytuacji prawnej;
Zdaje sobie sprawę i potrafi określid różnice w wykładni i stosowaniu prawa z pozycji prawnika stosunku do pozycji
ekonomisty;
Umie korzystad z pomocy prawnej

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Student potrafi uwzględnid 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 dwiczeo/laboratoriów)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pojęcie i formy prawa.
Akty normatywne, przepisy prawne, normy prawne.
Obowiązywanie prawa, obwiązywanie norm;
Tworzenie prawa. Wykładnia prawa. Stosowanie prawa.
Elementy prawa konstytucyjnego,
Wybrane instytucje administracyjnego,
Podstawowe zagadnienia prawa karnego.
Wybrane instytucje prawa cywilnego
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9.
10.
11.
12.

Wybrane instytucje prawa handlowego
Podstawowe uregulowania dotyczące pracy.
Odpowiedzialnośd prawna.
Finanse i rachunkowośd w praktyce obrotu prawnego

Forma i warunki zaliczenia:
egzamin
Literatura podstawowa:
1)
2)
3)
4)
5)

J.Jabłooska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2002;
J.Jabłooska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów, LexisNexis 2004;
J.Jabłooska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, LexisNexis 2007;
S.Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Warszawa 2005;
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.Szafraoski, Publiczne prawo gospodarcze,C.H. Beck 2009.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Ekonometrii i Statystyki/ Katedra Ubezpieczeo i Rynków
Kapitałowych

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: ZARZĄDZANIE
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): studia I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
STATYSTYKA OPISOWA
Liczba
Punkty
Typ
Język
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
II
wykłady
15
5
podstawowy
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
15
II
3
wykłady
15
5
Niestacjonarne
dwiczenia
30
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Iwona Markowicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus:
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) - znajomośd 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”, umiejętnośd korzystania z arkusza
kalkulacyjnego w zakresie prostych operacji matematycznych.
 kompetencji (postaw) (1) - zdolnośd 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 badao zjawisk
ekonomiczno-społecznych oraz dwiczenia – praca indywidualna i w grupach (w miarę możliwości, w
laboratoriach komputerowych).
EFEKTY W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów

Rok

Semestr
3

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 (3)
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 (1-3)
Student
 przeprowadza analizy statystyczne na podstawie dostarczonego materiału 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, dwiczenia w formie rozwiązywania zadao – praca w grupie i praca indywidualna
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Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
1. Przedmiot badao 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:
1. Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.: Statystyka w zadaniach. Częśd I, statystyka opisowa,
wydanie drugie, uaktualnione, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
2. Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.: Wzory i tablice statystyczne. Katedra Ekonometrii i
Statystyki Uniwersytetu Szczecioskiego. Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1997.
Hozer J., Korol M., Korol J., Talaga L., Witek M.: Statystyka. Opis statystyczny. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Uniwersytetu Szczecioskiego. 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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PRZEDMIOTY KIERUNKOWE NA
KIERUNKU „ZARZĄDZANIE”
(studia stacjonarne i niestacjonarne
I° – 3-letnie)
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Lista przedmiotów kierunkowych w porządku alfabetycznym
Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu

Badania marketingowe
Informatyka w zarządzaniu
Marketing
Procesy informacyjne w zarządzaniu
Rachunkowość finansowa
Zachowania organizacyjne
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Marketingu

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
BADANIA MARKETINGOWE
Liczba
Punkty
Typ
Język
Tryb studiów
Rok Semestr
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
III
6
wykłady
15
4
kierunkowy
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
II
3
wykłady
15
4
Niestacjonarne
dwiczenia
15
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Augustyna Burlita, dr Krzysztof Błooski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: augustynab@poczta.onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student posiada podstawową wiedzę w zakresie ekonomii, marketingu, statystyki i informatyki.
 Umiejętności: student posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w różnych zakresach i formach, a także
umiejętnośd analizowania zjawisk.
 Kompetencji (postaw): student potrafi współpracowad w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego, jest odpowiedzialny za powierzone zadania.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące procedury prowadzenia badao marketingowych oraz
metod gromadzenia i przetwarzania informacji marketingowej oraz sposobu prezentacji wyników badao.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY








Zrozumienie roli badao marketingowych w procesie zarządzania marketingowego organizacją.
Zdobycie wiedzy na temat procedury i zasad prowadzenia badao marketingowych.
Zdobycie wiedzy na temat metod i technik gromadzenia i przetwarzania informacji oraz ich
przydatności dla rozwiązywania określonych problemów badawczych.
Zdobycie wiedzy na temat podstawowych zasad prezentacji wyników badao.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętność zorganizowania i przeprowadzenia prostych badan marketingowych.
Umiejętność doboru metod i technik badawczych dla rozwiązania określonego problemu badawczego.
Umiejętność analizowania zgromadzonych informacji i prezentacji wyników badań .

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


Po zajęciach student powinien być przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia prostych badań marketingowych
dla potrzeb organizacji gospodarczych, prywatnych i non profit, mieć świadomość znaczenia zachowania się w sposób
profesjonalny i etyczny podczas prowadzenia badań, powinien potrafić komunikować się z otoczeniem wewnętrznym i
zewnętrznym organizacji w celu rozpoznania potrzeb badawczych, uzupełniać i doskonalić zdobyta wiedzę oraz brać
odpowiedzialność za powierzone mu zadania z zakresu badań marketingowych.

Metody dydaktyczne:
Wykłady z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji.
Dwiczenia – praktyczne rozwiązywanie w grupach określonych problemów związanych z badaniami
marketingowymi z wykorzystaniem studiów przypadków.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W 1- Rola informacji w zarzadzaniu marketingowym organizacją, źródła informacji, System Informacji
Marketingowej, badania marketingowe jako element SIM, funkcje i zakres badao marketingowych. (2h SS, 1h
SN)
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W 2- Procedura badao marketingowych, rodzaje badao. Ustalanie wielkości próby, błąd szacunku w badaniach,
metody doboru próby do badao. (2h SS, 1h SN)
W 3- Ankieta jako metoda gromadzenia informacji. (2h SS, 1h SN)
W 4 – Wywiady jako metoda gromadzenia informacji. (2h SS, 1h SN)
W 5 - Obserwacja i eksperyment w badaniach marketingowych. Metody heurystyczne. (2h SS, 1h SN)
W 6 – Testy marketingowe. (2h SS, 1h SN)
W 7 – Sposoby prezentacji wyników badao, zasady sporządzania raportu z badao. (2h SS, 1h SN)
W 8 – Współpraca firmy z agencją badawczą i etyczne aspekty badao marketingowych. (1h SS, 1h SN)
DW 1 – Dwiczenia w grupach – praktyczne przykłady nt. roli informacji w zarządzaniu marketingowym
organizacją. (2h SS, 1h SN)
DW 2 – Marketingowe badania produktu. (2h SS, 1h SN)
DW 3 - Badania w zakresie ceny i dystrybucji. (2h SS, 1h SN)
DW 5 – Badania w zakresie promocji. (2h SS, 1h SN)
DW 6 – Badania zachowania nabywców na rynku. (2h SS, 1h SN)
DW 7- Badanie zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowao i efektów działalności marketingowej firmy. (2h
SS, 1h SN)
DW 8 - Zaliczenie przedmiotu. (1h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin w formie pisemnej z części teoretycznej przedmiotu polegający na
udzieleniu przez studenta odpowiedzi na 4 pytania.
Zaliczenie na podstawie ocen za aktywnośd (30% oceny) oraz kolokwium w formie pisemnej oceniające sposób
i umiejętnośd rozwiązywania określonych problemów na podstawie 3 zadao (70% oceny).
Literatura podstawowa:
 S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki. Warszawa 2002.
 Praca zbiorowa pod red. K. Mazurek-Łopacioskiej, Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN,
Warszawa 2005.
 Gilbert A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.
 R. J. Kaden, Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
 A. M. Nikodemska-Wołowik, Klucz do zrozumienia nabywcy – jakościowe badania marketingowe,
Wydawnictwo Grupa Verde, Warszawa 2008.
 K. Karcz, Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004.
 A. Kaniewska – Sęba, G. Leszczyoski, B. Pilarczyk, Badania marketingowe na rynku business-to-business,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN Warszawa 2002.
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Informatyki w Zarządzaniu

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

Informatyka w zarządzaniu
Liczba
Punkty
Typ
Język
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
wykłady
15
3
I
2
Stacjonarne
Dwiczenia
przedmioty
polski
Laboratoria
15
ogólne
wykłady
15
3
I
2
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
15
Prowadzący przedmiot: dr hab. Jacek Cypryjaoski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jacek.cypryjanski@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: podstawowe zagadnienia związane z informatyką, zarządzaniem,
 umiejętności: podstawowe umiejętności związane z użytkowaniem komputera,
 kompetencji (postaw): umiejętnośd samodzielnej pracy, kształcenia ustawicznego.
Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami technologii informacyjnych, rolą technologii
informacyjnych w przedsiębiorstwie oraz procesem planowania informatyzacji.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (efekty kształcenia)
Tryb studiów

Rok

Semestr





Wyjaśnia współczesne koncepcje technologii informacyjnych.
Ilustruje rolę technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie.
Definiuje zadania procesu planowania informatyzacji.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (efekty kształcenia)




Analizuje rolę IT w konkretnym przedsiębiorstwie.
Stosuje arkusz kalkulacyjny w procesie decyzyjnym.
Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną w procesie planowania systemu informatycznego.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (efekty kształcenia)





Potrafi komunikowad się z otoczeniem i przekazywad podstawową wiedzę na temat systemów
informacyjnych zarządzania i ich roli w przedsiębiorstwie.
 Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w zespołach analizujących i planujących zastosowanie IT
w organizacji.
Metody dydaktyczne:
prezentacje multimedialne, laboratorium komputerowe, studia przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W1 – Technologia informacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej.
W2 – Podstawowe pojęcia i modele.
W3, 4 – Efektywnośd zastosowao technologii informacyjnych (ryzyko przedsięwzięd informatycznych, problemy
ekonomicznej oceny, klasyfikacja i przegląd metody procesu oceny)
W5, 6 – Typologie systemów informacyjnych zarządzania.
W7 – Planowanie informatyzacji.
L1 – Analiza optymalnej wielkości zamówienia.
L2 – Planowanie dystrybucji.
L3 – Prognozowanie sprzedaży.
L4 – Optymalizacja obsady stanowisk.
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L5 – Analiza produkcji.
L6 – Studium przypadku: Zmiana starego porządku.
L7 – Zaliczenie.
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:




Pisemnej odpowiedzi na pytania do analizowanego przypadku (10% oceny) – weryfikacja efektów kształcenia w
zakresie wiedzy i kompetencji.
Test (45% oceny) – weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy.
Zadania do wykonania w arkuszu kalkulacyjnym (45% oceny) – weryfikacja efektów kształcenia w zakresie
umiejętności.

Literatura podstawowa:
 Januszewski A., Funkcjonalnośd informatycznych systemów zarządzania. Zintegrowane systemy
transakcyjne, Tom 1, PWN, Warszawa 2008.
 System pomocy dostępny w pakiecie Microsoft Office Excel.
 Cypryjaoski J., Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych przedsiębiorstw,
Rozprawy i Studia t. 669, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecioskiego, Szczecin 2007.
Literatura uzupełniająca:
 Piotr Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, wyd. IV, Wydawnictwo MIKOM,
Warszawa 2005.
 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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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Marketingu

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

MARKETING

Tryb studiów

Semestr
II

Punkty
ECTS:
4

Typ
przedmiotu
kierunkowy

Język
wykładowy
polski

Rodzaj zajęd:
wykłady
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
I
II
wykłady
15
4
Niestacjonarne
dwiczenia
15
Laboratoria
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 zdefiniowad podstawowe pojęcia ekonomiczne, potrafi wyjaśnid zasady
mechanizmu rynkowego
 kompetencji (postaw) – student potrafi pracowad w grupie, posiada umiejętnośd 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 (3)




Rok
I

Liczba
godzin
15
15

zrozumienie sposobu działania firmy zarządzanej marketingowo
znajomość instrumentów marketingowego oddziaływania
znajomość podstawowych pojęć dotyczących marketingu

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




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 (1-3)



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, dwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W 1 - Istota marketingu. Rozwój myśli marketingowej (2h SS, 2h SN)
W 2 - Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa (1h SS, 1h SN)
W 3 - Badania marketingowe (1h SS, 1h SN)
W 4 - Analiza zachowao nabywców (1h SS, 1h SN)
W 5 - Proces wyboru rynku docelowego (2h SS, 2h SN)
W 6 - Opracowanie koncepcji produktu (2h SS, 2h SN)
W 7 - Strategia cenowa (2h SS, 2h SN)
62 Europejski System Punktów Kredytowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

W 8 - Proces dystrybucji (2h SS, 2h SN)
W 9 - Planowanie programów promocyjnych (2h SS, 2h SN)
DW 1 – Zapoznanie się ze specyfiką firm zorientowanych marketingowo i metodami badao otoczenia
rynkowego - dwiczenia (4h SS, 4h SN)
DW 2 – Przeprowadzenie procesu wyboru rynku docelowego dla wybranej firmy – dwiczenie i prezentacja (2h
SS, 2h SN)
DW 3 – Opracowanie koncepcji produktu, cyklu życia dla wybranego produktu – dwiczenia oraz case study (2h
SS, 2h SN)
DW 4 – Wyznaczenie ceny oraz opracowanie sposobów różnicowania ceny dla wybranej firmy – dwiczenia (2h
SS, 2h SN)
DW 5 – Wybór sposobu dystrybucji oferty wybranej firmy – dwiczenia (2h SS, 2h SN)
DW 6 – Przygotowanie programu działao promocyjnych dla wybranej firmy – dwiczenia (2h SS, 2h SN)
DW 7 – Zaliczenie (1h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenie składa się z części pisemnej (50% oceny) oraz oceny z dwiczeo (50% oceny). Sprawdzian testuje
osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy (do 7 pytao). Ocena z dwiczeo realizowanych i
prezentowanych przez studentów podczas dwiczeo 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 pytao oraz interpretację 2-3 praktycznych
zagadnieo.
Literatura podstawowa:
 Marketing. Koncepcja skutecznych działao, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011
 Podstawy Marketingu, red. J. Karwowski, Wydawnictwo ZSB, Szczecin 2003.
 Podstawy Marketingu – dwiczenia, 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:


Europejski System Punktów Kredytowych

63

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Rachunkowości

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

RACHUNKOWOŚD FINANSOWA
Liczba
Punkty
Typ
Język
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
wykłady
15
3
kierunkowe
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
II
3
wykłady
15
4
Niestacjonarne
dwiczenia
15
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Urszula Wawer, dr Anna Buczkowska, dr Jadwiga Wawer-Bernat
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: uwawer@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawowe pojęcia ekonomiczne
 umiejętności: student potrafi dostrzegad, obserwowad i interpretowad zdarzenia gospodarcze
 kompetencji (postaw): student potrafi uzupełniad i doskonalid nabytą wiedzę, komunikowad się z
otoczeniem i przekazad podstawową wiedzę na temat działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące majątku, wyniku jednostki gospodarczej oraz procesów
zmieniających majątek, a także zasad funkcjonowania urządzeo księgowych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
Tryb studiów





Rok
II

Semestr
3

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,
ustalanie wyniku finansowego,
rozwiązywanie praktycznych problemów ewidencyjnych i ich interpretacja

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


student potrafi wykorzystać informacje dostarczane przez rachunkowość do podejmowania decyzji i oceny działalności
jednostki gospodarczej

Metody dydaktyczne: wykład, dwiczenia, metoda przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W1 – Istota, zakres, zasady, funkcje i regulacje prawne rachunkowości (2h SS, 2h SN)
W2 – Majątek jednostki gospodarczej i jego podział. Bilans (2h SS, 2h SN)
W3 – Operacje bilansowe. Konto - budowa i funkcjonowanie. Konta bilansowe. Zasada podwójnego zapisu (2h
SS,
2h SN)
W4 - Zasady funkcjonowania kont księgowych. Zestawienie obrotów i sald (2h SS, 2h SN)
W5 – Funkcjonowanie kont wynikowych. Istota wyniku finansowego (2h SS, 2h SN)
W6 – Metody ustalania wyniku finansowego. Rachunek zysków i strat (2h SS, 2h SN)
W7 - Podzielnośd konta. Zasady poprawiania błędów księgowych (2h SS, 2h SN)
W8 – Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe (1h SS, 1h SN)
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Dw1 – Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie istoty, zakresu, funkcji i zasad rachunkowości (2h SS, 2h SN)
Dw2 – Klasyfikowanie składników majątku i źródeł ich pochodzenia. Sporządzanie bilansu (2 h SS, 2h SN)
Dw3 – Zapoznanie z zasadami ujmowania zmian zachodzących w składnikach majątku (2 h SS, 2h SN)
Dw4 – Zapoznanie z zasadami ewidencji na kontach bilansowych (2h SS, 2h SN)
Dw5 - Klasyfikowanie elementów wpływających na wynik finansowy. Ustalanie wyniku finansowego (2 h SS, 2h
SN)
Dw6 – Ustalanie wyniku finansowego. Sporządzanie rachunku zysków i strat (2 h SS, 2h SN)
Dw7 – Przykład całościowy (2 h SS, 2h SN)
Dw8 – Zaliczenie (1 h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci oceniani są na podstawie zaliczenia pisemnego, które sprawdza efekty kształcenia w zakresie wiedzy
(test) i umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe (do 15 pytao) i zadania sytuacyjne (do 3 zadao).
Literatura podstawowa:
 Rachunkowośd. Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i międzynarodowych.
Częśd I,red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2010.
 Rachunkowośd. Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i międzynarodowych.
Częśd II. Zadania z rozwiązaniami, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław 2010.
 Podstawy rachunkowości, red. K.Winiarska, Wolters Kluwer, Kraków 2010.
 Podstawy rachunkowości – zbiór zadao, 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 Organizacji i Zarządzania

Wydział: WNEiZ
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE
Tryb studiów
Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

4

II

4

Rodzaj zajęd:
wykłady
dwiczenia
laboratoria
wykłady
dwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin
15
15

Punkty
ECTS:

15
15

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

kierunkowy

polski

4

6

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 zastosowad narzędzia zarządzania poznane w ramach wcześniejszych przedmiotów
m.in. algorytm procesu podejmowania decyzji, zasady organizacji pracy, techniki usprawniania komunikacji
 kompetencji (postaw) (1) student potrafi przygotowad i przeprowadzid prezentację, moderowad dyskusję na zadany
temat, pracowad w zespole
Cele przedmiotu: Przekazanie wiedzy o rodzajach i uwarunkowaniach zachowao ludzi w organizacjach oraz kluczowych
elementach składających się na przedmiot zachowao organizacyjnych, z uwzględnieniem podstawowych poziomów
analizy: jednostki, grupy i systemu organizacyjnego. Wskazanie możliwości wykorzystania w praktyce form, metod i
technik kształtowania pożądanych zachowao pracowników, wpływających na sposób funkcjonowania organizacji i ich
powodzenie.

CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




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 (3)




Poprawne stosowanie terminologii dotyczącej przedmiotu zachowań organizacyjnych oraz definiowanie kluczowych
zjawisk
Identyfikowanie i analizowanie problemów dotyczących zachowań organizacyjnych takich jak: spadek
zaangażowania pracowników, zła atmosfera pracy, konflikty między pracownikami itp.
Ocenianie zasadności zastosowanych w organizacjach metod i narzędzi rozwiązywania problemów

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Rozwijanie takich postaw i umiejętności jak: współpraca, komunikowanie się, rozwiązywanie konfliktów,
kreatywność.
Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, dwiczenia praktyczne (kwestionariusze itp.), dyskusja w grupie

Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)

W1- Istota i uwarunkowania zachowao organizacyjnych; przedmiot i cele zachowao w organizacji (1h
SS, 1h SN)
W2- Poziom jednostki: podstawy zachowao indywidualnych: wartości, postawy, osobowośd,
uzdolnienia, postrzeganie, uczenie się (2h SS, 2h SN)
W3- Poziom jednostki: motywacja i indywidualne podejmowanie decyzji (2h SS, 2h SN)
W4-Poziom grupowy: przyczyny przyłączania się do grup; zasady funkcjonowania; grupowe
podejmowanie decyzji; Komunikacja i konflikty w grupach (2h SS, 2h SN)
W5- Poziom grupowy: Zespoły w organizacjach: zespół a grupa, wady i zalety pracy zespołowej,
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rodzaje zespołów (2h SS, 2h SN)
W6- Koncepcje efektywnego kierowania; władza w organizacjach – źródła i przejawy; przywództwo
jako specyficzny sposób kierowania ludźmi (2h SS, 2h SN)
W7- Poziom systemu: projektowanie organizacji; koncepcja i wprowadzanie zmian organizacyjnych
(2h SS, 2h SN)
W8- Poziom systemu: kultura organizacyjna; zarządzanie zasobami ludzkimi (2h SS, 2h SN)
DW1- Wprowadzenie do zachowao organizacyjnych; trendy i tendencje, badanie postaw
pracowników (2h SS, 2h SN)
DW2- Uwarunkowania zachowao jednostki w organizacji: diagnozowanie typów osobowości, analiza
systemu wartości, sposobów uczenia się, poziomu motywacji (2h SS, 2h SN)
DW3- Grupy i zespoły - określanie podobieostw i różnic, funkcjonowanie w grupie/zespole (2h SS, 2h SN)

DW4- Komunikacja i konflikty w grupach pracowniczych (2h SS, 2h SN)
DW5- Władza i przywództwo: badanie stylu przywództwa, determinanty skuteczności (2h SS, 2h SN)
DW6- Analiza podejścia do zmian organizacyjnych (2h SS, 2h SN)
DW7- Analiza kultury organizacyjnej oraz polityki zarządzania zasobami ludzkimi (2h SS, 2h SN)
DW8- Zaliczenie (1h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Raporty z przeprowadzonych studiów przypadków
Wyniki dwiczeo 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:





Brzezioska E., Paszkowska-Rogacz A., Człowiek w firmie, Difin, Warszawa 2009
Szaban J.M., Zachowania organizacyjne, Wyd. Adam Marszałek, Toruo 2007
Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2002
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Kierunek: Zarządzanie

Wydział: WNEiZ

Jednostka organizacyjna US:
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Kierunek: Zarządzanie
Rodzaj studiów: I stopieo
KOD Przedmiotu:

NAZWA PRZEDMIOTU:

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Tryb studiów
Rok

Semestr

Liczba
godzin
15
30

Punkty
ECTS:
6

Typ
przedmiotu
kierunkowy

Rodzaj zajęd
Wykłady
II
4
Dwiczenia
Laboratoria
Niestacjonarne
Wykłady
15
5
II
3
Dwiczenia
30
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr inż. Marian Gołębiowski, mgr Anna Bielawa
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: gomar@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy zarządzania w organizacji,
 umiejętności: student potrafi określid podstawowe właściwości produktu,
 kompetencji: student potrafi pracowad w grupie i ma nawyki kształcenia ustawicznego.
Stacjonarne

Język
wykładowy
polski

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 ocenid poziom jakości wyrobów i usług,
 analizowanie regulacji normatywnych i prawnych w zakresie jakości i systemów zarządzania jakością.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
 student potrafi posługiwad się metodami zarządzania i doskonalenia jakości.
Metody dydaktyczne: wykład z elementami konwersatoryjnymi z wykorzystaniem prezentacji w Power
Point,
dwiczenia, w tym wykonywane w zespołach (o zmiennym składzie osobowym).
Treści merytoryczne przedmiotu:
W1 – Filozofia jakości, podstawowe definicje i aspekty jakości (3 h).
W2 – Ewolucja w podejściu do problematyki zapewnienia jakości (2 h).
W3 – System zarządzania jakością w organizacji i jego dokumentacja (2 h).
W4 – Certyfikacja systemów zarządzania jakością (2 h).
W5 – Prekursorzy i podstawy koncepcji zarządzania przez jakośd (2 h).
W6 – Koszty jakości w organizacji (2 h).
W7 – Wybrane metody zarządzania i doskonalenia jakości (2 h).
DW1 – Pojmowanie jakości i jej różne aspekty (2 h).
DW2 – Cechy i ocena jakości wyrobów (2 h).
DW3 – Cechy i ocena jakości usług (2 h).
DW4 – Ewolucja i podstawowe zagadnienia zarządzania jakością (2 h).
DW5 – Zasady zarządzania jakością (2 h).
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DW6 – System zarządzania jakością według ISO 9001:2009 i jego dokumentowanie (2 h).
DW7 – Certyfikacja systemów zarządzania jakością i wyrobów (2 h).
DW8 i 9 – Narzędzia zarządzania jakością ( 4 h).
DW10 i 11 – Metody zarządzania i doskonalenia jakości (4 h).
DW12 – Koncepcja, zasady i modele zarządzania przez jakośd (2 h).
DW13 – Koszty jakości (2 h).
DW14 – Integracja systemów zarządzania w organizacji (2 h).
DW15 – Test zaliczeniowy (2 h ).
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie przedmiotu na podstawie testu i wyników uzyskanych w zespołach ćwiczeniowych,
umożliwiających ocenę osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności. Egzamin testowy
(pytania wielokrotnego wyboru i pytania otwarte). Zaliczenie testu na ocenę dostateczną wymaga uzyskania
60% możliwych punktów.
Literatura podstawowa:
1. Frąś J., Gołębiowski M. ,Bielawa A.: Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu Szczecioskiego, Szczecin 2006
2. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa – Poznao 2005
3. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
4. Karaszewski R.: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. TNOIK, Toruo 2009
5. Kolman R.: Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości. Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
1. Bank J.: Zarządzanie przez jakośd. 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. Łaocuckiego. Wydawnictwo Naukowe
Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznao 2003
5. Urbaniak M.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2004
6. „Problemy Jakości” (miesięcznik)
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Katedra Zarządzania
Przedsiębiorstwem

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie projektami
Liczba
Punkty
Typ
Język
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
wykłady
15
3
ogólne
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
I
1
wykłady
15
3
Niestacjonarne
dwiczenia
15
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: 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 działalności prowadzone przez podmioty gospodarcze oraz formy
prowadzenia działalności gospodarczej
 umiejętności – student potrafi sklasyfikowad otoczenie przedsiębiorstwa
 kompetencji (postaw) – student potrafi pracowad w grupie, jest przygotowany do rozwiązywania analiz
przypadków
Cele przedmiotu: Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Zapoznanie się
przebiegiem realizacji procedur projektowych przez pryzmat funkcji planowania, organizowania,
motywowania, sterowania i kontroli
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów





Rok
II

Semestr
3

Znajomość podstawowych kategorii z zakresu zarządzania projektami oraz ich klasyfikacji
Znajomość istoty zarządzania ryzykiem oraz zarządzania zmianami w projekcie
Znajomość podejścia projektowego w tworzeniu nowych wyrobów i technologii

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Student potrafi dokonać planowania projektu przy pomocy podstawowych technik
Potrafi dokonać analizy budżetu w zarządzaniu projektem
Potrafi wykonać prezentację zarządzania projektami na przykładzie praktycznym

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Potrafi dokonać oceny ryzyka w zarządzaniu projektem

Metody dydaktyczne: wykład, dwiczenia, rozwiązywanie zadao, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1 - Zarządzanie projektem, zarządzanie projektami (2h SS, 2h SN)
 W2 - Miejsce, rola i rodzaje projektów w zarządzaniu (2h SS, 2h SN)
 W3 – Cykl życia projektu (2h SS, 2h SN)
 W4- Inicjowanie, definiowanie i ocena wykonalności projektu (2h SS, 2h SN)
 W5- Planowanie i definiowanie zasobów projektu (2h SS, 2h SN)
 W6- Organizacja zespołu projektowego (2h SS, 2h SN)
 W7- Budżetowanie projektu (2h SS, 2h SN)
 W8- Sterowanie przebiegiem projektu (2h SS, 2h SN)
 DW1- Otoczenie projektu (2h SS, 2h SN)
 CW2- Definiowanie celu i wymagao w projekcie (2h SS, 2h SN)
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DW3- Planowanie w projekcie (2h SS, 2h SN)
DW4- Zarządzanie zmianami w projekcie (2h SS, 2h SN)
CW5- Wyzwania w projektach (2h SS, 2h SN)
Dw6- Zarządzanie ryzykiem w projektach (2h SS, 2h SN)
Dw7- Kontrola i ewaluacja projektów (2h SS, 2h SN)
DW8- Prezentacja zarządzania projektami na przykładzie praktycznym (2h SS, 2h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
 Zaliczenie w formie projektu własnego. Sprawdza osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności. Powinien zawierad charakterystykę firmy, jej otoczenia oraz planowanie i definiowanie
zasobów projektu, organizację zespołu projektowego, budżetowanie projektu, sterowanie przebiegiem
projektu.
Literatura podstawowa:
 A. Stabryła: Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wyd. PWN, Warszawa 2006.
 T. Young: Skuteczne zarządzanie projektami. Wyd. Helion – One Press, Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca:




S. Wilczewski, MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów,
Helion, Warszawa 2011.
I. Kerzner: Zarządzanie projektami. Studium przypadków. Wyd. Helion – One Press, Warszawa 2005.
N. Oparska: Zarządzanie projektami małymi i dużymi. Wyd. MT Biznes, Warszawa 2006.
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Liczba
Punkty
Typ
Tryb studiów
Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykłady
15
6
kierunkowy
polski
III
5
Stacjonarne
Dwiczenia
30
Laboratoria
wykłady
15
5
5
Niestacjonarne III
dwiczenia
30
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Wojciech Jarecki
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: wojciech.jarecki@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student zna podstawy zarządzania przedsiębiorstwem i rynku pracy
 Umiejętności: student potrafi określad strategię przedsiębiorstwa, analizowad rynek pracy
 kompetencji (postaw): student potrafi współpracowad, analizowad sytuację w otoczeniu
przedsiębiorstwa, jest komunikatywny
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem pracowników w przedsiębiorstwie, z analizą
otoczenia w zakresie rynku pracy i z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




poznanie zasad pozyskiwania pracowników, ich oceniania, motywowania, rozwoju, pracy w zespole a także
zwalniania
poznanie zasad funkcjonowania działu personalnego
pozyskanie wiedzy z zakresu kompetencji potrzebnych do kierowania pracownikami

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




analizowanie otoczenia przedsiębiorstwa i zmian w nim
umiejętność zastosowania w praktyce narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi
umiejętność określania strategii personalnej

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


Student potrafi wykorzystać w praktyce poszczególne elementy zarządzania zasobami ludzkimi

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, symulacje rozwiązywane w grupach, dwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W1 - Cechy współczesnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy (2h SS, 2h SN)
 W2 - Planowanie i pozyskiwanie pracowników (2h SS, 2h SN)
 W3 - Wprowadzanie pracowników w zakres obowiązków. Rozwój pracowników w organizacji (2h SS, 2h
SN)
 W 4 - Ocenianie pracowników (2h SS, 2h SN)
 W 5 - Motywowanie pracowników (2h SS, 2h SN)
 W 6 - Grupy i zespoły pracownicze (2h SS, 2h SN)
 W 7 - Kontrola funkcji personalnej (2h SS, 2h SN)
 W 8 - Metody badao problematyki kadrowej (1h SS, 1h SN)
 Dw1 - Wartości w pracy i życiu osobistym (2h SS, 2h SN)
 Dw2 - Globalizacja, konkurencja, czynniki polityczno-prawne i kulturowe (2h SS, 2h SN)
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Dw 3 - Formułowanie ogłoszeo, źródła doboru (wewnętrzne, zewnętrzne). Analiza życiorysu, listów
motywacyjnych, świadectw pracy, zdrowia, referencje (2h SS, 2h SN)
 Dw 4 - Testy psychologiczne, testy na inteligencję, próby pracy. Wywiady ustrukturalizowane,
nieustrukturalizowane, sytuacyjne, biograficzne i inne, Assessment Center. Błędy popełniane podczas
wywiadów i całej rekrutacji (2h SS, 2h SN)
 Dw 5 - Próbny okres pracy” jako narzędzie weryfikacji kwalifikacji (2h SS, 2h SN)
 Dw 6 - Couching, mentoring, counsseling (2h SS, 2h SN)
 Dw 7. - Kryteria i zasady oceniania (2h SS, 2h SN)
 Dw 8 - Techniki i procedury oceniania, błędy oceniania (2h SS, 2h SN)
 Dw 9 - Motywowanie materialne (2h SS, 2h SN)
 Dw 10 - Motywowanie niematerialne (2h SS, 2h SN)
 Dw 11 - Dobrze i źle działające grupy (2h SS, 2h SN)
 Dw 12 - Komunikacja (2h SS, 2h SN)
 Dw 13 - Etapy kontroli. Koszty pracy. Analiza potencjału (2h SS, 2h SN)
 Dw 14 - Controlling personalny (2h SS, 2h SN)
 Dw 15. – Kolokwium (2h SS, 2h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
 Dwiczenia: ocena z kolokwium (50%) (pytania opisowe), ocena z projektu własnego (50%)
 Egzamin – pytania opisowe
Literatura podstawowa:
 Pocztowski A. (red. ), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008.
 Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 Juchnowicz M., (red.),, Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa
2007.
Literatura uzupełniająca:
 Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., Gospodarowanie kapitałem ludzkim,
Economicus, Szczecin 2010.
 Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł. (red.), Nowe metody pracy z ludźmi, Poltext, Warszawa 2002.
 Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami. Dwiczenia, C.H.Beck, Warszawa 2006.
 Jarecki W., Pozyskiwanie personelu do przedsiębiorstwa, PTE, Szczecin 2004.
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PRZEDMIOTY POZOSTAŁE NA
KIERUNKU „ZARZĄDZANIE” (studia
stacjonarne i niestacjonarne I° – 3-letnie)
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Lista przedmiotów pozostałych w porządku alfabetycznym
Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu

Analiza ekonomiczna
Bankowość i rynki finansowe
E-biznes
Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw
Gospodarka a środowisko
Bankowośćzakupów
i rynki finansowe
Marketing
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Modelowanie procesów biznesowych
Ocena efektywności inwestycji
Planowanie w przedsiębiorstwie
Podstawy makroekonomii
Polityka ekonomiczna
Przedsiębiorstwo w otoczeniu przyszłości
Public relations
Rachunkowość zarządcza
Strategie rozwoju przedsiębiorstw
Systemy informatyczne w zarządzaniu
Współczesne teorie firmy
Zarządzanie kapitałem trwałym
Zarządzanie sprzedażą
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie /
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Analiza ekonomiczna
Liczba
Punkty
Typ
Język
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
wykłady
15
4
Pozostałe
j. polski
przedmioty
Stacjonarne
Dwiczenia
30
Laboratoria
II
III
wykłady
12
4
Niestacjonarne
dwiczenia
9
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: prof. zw. dr hab. Edward Urbaoczyk, dr Mirela Romanowska, dr Aleksandra Gąsior
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: edwardu@o2.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 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:
Umiejętnośd 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 finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych w celu podejmowania
właściwych decyzji i sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów





Rok
II

Semestr
IV

zrozumienie zawartości informacyjnej podstawowych sprawozdań finansowych i raportów
zrozumienie zasad budowy podstawowych mierników oceny zjawisk charakteryzujących przedsiębiorstwo
znajomość wybranych metod deterministycznych

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




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 (1-3)




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

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, dwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W1 - Istota i rola analizy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. (1 h SS)
W2 - Kryteria klasyfikacji metod analizy ekonomicznej i ich przydatnośd w aktualnych warunkach rynkowych. (1
h SS)
W3 - Charakterystyka źródeł informacji dla potrzeb analizy ekonomicznej. (2 h SS)
W4 - Wstępna ocena sytuacji majątkowej. (2 h SS)
W5 - Wstępna ocena sytuacji kapitałowej. (2 h SS)
W6 - Ocena krótkoterminowej i długoterminowej statycznej płynności finansowej. (1 h SS)
76 Europejski System Punktów Kredytowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

W7 - Cykl konwersji gotówki. ( 1 h SS)
W8 - Istota i ocena kapitału obrotowego netto. (1 h SS)
W9 –Istota i pomiar rentowności przedsiębiorstwa. (2 h SS)
W5 - Modele analizy przyczynowej rentowności. (1 h SS)
W6- Dźwignia finansowa, operacyjna i połączona. (1 h SS)
Dw 1 – Czytanie podstawowych sprawozdao finansowych wybranego przedsiębiorstwa. (2 h SS)
Dw2 - Metody analizy ekonomicznej: logarytmowania i kolejnych podstawieo – zadania z dwoma i trzema
czynnikami. (4 h SS)
Dw3 – Wstępna ocena sytuacji majątkowej badanego przedsiębiorstwa. ( 2 h SS)
Dw4 - Wstępna ocena sytuacji kapitałowej badanego przedsiębiorstwa. ( 2 h SS)
Dw5 – Badanie krótkoterminowej i długoterminowej statycznej płynności finansowej przedsiębiorstwa X. (2 h
SS)
Dw6 - Ustalenie i interpretacja cyklu konwersji gotówki (operacyjny, netto). (2 h SS)
Dw7 - Ocena kapitału pracującego netto w przedsiębiorstwie X. (2 h SS)
Dw8- Sprawdzian dotychczasowego postępu w nauce. (1 h SS) Ocena opłacalności angażowanych kapitałów w
przedsiębiorstwie X. (1 h SS)
Dw9 - Ocena efektywności wykorzystania czynników produkcji w przedsiębiorstwie X. ( 2 h SS)
Dw10 – Wstępna ocena wyników finansowych przedsiębiorstwa X (modele następstwa szeregowego). (1 h SS)
Dw11 – Analiza przyczynowa wyników finansowych. (2 h SS)
Dw 12 – Analiza przyczynowa rentowności kapitałów własnych. (2 h SS)
Dw 13 – Pomiar dźwigni finansowej, operacyjnej i połączonej. (2 h SS)
Dw14 – Case study (przedsiębiorstwa Y, Z). (2 h SS)
Dw15 – Kolokwium zaliczeniowe. (1 h SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie w formie pisemnej obejmujące pytanie teoretyczne i zadania empiryczne sprawdzające znajomośd
metod i umiejętnośd interpretacji wyników. Na ocenę koocową wpływ ma aktywnośd na zajęciach oraz wynik
sprawdzianu wiedzy postępu w nauce.
Przedmiot kooczy 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 sprawozdao finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 Gabrusewicz W.: Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
 Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Red. W. Skoczylas, SKwP, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca:
 Siemioska M.: Metody pomiaru i oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wyd. UMK, Toruo 2002.
 Sierpioska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWE, Warszawa
2001.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Finansów

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
BANKOWOŚD I RYNKI FINANSOWE
Liczba
Punkty
Typ
Język
Tryb studiów
Rok Semestr
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
III
6
wykłady
15
Stacjonarne
Dwiczenia
15
3
Laboratoria
pozostały
polski
I
2
wykłady
12
Niestacjonarne
dwiczenia
2
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Marcin Będzieszak, dr Sławomir Franek
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: sfranek@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1): student posiada znajomośd podstawowych zagadnieo z zakresu makroekonomii i finansów
 umiejętności (1): student posiada umiejętnośd dokonywania podstawowych kalkulacji matematycznych
 kompetencji (postaw) (1): student potrafi korzystad ze źródeł wiedzy dostępnych w Internecie
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia służące identyfikacji i rozumieniu zjawisk w sektorze bankowym i na rynku
finansowym
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




uzyskanie wiedzy roli systemu bankowego i rynku finansowego we współczesnej gospodarce
uzyskanie wiedzy o zasadach działania banków i ich wpływie na stabilność systemu finansowego
uzyskanie wiedzy o regułach działania współczesnego rynku finansowego w wymiarze instytucjonalnym i
instrumentalnym

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




uzyskanie umiejętności określania czynników determinujących stabilność systemu bankowego i rynku finansowego
umiejętność określania specyfiki poszczególnych instrumentów finansowych z punktu widzenia relacji rentownośćryzyko
zdobycie umiejętności analizowania podstawowych czynników wpływających na zachowania inwestorów w
poszczególnych segmentach rynku finansowego

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


zdolność do podjęcia decyzji w zakresie samodzielnego inwestowania na rynku finansowym



zdolnośd do komunikowania się z otoczeniem i przekazywania podstawowej wiedzę z zakresu reguł
funkcjonowania banków i rynku finansowego
 zdolnośd do wyrażania poglądów przydatnych w pracy zawodowej w sektorze finansowym
Metody dydaktyczne: wykład powiązany z komentowaniem aktualnych zjawisk w sektorze bankowym i na
rynku finansowym, dwiczenia z wykorzystaniem analizy danych źródłowych (głównie z Internetu – KNF, NBP,
GPW) oraz przykładami podstawowych kalkulacji finansowych
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W1 - Współczesny rynek finansowy. Klasyfikacja rynków finansowych. Uczestnicy rynku finansowego.
Instrumenty rynku finansowego (2 h SS, 2 h SN)
W2 - Nadzór nad rynkami finansowymi. Zintegrowany a sektorowy nadzór finansowy. Instytucje centralne
systemu finansowego (2 h SS, 2 h SN)
W3 - System bankowy. Struktura sektora bankowego. Funkcje banków i podstawowe kryteria ich oceny –
stabilnośd, bezpieczeostwo, wiarygodnośd, efektywnośd (2 h SS, 2 h SN)
W4 – Bank centralny a stabilnośd rynku finansowego. Mechanizm transmisji monetarnej (2 h SS, 2 h SN)
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W5 - Ryzyko bankowe. Rodzaje ryzyka bankowego. Determinanty ryzyka bankowego. Zarządzanie ryzykiem
kredytowym (2 h SS, 2 h SN)
W6 - Instytucje pośrednictwa finansowego w Polsce. Fundusze inwestycyjne. Otwarte Fundusze
Emerytalne. Fundusze Ventre capital/private equity. Zaangażowanie instytucji pośrednictwa finansowego
na rynkach finansowych (2 h SS, 2 h SN)
W7 - Integracja rynków finansowych. Podstawy integracji finansowej w UE. Miary integracji finansowej.
Koszty i korzyści integracji (2 h SS, 2 h SN)
W8 - Kryzys na rynkach finansowych. Determinanty makro- i mikroekonomiczne kryzysu finansowego.
Działania interwencyjne i ich skutecznośd (1 h SS, 1 h SN)
DW1 – Analiza sektora bankowego w Polsce na tle trendów globalnych (2 h SS, 2 h SN)
DW2 - Kryteria oceny kondycji finansowej banu (2 h SS, 2 h SN)
DW3 – Kryteria podejmowania decyzji w banku centralnym. Wpływ stóp banku centralnego na rynkowe stopy
procentowe (2 h SS, 2 h SN)
DW4 – Właścicielskie i dłużne papiery wartościowe – specyfika i metody wyceny (2 h SS, 2 h SN)
DW5 – Rynek giełdowy i rynek OTC. Organizacja i zasady działania
DW6 –Analiza notowao giełdowych (2 h SS, 2 h SN)
DW7 – Instrumenty pochodne. Mechanizm dźwigni finansowej na rynku finansowym (2 h SS, 2 h SN)
DW8 – 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 16 pytań) zawierające także zagadnienia dotyczące interpretacji
bieżących zjawisk w sferze bankowości i rynków finansowych oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć (do 8
pojęć)
Zaliczenie pisemne – test obejmujący sprawdzenie pozyskanej wiedzy i umiejętności (maksymalna ocena 4+),
możliwość podwyższenia oceny (o pół stopnia) w przypadku aktywności podczas ćwiczeń
Literatura podstawowa:
 Współczesna bankowośd. Tom I. Red. M.Zaleska, Difin, Warszawa 2008
 Bank na rynku finansowym – problemy skali, efektywności i nadzoru, Red. E. Miklaszewska, Oficyna a
Wolters Kluwer, Warszawa 2010
 W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. PWN, Warszawa 2008
 Rynki, instrumenty i instytucje finansowe , Red. J. Czekaj, PWN, Warszawa 2008
Literatura uzupełniająca:
 T. Galbarczyk, J. Świderska, Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2011
 System finansowy w Polsce t. 2, Red. B. Pietrzak, Z. Polaoski, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2008
 M. Capiga, Finanse banków, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 Rozwój systemu finansowego w Polsce, NBP
 Instytucjonalna organizacja nadzoru finansowego w krajach Unii Europejskiej, NBP, Warszawa 2009.
 N. Ferguson, Potęga pieniądza. Wydawnictwo Literackie 2010
 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. PWN, Warszawa 2007
 D. Luenberger, Teoria inwestycji finansowych, PWN, Warszawa 2003.
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Wydział:
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
WNEiZ
Instytut Informatyki w Zarządzaniu
Kierunek / Specjalnośd: Informatyka i Ekonometria / Inżynieria Internetu
Rodzaj studiów: I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

E-biznes
Rodzaj
Liczba
Punkty
Typ
Język
zajęd:
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
III
6
Wykłady
15
3
Pozostałe
polski
przedmioty
Dwiczenia
Stacjonarne
Laboratori
15
a
III
5
Wykłady
8
3
Dwiczenia
Niestacjonarne
Laboratori
8
a
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
Tryb studiów




Rok

Semestr

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. Bezpieczeostwo w e-biznesie.
 8. Podstawy prawne, podatkowe i księgowe w e-biznesie
Dwiczenia:
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
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grupy odbiorców oraz dostawców swych usług. 7. Polityka bezpieczeostwa firmy (w ujęciu
informatycznym i cywilnym). 8. Wykonanie analizy wspomagającej SWOT. 9. 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
Niedźwiedzioski, 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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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

FUNKCJONOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW
Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
15
3
Przedmioty
polski
I
II
pozostałe
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
wykłady
10
3
I
II
Niestacjonarne
dwiczenia
5
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Malwina Szczepkowska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: malwina@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawowe pojęcia typu przedsiębiorca, przedsiębiorczośd, zna typy i formy
przedsiębiorstw
 umiejętności: student umie, posługując się opisem firmy, dokonywad analizy jego funkcjonowania
 kompetencji (postaw): jest przygotowany do analizy opisów przypadku, umie pracowad w grupie
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów





Rok

Semestr

zapoznanie studentów z klasyfikacją przedsiębiorstw wybranymi metodami
przedstawienie istoty sektora MSP, jego cech, determinant i barier rozwoju
identyfikacja firmy rodzinnej jako specyficznego przykładu małego i średniego przedsiębiorstwa

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




wymyśleć, przeanalizować i ocenić pomysł na własną działalność gospodarczą na niewielką skalę
przeprowadzenie procesu założycielskiego małej firmy
umiejętność analizy mocnych i słabych stron firm rodzinnych na konkretnych przykładach

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


praca w grupie, umiejętność dyskusji i krytycznej analizy przypadków firm (case study)

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji, dyskusje studentów, praca z grupach nad
problemem, rozwiązywanie zadao, analizy przypadków (case study).
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1 – klasyfikacja przedsiębiorstw według wybranych kryteriów, w tym pod względem wielkości (4h SS, 2h
SN)
 W2 – charakterystyka sektora MSP, jego powstanie w Polsce, Europie i na świecie (3h SS, 2h SN)
 W3 – rozwój i bariery MSP w Polsce (2h SS, 2h SN)
 W4 – źródła finansowania rozwoju MSP (2h SS, 1h SN)
 W5 – specyficzny rodzaj małego i średniego przedsiębiorstwa – firma rodzinna (2h SS, 2h SN)
 W6 – uwarunkowania firm rodzinnych w Polsce (2h SS, 1h SN)
 DW1 - przypomnienie pojęd (przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczośd) oraz form
organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, case study (2h SS, 1h SN)
 DW2- identyfikowanie pomysłu na biznes, wykorzystanie analizy SWOT i ocena jego efektywności, case
study (2h SS, 1h SN)
 DW3- ocena realizacji pomysłu jego efektywności, case study (2h SS, 1h SN)
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DW4 - ocena źródeł finansowych na etapie projektu przedsiębiorstwa, case study (2h SS)
DW5- strategie marketingowe i ZZL, analiza przypadku na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa, case
study (2h SS)
 DW6- identyfikacja firm rodzinnych, case study (3h SS, 1h SN)
 DW7-zaliczenie pisemne przedmiotu (2h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenia pisemnego (50% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy, który obejmuje pytania opisowe (do 8 pytań).
 Projektu własnego (50% oceny) – projekt testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności i
postaw. Projekt powinien zawierać: opis małego przedsięwzięcia od założenia: identyfikacji pomysłu i jego
analizy (metoda SWOT), poprzez ocenę źródeł finansowania, analizy marketingowej i oceny zasobów w
tym zasobów ludzkich. Praca ma być wykonana przez zespoły maksymalnie 4 osobowe na maksymalnie 10
stronach.
Literatura podstawowa:
 Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek i M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2011.
 Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Economicus, Szczecin 2008.
 Wybrane elementy funkcjonowania przedsiębiorstwa, pod red. K. Wietrzyk-Szczepkowskiej, Economicus,
Szczecin 2007.
 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, pod red. K. Safina, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław
2008.
 Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. naukowa B. Pasecki, PWN, Warszawa 1999.
Literatura uzupełniająca:
 J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin,
Warszawa 2004.
 Konkurencyjnośd przedsiębiorstw. Metody Badao, case study, red. M. Białasiewicz, Economicus, Szczecin
2010.
 Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, red. M. Białasiewicz, Wydawnictwo Naukowe US,
Szczecin 2002.

Europejski System Punktów Kredytowych

83

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

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

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Ekonomia menadżerska
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
GOSPODARKA A ŚRODOWISKO

Tryb studiów
Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

III

V

I

I

Rodzaj zajęd:
wykłady
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
dwiczenia
Laboratoria

Liczba
godzin
15
15

Punkty
ECTS:
3

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

10

2

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 wskazad na znaczenie środowiska w rozwoju społeczno-gospodarczym
 kompetencji (postaw): student potrafi uzasadnid 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 (3)




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

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




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

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Student potrafi wskazać na zachowania proekologiczne

Metody dydaktyczne: wykład klasyczna forma problemowa z elementami aktywizacji studentów,
dwiczenia: rozwiązywanie zadao, praca w grupach, dyskusja
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/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 (2h).
W7 – Globalizacja a stan i zagrożenia środowiska naturalnego.(2h).
Dw1 – Funkcje środowiska, wskaźniki emisji, imisji, stopnie degradacji środowiska - wyliczenia(2h).
Dw2 – Zastosowanie wybranych metod wyceny środowiska – przykłady (2h).
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Dw3 – Sposoby wyceny szkód, strat, kosztów i efektów ochrony środowiska (2h).
Dw4 – Standardy i mierniki ekorozwoju (ISEW, HDI, Plecak ekologiczny, Ślad ekologiczny) (2h).
Dw5 – Kompetencje poszczególnych organów w zakresie gospodarowania i ochrony środowiska naturalnego w
Polsce (2h).
Dw6 – Efektywnośd instrumentów ekonomicznych a możliwośd zastosowania rozwiązao rynkowych, przykłady
z krajów europejskich (2h).
Dw7 – Identyfikacja globalnych zagrożeo środowiska (2h). Stan środowiska w wybranych paostwach (2h).
Dw8 – 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 pytao), 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 działao
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.: Wartośd 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):
Katedra Marketingu

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Marketing zakupów

Tryb studiów

Rok

Liczba
godzin
15
15

Semestr

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

Rodzaj zajęd:
wykłady
Stacjonarne
III
VI
Dwiczenia
3
Laboratoria
Przedmiot
polski
pozostały
wykłady
20
Niestacjonarne
III
VI
dwiczenia
18
3
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Krzysztof Błooski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kblonski@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy - podstawowa wiedza z zakresu marketingu, zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa
 umiejętności – student posiada umiejętnośd dokonywania podstawowych kalkulacji matematycznych
 kompetencji (postaw) - student ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego , potrafi pracowad w grupie i
jest przygotowany do obserwacji i analizowania otoczenia .
Cele przedmiotu:
Pogłębienie wiedzy z zakresu działalności marketingowej (zakupy jako dopełnienie orientacji rynkowej
przedsiębiorstwa). Uświadomienie roli i znaczenia zakupów w działalności przedsiębiorstwa.

CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Zrozumienie na czym polega rola zakupów we współczesnej organizacji
Znajomość technik zakupów
Wiedza nt. organizacji zakupów zaopatrzeniowych, procedur zakupu

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Student umie dokonać analizy rynku zaopatrzeniowego
Student potrafi dokonać wyboru i oceny dostawcy w oparciu o wcześniej przygotowane kryteria
Student potrafi ocenić wyniki działania w sferze zakupów

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



student usprawnia umiejętność pracy w grupie
student poprawia umiejętność dyskusji w grupie

Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W1: Marketing zakupów jako częśd marketingu przemysłowego. Ewolucja funkcji zakupów. Punkt widzenia
logistyki na marketing zakupów.
W2: Marketing zakupów jako dopełnienie orientacji rynkowej przedsiębiorstwa. Instrumentarium marketingu
zakupów. Porównanie marketingu zakupów oraz marketingu sprzedaży
W3: Uwarunkowania postępowania nabywców dóbr inwestycyjnych. Modele postępowania nabywców dóbr
inwestycyjnych
W4: Wybór, ocena i klasyfikacja dostawców
W5: Analiza rynku zaopatrzeniowego
W6: Strategia zakupowa. Marketingowa strategia zakupów
W7: Badania, ocena wyników działania w sferze zakupów
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Dw1: Metody wyboru dostawcy – metoda AHP
Cw2: Metody wyboru dostawcy – metoda wskaźnikowa.
Dw3: Metody budowy i analizy portfela zakupowego
Dw4: Klasyczne metody sterowania zakupami
Dw5: Inne metody sterowania zakupami
Dw6: Grupowe sterowanie zakupami
Dw7: Kolokwium zaliczeniowe
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne: zadania i problemy teoretyczne

Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.

K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004
T. Wojciechowski, Zarządzanie sprzedażą i zakupem materiałów, PWE, Warszawa 1999.
T. Wojciechowski, Marketing na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa 2003.
L. Rosell, Techniki zakupu. Jak zwiększyć efektywność zakupów w firmie, BL Info Polska, Gdańsk 2004

Literatura uzupełniająca:
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków
Ekonomicznych

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE
Liczba
Punkty
Typ
Język
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
wykłady
15
4
przedmiot
polski
III
5
pozostały
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
wykłady
12
4
III
5
Niestacjonarne
dwiczenia
13
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Marcin Gryczka, dr Jarosław Narękiewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: joten@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student posiada wiedzę z zakresu podstaw makroekonomii, mikroekonomii i finansów.
 umiejętności: student potrafi wykorzystad zdobytą wiedzę do analizy zjawisk zachodzących w gospodarce.
 kompetencji: student potrafi pracowad w grupie, potrafi kompleksowo postrzegad 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
Tryb studiów





Rok

Semestr

poznanie zasad funkcjonowania światowego systemu handlu,
znajomość podstawowych faktów i procesów związanych z powstaniem i rozwojem gospodarki światowej,
znajomość zasad funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




rozumienie podstawowych mechanizmów działających w sferze międzynarodowych przepływów gospodarczych,
analiza teoretycznych podstaw i ocena praktycznych skutków prowadzenia określonej polityki handlowej i polityki
kursowej,
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.

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 dwiczeo/laboratoriów)
 W1 – Powstanie i rozwój gospodarki światowej (2h SS, 1h SN).
 W2 – Teorie handlu międzynarodowego (2h SS, 2h SN).
 W3 – Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej (2h SS, 2h SN).
 W4 – Ceny w handlu międzynarodowym (2h SS, 1h SN).
 W5 – Polityka handlowa i jej narzędzia (3h SS, 2 h SN).
 W6 – Teoria i polityka kursu walutowego (2h SS, 2h SN).
 W7 – Bilans płatniczy i problemy jego równowagi (2h SS, 2h SN).
 DW1 – Międzynarodowy podział pracy (2h SS, 1h SN).
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 DW2 – Międzynarodowe obroty towarowe (4h SS, 1h SN)
 DW3 – Usługi w wymianie międzynarodowej (2h SS, 1h SN).
 DW4 – Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (2h SS, 1h SN).
 DW5 – Międzynarodowa migracja siły roboczej (2h SS, 1h SN).
 DW6 – Liberalizacja handlu międzynarodowego i działalnośd WTO (4h SS, 1h SN).
 DW7 – Międzynarodowy transfer wiedzy technicznej (2h SS, 1h SN).
 DW8 – Międzynarodowe organizacje finansowe (4h SS, 2h SN)
 DW9 – Standardy i skutki wprowadzenia wymienialności waluty (2h SS, 1h SN)
 DW10 – Międzynarodowe systemy walutowe (2h SS, 1h SN)
 DW11 – Bilans płatniczy Polski (2h SS, 1h SN)
 DW12 – Zaliczenie/test (2h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie dwiczeo – 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 zagadnieo – do 3),
 samodzielnie przygotowanej przez studenta prezentacji (20 % oceny) – ma ona na celu ocenę elektów
kształcenia w zakresie umiejętności samodzielnej analizy problemów.
Egzamin ustny obejmujący problematykę wykładów i ćwiczeń – pytania otwarte sprawdzające osiągnięcie
efektów w zakresie wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa:
 Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia. Red. J. Dudzioski
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, Zielioska-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 Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

Ocena efektywności inwestycji
Tryb studiów





Semestr
III

Punkty
ECTS:
3

Typ
przedmiotu
pozostałe

Język
wykładowy
polski

Rodzaj zajęd:
wykłady
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
II
III
wykłady
9
3
Niestacjonarne
dwiczenia
5
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski, mgr Michał Grudzioski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: michal.grudzinski@poczta.pl; mat.cze@gmail.com
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: znajomośd podstaw ekonomiki przedsiębiorstwa, rachunkowości, zarządzania finansami, metod
statystycznych. Ogólna wiedza z zakresu makro- i mikroekonomii.
 umiejętności: umiejętnośd budowy prostych modeli finansowych
 kompetencji (postaw) (1)
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu oceny efektywności inwestycji.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)



Rok
II

Liczba
godzin
15
15

student rozumie istotę inwestycji i rozróżnia rodzaje projektów inwestycyjnych
student zna podstawowe metody oceny efektywności inwestycji
student zna podstawowe metody analizy ryzka stosowane w ocenie efektywności inwestycji
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)



student umie praktycznie posługiwad się rachunkiem ekonomicznym w ocenie konkretnych przedsięwzięd
inwestycyjnych
student potrafi zbudowad prosty model finansowy na potrzeby oceny efektywności inwestycji



student potrafi samodzielnie dokonać oceny efektywności projektu inwestycyjnego

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




komunikowanie się z ekspertami z innych dziedzin oraz z przedsiębiorcami
rozwiązywanie problemów (metodologicznych, metodycznych) i szybkie podejmowanie decyzji
wyzwolenie inicjatywy i przedsiębiorczości

Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i środków audiowizualnych.
Dwiczenia poświęcone analizie przypadków, rozwiązywanie zadao i ugruntowanie wiedzy teoretycznej w
małych grupach studenckich, podsumowanie rozwiązao na forum grupy dwiczeniowej.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1 - Inwestycje finansowe a inwestycje kapitałowe: podobieostwa i różnice (2h SS, 1h SN).
 W2 - Cykl inwestycyjny w inwestycjach kapitałowych (2h SS, 1h SN).
 W3 - Zwrot z inwestycji – istota, sposób pomiaru (2h SS, 1h SN).
 W4 - Formy współzależności inwestycji (2h SS, 1h SN).
 W5 - Proste i dyskontowe miary oceny efektywności inwestycji. Analiza porównawcza i krytyczna ocena
poszczególnych miar oceny efektywności inwestycji (NPV, IRR, PI, okres zwrotu, zdyskontowany okres
zwrotu, przeciętna księgowa stopa zwrotu) (2h SS, 2h SN).
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W6 - Sposoby uwzględniania ryzyka w ocenie efektywności inwestycji – ryzyko o aktywnym i pasywnym
wpływie na inwestycje (2h SS, 1h SN).
 W7 - Zastosowanie opcji realnych w ocenie efektywności inwestycji (2h SS, 1h SN).
 W8 - Analiza portfolio. Efekt dywersyfikacji w zależności od liczby inwestycji w portfelu (1h SS, 1h SN).
 DW1 - Istota i rodzaje inwestycji (2h SS, 1h SN).
 DW2 – Wolne przepływy pieniężne w ocenie efektywności inwestycji – przykłady i zadania (2h SS, 1h SN).
 DW3 – Przykłady zastosowania prostych metod w ocenie efektywności inwestycji (2h SS, 1h SN).
 DW4 - Przykłady oceny efektywności inwestycji z wykorzystaniem NPV i IRR (2h SS, 1h SN.
 DW5 - Przykłady oceny efektywności inwestycji z wykorzystaniem NPV i PI (2h SS, 1h SN).
 DW6 - Przykłady zastosowania metod szacowania kosztu kapitału na potrzeby oceny efektywności
inwestycji (2h SS, 1h SN).
 DW7 – Case study (2h SS, 2h SN).
 DW8 – Zaliczenie (1h SS, 1h SN).
Forma i warunki zaliczenia: Opracowanie i prezentacja wybranych zagadnieo teoretycznych na zajęciach.
Rozwiązywanie zadao przy tablicy, ocena otrzymanych wyników i wyciąganie wniosków. Udział w dyskusjach
podczas zajęd oraz na forum na internetowej stronie przedmiotu. Test elektroniczny – odpowiedzi na pytania i
rozwiązywanie zadao.
Literatura podstawowa:
 Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Sierpioska M., Jachna T.,
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 Ocena efektywności inwestycji, Pastusiak R., CeDeWu, 2009.
 Ocena efektywności inwestycji, pod red. Wrzosek S., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, 2008.
 Rachunek efektywności inwestycji, Rogowski W., Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 Ocena efektywności inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Wiśniewski T., Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecioskiego, Szczecin 2008.
 Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej,
Rogowski W., Michalczewski A., Wolters Kluwer, Kraków 2005.
 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 Szczecioski, Szczecin 2008.
 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.
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.
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu
NAZWA PRZEDMIOTU:
PLANOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Liczba
Punkty
Typ
Język
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
wykłady
15
3
przedmioty
polski
pozostałe
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
III
V
wykłady
10
4
Niestacjonarne
dwiczenia
10
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Barbara Czerniachowicz, dr Malwina Szczepkowska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: b.czerniachowicz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: znajomośd podstawowych pojęd z zakresu ekonomii, nauki o organizacji, teorii zarządzania,
marketingu i analizy ekonomicznej
 Umiejętności: umiejętnośd pracy w grupie, umiejętnośd wykorzystania metody analizy przypadków
 Kompetencji (postaw): gotowośd do pracy w zespole, gotowośd do zabierania głosu w dyskusji grupowej,
gotowośd do wystąpieo przed grupą
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu istoty oraz obszarów planowania
w organizacji gospodarczej, zasad i reguł planowania oraz wpływu wewnętrznych i zewnętrznych
uwarunkowao na działalnośd planistyczną podmiotu i jego sukces rynkowy.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów





Rok
III

Semestr
VI

znajomość rodzajów i typów planów w organizacji gospodarczej
znajomość struktury i znaczenia sporządzania biznesplanów gospodarczych oraz ocena ich przydatności
znajomość różnych sposobów sporządzania planów w przedsiębiorstwie oraz zrozumienie potrzeby monitorowania ich
realizacji, modyfikacji w trakcie wdrożenia czy kontroli efektów wprowadzonych przedsięwzięć

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




student umie opracować plany biznesowe dla różnych przedsięwzięć w organizacjach i potrafi wskazać zasoby
potrzebne do realizacji przedsięwzięcia
student potrafi przeprowadzić analizę planów w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wskazać
rolę realizacji planów cząstkowych w działalności całego podmiotu
student potrafi ocenić racjonalność planów i wskazać czynniki ryzyka w poszczególnych etapach harmonogramu
realizacji przedsięwzięcia

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




student usprawnia umiejętność pracy w grupie nad analizą case study oraz realizacją projektu
student poprawia umiejętność dyskusji w grupie
student uczy się prawidłowego referowania i argumentowania założeń projektu

Metody dydaktyczne:
 wykład z wykorzystaniem prezentacji
 dyskusje studentów, praca z grupach nad problemem i analiza przypadków (case study)
 zespołowe i indywidualne opracowywanie planów biznesowych
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W1-Istota, znaczenie i obszary planowania w przedsiębiorstwie (3h SS, 2h SN)
W2- Rozwój firmy a planowanie. Etapy procesu planowania. Bariery w planowaniu i sposoby ich
przezwyciężania (3h SS, 2H SN)
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W3- Istota, cele i funkcje biznesplanów. Rodzaje biznesplanów i struktura biznesplanu (3h SS, 2h SN)
W4- Istota, cechy i znaczenie planowania strategicznego (2h SS, 2h SN)
W5- Zewnętrzne warunki otoczenia istotne dla planowania operacyjnego i strategicznego (2h SS, 1h SN)
W6- Przegląd modeli planowania strategicznego(2h SS, 1h SN)
DW1 - Obszary planowania w przedsiębiorstwie– case study (2h SS, 1h SN)
DW2- Podstawowe zagadnienia związane z opracowaniem biznesplanów w przedsiębiorstwie, opracowanie
biznesplanu w grupach projektowych (w formie roboczej oraz na wniosku unijnym) (3h SS, 2h SN)
DW3- Planowanie rozwoju firmy, na podstawie biznesplanów określenie możliwości rozwojowych w różnych
sytuacjach rynkowych, z uwzględnieniem szans i zagrożeo prowadzonej działalności(3h SS, 2h SN)
DW4- Zastosowanie poszczególnych modeli planowania strategicznego na przykładach praktycznych – case
study(2h SS, 1H SN)
DW5- Opracowanie modelu planowania w przedsięwzięciu w projekcie grupowym. Wskazanie barier w
planowaniu i sposobów ich przezwyciężania (3h SS, 2h SN)
DW6- Pisemne zaliczenie części materiału(2h SS, 2h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin: Zaliczenie pisemne : 100% oceny - egzamin w formie pisemnej obejmujące od 8 do 12 pytao– pytania
otwarte z teoretycznej części materiału, pytania otwarte dotyczące przykładów z praktyki gospodarczej.
Dwiczenia: Zaliczenie pisemne: (50% oceny). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie dwiczeo.
Zaliczenie dwiczeo w formie kolokwium pisemnego. Pytania otwarte z teoretycznej części materiału, pytania
otwarte dotyczące przykładów z praktyki gospodarczej.
Realizacja projektu własnego w zespole zadaniowym (40% oceny). Stworzenie biznesplanu oraz opracowanie
planów rozwoju strategicznego poszczególnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Aktywnośd na zajęciach: (10% oceny)studenci oceniani są pod kątem aktywności na zajęciach, która obejmuje:
dyskusję wniosków z analizy przypadków, przygotowanie propozycji rozwiązao własnych i wygłoszenie krótkich
prezentacji analizowanych zagadnieo.
Literatura podstawowa:
 Skrzypek J.T., Biznesplan. Model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa 2009.
 Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan. Seria:ABC przedsiębiorcy,
CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 Tiffany P., Peterson S.D., Tworzenie biznesplanu dla bystrzaków. Wydawnictwo Helion ( one press ), Gliwice 2009.
 Biznesplan. Elementy planowania działalności rozwojowej, red. K. Marecki, M. Wieloch, Szkoła Główna Handlowa
Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
 Pawlak Z., Biznesplan. Zastosowania i przykłady, Seria: Warsztaty Menedżerskie, Poltext, Warszawa 2008.
 Piaseczny J., Biznesplan, PWE, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:
 Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyoska K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody.
Strategie. Wydanie drugie, Difin, Warszawa 2010.
 Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008.
 Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Economicus, Szczecin 2008.
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Makroekonomii

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): Studia stacjonarne I stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

Podstawy makroekonomii
Tryb studiów

Rok
I

Semestr
1

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rodzaj zajęd:
wykłady
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
dwiczenia
Laboratoria

Liczba
godzin
30
30

Punkty
ECTS:
6

15
15

5

Typ przedmiotu
Pozostałe
przedmioty

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
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: tatus@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie: wiedzy, umiejętności, kompetencji (postaw):
1. ogólna znajomośd zjawisk ekonomicznych,
2. sprawnośd korzystania z narzędzi matematycznych,
3. umiejętnośd logicznego i kreatywnego myślenia.
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
makroekonomicznej.

i

zależności

ekonomicznych

w

gospodarce

rynkowej

oraz

Metody dydaktyczne:
1.Podręcznik akademicki oraz materiały pomocnicze.
2.Prezentacje przy wykorzystaniu wideoprojektora.
3.Case study.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
WYKŁADY:
W1-Wprowadzenie do ekonomii – 1h
W2-Podstawy funkcjonowania gospodarki i równowaga w gospodarce – 1h
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W3-Rachunki narodowe i pomiar dobrobytu – 1h
W4-Rynek pracy i bezrobocie – 1h
W5-Wzrost gospodarczy i polityka prowzrostowa – 1h
W6-Rynek pieniężny – 2h
W7-Pieniądz i system bankowy – 1h
W8-Inflacja w gospodarce – 1h
W9-Popyt sektora prywatnego, rola oszczędności i inwestycji w gospodarce – 1h
W10-Paostwo jako podmiot gospodarczy i polityka fiskalna – 1h
W11-Wymiana międzynarodowa i popyt zagraniczny – 1h
W12-Równowaga krótkookresowa w gospodarce – Model IS-LM – 1h
W13-Polityka makroekonomiczna a popyt globalny – 1h
W14-Wahania cykliczne i polityka stabilizacyjna – 1h
DWICZENIA:
DW1-Wprowadzenie do ekonomii – 2h
DW2-Podstawy funkcjonowania gospodarki i równowaga w gospodarce – 2h
DW3- Rachunki narodowe i pomiar dobrobytu – 2h
DW4- Rynek pracy i bezrobocie – 2h
DW5- Wzrost gospodarczy i polityka prowzrostowa – 1h
DW6- Kolokwium – 2h
DW7-Rynek pieniężny – 1h
DW8-Pieniądz i system bankowy – 2h
DW9-Inflacja w gospodarce – 2h
DW10-Popyt sektora prywatnego, rola oszczędności i inwestycji w gospodarce – 3h
DW11-Paostwo jako podmiot gospodarczy i polityka fiskalna – 3h
DW12-Wymiana międzynarodowa i popyt zagraniczny – 2h
DW13-Równowaga krótkookresowa w gospodarce – Model IS-LM – 2h
DW14-Polityka makroekonomiczna a popyt globalny – 1h
DW15-Wahania cykliczne i polityka stabilizacyjna – 1h
DW16-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 NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Polityki Społeczno – Gospodarczej i Europejskich
Studiów Regionalnych

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Polityka ekonomiczna
Liczba
Punkty
Typ
Język
Rodzaj
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
zajęć:
II
III
wykłady
15
4
pozostały
polski
Stacjonarne
Ćwiczenia
30
Laboratoria
III
VI
wykłady
6
3
Niestacjonarne
ćwiczenia
8
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
Tryb studiów

Rok

Semestr

CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




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 (3)





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 (1-3)





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)
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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.)
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?
(2 godz.)
W7 – Regionalna polityka gospodarcza (3 godz.)
Suma godzin: 15

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. Ćwiczenia: Podstawę oceny stanowią: wyniki pracy zespołowe – prezentacja z badań (50%), wyniki testu
wiedzy (30%) oraz aktywność na zajęciach (20%)
P1. 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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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu
NAZWA PRZEDMIOTU:
PRZEDSIĘBIORSTWO W OTOCZENIU PRZYSZŁOŚCI
Liczba
Punkty
Typ
Język
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
wykłady
15
3
przedmioty
polski
pozostałe
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
I
I
wykłady
7
3
Niestacjonarne
dwiczenia
4
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Barbara Czerniachowicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: b.czerniachowicz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: znajomośd podstawowych pojęd z zakresu ekonomii, nauki o organizacji
 Umiejętności: umiejętnośd pracy w grupie, umiejętnośd wykorzystania metody analizy przypadków
 Kompetencji (postaw): gotowośd do pracy w zespole, gotowośd do zabierania głosu w dyskusji grupowej,
gotowośd do wystąpieo przed grupą
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa
w otoczeniu przyszłości, wpływu pozytywnych i negatywnych czynników na podejmowane decyzje,
definiowania bliższej i dalszej przyszłości organizacji gospodarczej.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów





Rok
I

Semestr
I

znajomość megatrendów oraz cywilizacyjnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw, definiowania bliższej i
dalszej przyszłości organizacji gospodarczej
zrozumienie wpływu pozytywnych i negatywnych czynników na podejmowane przez przedsiębiorstwo decyzje
zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego i w organizacji

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




student potrafi określić pozytywne i negatywne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa w przyszłości
student potrafi przeanalizować zmiany w przedsiębiorstwach przyszłości w poszczególnych płaszczyznach i wskazać
obszary związane z ryzykiem funkcjonowania przedsiębiorstwa w przyszłości
student potrafi zaproponować nową formę organizacyjną dla przedsiębiorstwa

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)




student usprawnia umiejętność pracy w grupie nad analizą case study
student poprawia umiejętność dyskusji w grupie
student uczy się prawidłowego referowania problemów

Metody dydaktyczne:
 wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
 dyskusje studentów, praca z grupach nad problemem i analiza przypadków (case study)
 przygotowanie projektu w grupach zadaniowych
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W1- Cywilizacyjne fundamenty zmian w przedsiębiorstwie, zmiany w technosferze, socjosferze i infosferze,
zmiany w stosunkach międzyludzkich, konflikty i ich wpływ na integrację i dezintegrację procesów w
gospodarce i przedsiębiorstwie (3h SS, 1h SN)
W2- Megatrendy i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw (2h SS, 1h SN)
W3-Ograniczonośd zasobów oraz zmiany w zasobach organizacji oraz ich wpływ na podejmowane decyzje w
przedsiębiorstwach (2h SS, 1h SN)
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W4- Wybrane przyszłościowe zmiany kształtujące procesy gospodarcze: zmiany edukacyjne, powstanie
społeczeostwa informacyjnego, zmiany demograficzne i technologii. (2h SS, 1h SN)
W5- Płaszczyzny zmian przedsiębiorstw, tj. zmiana organizacyjna, kulturowa, związków z otoczeniem, strategii
organizacji, relacji wewnętrznych. (2h SS, 1h SN)
W6-Zmiany uwarunkowao tworzenia i funkcjonowania nowych form przedsiębiorstw, a w szczególności
przedsiębiorstwa sieciowego, szczupłego, zwinnego, wirtualnego, organizacji uczącej się i inteligentnej (2h SS,
1h SN)
W7-Kryzys a przyszłościowe zmiany rozwojowe, regulacja systemu finansowego, koniecznośd
interwencjonizmu paostwa, zapobieganie globalnej nierównowadze oraz nadmiernym podziałom na rynku
ogólnoświatowym (2h SS, 1h SN)
DW1 - Wprowadzenie pojęd technosfera, socjosfera, infosfera, zmiany w stosunkach międzyludzkich,
konflikty, procesy integracji i dezintegracji, megatrendy oraz wpływ otoczenia na funkcjonowanie
przedsiębiorstw – przykłady praktyczne, case study, projekt w zespołach zadaniowych (4h SS, 1h SN)
DW2- Zmiany w zasobach organizacji, zmiany technologiczne, zmiany edukacyjne, powstanie społeczeostwa
informacyjnego, zmiany demograficzne - case study oraz kontynuacja projektu w grupach, rozważania nad
wpływem omawianych problemów na podejmowane decyzje w przedsiębiorstwach (4h SS, 1h SN)
DW3- Płaszczyzny zmian w przedsiębiorstwach przyszłości, zmiana organizacyjna, kulturowa, związków z
otoczeniem, strategii organizacji, relacji wewnętrznych po kątem realizowanego zadania projektowego,
prezentacja problemów na forum grupy oraz proponowane rozwiązania (5h SS, 1h SN)
DW4- Pisemne zaliczenie części materiału (2h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Dwiczenia: Zaliczenie pisemne: (50% oceny) w formie kolokwium pisemnego, około 5-8 pytao otwartych z
teoretycznej części materiału, pytania otwarte dotyczące przykładów z praktyki gospodarczej.
Projekt własny: (40 % oceny) realizowany w grupach zadaniowych, w projekcie analizowana jest sytuacja
przedsiębiorstwa, wpływ otoczenia bliższego i dalszego oraz podejmowane decyzje z perspektywy mega
trentów i cywilizacyjnych uwarunkowao procesów gospodarczych. W projekcie wykorzystywane są metody
zaprezentowane podczas dwiczeo.
Aktywnośd na zajęciach: ( 10% oceny) studenci oceniani są pod kątem aktywności na zajęciach, która
obejmuje: dyskusję wniosków z analizy przypadków, przygotowanie i wygłoszenie proponowanych rozwiązao
problemów.
Literatura podstawowa:
 Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna., red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk. Difin, Warszawa
2002.
 Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek i M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2011.
 Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Economicus, Szczecin 2008.
 Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
2009.
Literatura uzupełniająca:
 Nowoczesne przedsiębiorstwo, red. Trzcielioski S., Wydawnictwo Politechniki Poznaoskiej, Poznao 2005.
 Przedsiębiorstwo przyszłości fikcja i rzeczywistośd, red. I.K. Hejduk, ORGMASZ, Warszawa 2004.
 Grudzewski W., Przedsiębiorstwo przyszłości nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, ORGMASZ,
Warszawa 2003.
 Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 Przedsiębiorstwo wobec wyzwao przyszłości, red. M. Haffer, S. Sudoł. Wyd. UMK, Toruo 1999.
 Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra): Katedra Marketingu

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU: Public Relations

Tryb studiów

Semestr

Punkty
ECTS:
4

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

Rodzaj zajęd:
wykłady
Pozostałe
II
3
przedmioty
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
20
5
II
4
Niestacjonarne
dwiczenia
10
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. Ewa Frąckiewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus:
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student zna podstawy ekonomii i marketingu
 Umiejętności: student rozróżnia komunikację marketingową od pozostałych działao operacyjnych
 Kompetencji (postaw): student zna zasady dobrego wychowania, cechuje się samodyscypliną, potrafi
pracowad w grupie
Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami i metodami tworzenia wizerunku firmy.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Rok

Liczba
godzin
15
15

Zrozumienie na czym polega rola PR w organizacji
Znajomość narzędzi PR
Wiedza nt. zarządzania sytuacją kryzysową

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Przygotowanie wystąpień, wybranych form materiałów pisemnych
Opracowanie programów działań PR
Ocena sposobu zarządzania sytuacją kryzysową

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Student potrafi występować publicznie, prowadzić rozmowę, dyskutować z poszanowaniem praw innych osób

Metody dydaktyczne: wykład audytoryjny, dyskusje, symulacje, studia przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1 Historia, definicje, cele i funkcje PR (2hSS 2hSZ)
 W2 Instrumenty public relations (2hSS 3hSZ)
 W3 Jednolity system komunikacji. Proces PR (2hSS3hSZ)
 W4 Pisemne i ustne formy komunikacji (2hSS3hSZ)
 W5 Reklama i mass media w PR (2hSS3hSZ)
 W6 Sponsoring, mecenat i lobbing (2hSS3hSZ)
 W7 Zarządzanie sytuacją kryzysową (2hSS3hSZ)
 DW1 Tożsamośd a wizerunek. Logo – funkcje, elementy – przykłady, założenia dla własnego projektu
(2hSS3hSZ)
 DW2 Materiały prasowe i inne drukowane – przegląd, rodzaje. Przygotowanie komunikatu, notatki,
artykułu sponsorowanego, listu do klientów (2hSS4hSZ)
 DW3 Pozostałe narzędzia PR – przegląd, zastosowania, ocena. (2hSS3hSZ)
 DW4 kolokwium. Autoprezentacja – język werbalny i niewerbalny, przygotowanie wystąpienia (2hSS3hSZ)
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DW5 Wystąpienia publiczne – symulacje otwarcia konferencji, prowadzenia debaty publicznej (2hSS2hSZ)
DW6 Prezentacje sytuacji kryzysowych, ocena podjętych działao, propozycja własnych programów
(2hSS3hSZ)
DW7 kolokwium (2hSS2hSZ)

Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kooczy się obowiązkowym zaliczeniem w formie pisemnej: 2 kolokwia opisowe po trzy pytania
obejmujące materiał z wykładów i dwiczeo. Dodatkowo oceniana jest aktywnośd na dwiczeniach –
przygotowanie do zajęd, uczestnictwo w pracach.
Literatura podstawowa:
 Cenker E. M., Public relations, Wydawnictwo Wyższe Szkoły Bankowej, Poznao 2002
 Wojcik K., Public relations, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2005
 Zemler Z., Public relations – kreowanie reputacji firmy, Poltext, Warszawa 1992
Literatura uzupełniająca:
 Black S., Public relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
 Ries A. i L., Upadek reklamy i wzlot public relations, PWE, Warszawa 2004
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Rachunkowości

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:
RACHUNKOWOŚD ZARZĄDCZA
Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
15
3
Pozostałe
polski
przedmioty
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
II
4
wykłady
10
2
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Urszula Wawer, dr Jadwiga Wawer-Bernat
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: uwawer@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna pojęcia ekonomiczne oraz podstawowe zagadnienia z rachunkowości finansowej
 umiejętności : student zna zasady ujmowania kosztów i przychodów oraz ustalania wyniku finansowego
 kompetencji: student potrafi uzupełniad i doskonalid nabytą wiedzę, komunikowad się z otoczeniem i
przekazad podstawową wiedzę na temat działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące metod i narzędzi rachunkowości zarządczej przydatnych w
rozwiązywaniu problemów decyzyjnych
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
Tryb studiów





Rok
III

Semestr
5

zrozumienie zasad i metod rachunkowości zarządczej,
znajomość kryteriów klasyfikacji kosztów i metod ich kalkulacji,
poznanie metod rachunku decyzyjnego

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




student umie dokonać wyboru i zastosować właściwą metodę kalkulacji kosztów,
przeprowadza analizę zależności: produkcja-koszty-zysk,
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozwiązywania problemów decyzyjnych

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


student potrafi stosować narzędzia rachunkowości zarządczej w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych

Metody dydaktyczne: wykład, dwiczenia, metoda przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W1 – Istota i zakres rachunkowości zarządczej. Rachunek kosztów jako baza rachunkowości zarządczej (istota,
etapy rachunku kosztów, kryteria klasyfikacji kosztów) 2h SS, 1h SN
W2- Rachunek kalkulacyjny – istota, etapy, cele i zadania kalkulacji kosztów. Układ kalkulacyjny kosztów.
Metody kalkulacji kosztów (2h SS, 1h SN)
W3 – Metody kalkulacji kosztów (2h SS, 2h SN)
W4 - Rachunek kosztów zmiennych. Modele rachunku kosztów a wynik finansowy (2h SS, 1h SN)
W5 - Analiza progu rentowności przy produkcji jednorodnej i wieloasortymentowej (2h SS, 2h SN)
W6 – Krótkookresowe rachunki decyzyjne (2h SS, 1h SN)
W7 – Rachunki decyzyjne w warunkach ryzyka (2h SS, 1h SN)
W8 – Procesowy rachunek kosztów (1hSS, 1h SN)
Dw1 – Omówienie istoty rachunkowości zarządczej. Ogólne zagadnienia dotyczące kosztów. Klasyfikacja
kosztów (2h)
Dw2 – Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi kalkulacji kosztów. Metody kalkulacji kosztów (2h SS)
102 Europejski System Punktów Kredytowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Dw3 – Metody kalkulacji kosztów (2h SS)
Dw4 – Sporządzanie jednostopniowego, dwustopniowego i wielostopniowego rachunku kosztów zmiennych
(2h SS)
Dw5 – Wyznaczanie progu rentowności dla produkcji jednorodnej i różnorodnej (2h SS)
Dw6 – Rozwiązywanie krótkookresowych problemów decyzyjnych (2h SS)
Dw7 – Rachunki decyzyjne w warunkach ryzyka (2h SS)
Dw8 – Zaliczenie (1h SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci oceniani są na podstawie zaliczenia pisemnego, które sprawdza efekty kształcenia w zakresie wiedzy
(pytania) i umiejętności (zadania). Obejmuje pytania testowe (do 10 pytao) i zadania sytuacyjne (do 6 zadao).
Literatura podstawowa:
 Rachunkowośd zarządcza, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2009.
 Rachunkowośd zarządcza. Zadania z rozwiązaniami, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2011.
 Rachunkowośd zarządcza i rachunek kosztów, red. G. Świderska, Difin, Warszawa 2004.
 A. Jaruga, A. Szychta: Rachunkowośd zarządcza, Absolwent, Łódź 2005.
Literatura uzupełniająca:
 Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa 2003.
 Rachunek kosztów i rachunkowośd zarządcza, red. A. Karmaoska, Difin, Warszawa 2002.
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

STRATEGIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW
Liczba
Punkty
Typ
Język
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
wykłady
15
3
Pozostałe
polski
I
II
przedmioty
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
wykłady
11
4
III
VI
Niestacjonarne
dwiczenia
10
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Malwina Szczepkowska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: malwina@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawowe pojęcia typu przedsiębiorca, przedsiębiorczośd, zna typy i formy
przedsiębiorstw
 umiejętności: student umie, posługując się opisem firmy, dokonywad analizy jego funkcjonowania
 kompetencji (postaw): jest przygotowany do analizy opisów przypadku, umie pracowad w grupie
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu identyfikacji i dopasowania strategii realizowanych na wszystkich
poziomach przedsiębiorstwa oraz umiejętnośd dokonania kryteriów wyboru optymalnej strategii działania na
rynku.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów





Rok

Semestr

zapoznanie studentów z pojęciem strategii, jej typami
przedstawienie procesu tworzenia strategii i jej dopasowania w zależności od analizy otoczenia i potencjału firmy
identyfikacja kryteriów wyboru optymalnej strategii działania na rynku

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




przeanalizować i zidentyfikować strategie realizowane przez wybrane przedsiębiorstwo (case study, analiza post ante)
umiejętność wyboru i dopasowania najlepszej strategii w zależności od wyniku analizy strategicznej
umiejętność tworzenia opcji strategicznych

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



praca w grupie
umiejętność dyskusji i krytycznej analizy przypadków firm (case study)

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji, dyskusje studentów, praca z grupach nad
problemem, rozwiązywanie zadao, analizy przypadków (case study).
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1-identyfikacja istoty strategii i wizji, misji oraz celów strategicznych firmy (2h SS, 2h SN)
 W2-proces formułowania strategii; kryteria wyboru i rodzaje strategii (2h SS, 1h SN)
 W3-strategie na poziomie przedsiębiorstwa, strategie podstawowe (2h SS, 2h SN)
 W4 – strategie dziedzin gospodarowania (4h SS, 2h SN)
 W5 – strategie funkcjonalne i marketingowe (2h SS, 2h SN)
 W6 – strategie wejścia i wyjścia z rynku, strategie stosowane przez przedsiębiorstwa sektora MSP (3h SS,
2h SN)
 DW1 - diagnoza przedsiębiorstwa (2h SS, 1h SN)
 DW2- identyfikacja trzech poziomów strategii, case study (2h SS, 2h SN)
 DW3-strategie podstawowe, analiza przypadku na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa, case study
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(2h SS, 2h SN)
 DW4 - strategie dziedzin gospodarowania, analiza przypadku na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa,
case study (4h SS, 2h SN)
 DW5- strategie funkcjonalne i marketingowe, analiza przypadku na przykładzie konkretnego
przedsiębiorstwa, case study (2h SS, 2h SN)
 DW6- strategie wejścia i wyjścia z rynku, analiza przypadku na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa,
case study (2h SS)
 DW7-zaliczenie pisemne przedmiotu (1h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego (100% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy, który obejmuje pytania opisowe (do 8 pytań) i umiejętności (do 2 problemów),
gdzie na podstawie opisu firmy należy dopasować strategię. Dla studentów zaocznych forma egzaminu.
Literatura podstawowa:
 W. Janasz, K. Janasz, K.Kozioł, K. Szopik-Depczyoska, Zarządzanie strategiczne, koncepcje, metody,
strategie, Difin, Warszawa 2010.
 Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek i M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2011.
 Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Economicus, Szczecin 2008.
 Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 M.E. Porter, Strategia konkurencji, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca:
 G.S. Yip, Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
 A. Zorska, Korporacje transnarodowe, PWE, Warszawa 2007.
 Konkurencyjnośd przedsiębiorstw. Metody Badao, case study, red. M. Białasiewicz, Economicus, Szczecin
2010.
 Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, red. M. Białasiewicz, Wydawnictwo Naukowe US,
Szczecin 2002.
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Informatyki w Zarządzaniu

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

Systemy informatyczne w zarządzaniu
Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
15
3
II
3
Stacjonarne
Dwiczenia
Pozostałe
polski
Laboratoria
15
przedmioty
5
wykłady
5
2
III
Niestacjonarne
dwiczenia
5
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. Jacek Cypryjaoski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jacek.cypryjanski@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: podstawowe zagadnienia związane z informatyką, zarządzaniem,
 umiejętności: podstawowe umiejętności związane z użytkowaniem komputera,
 kompetencji (postaw): umiejętnośd 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 (efekty kształcenia)
Tryb studiów

Rok

Semestr





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




Ocenia i dokonuje wyboru systemu informacyjnego dla przedsiębiorstwa.
Stosuje arkusz kalkulacyjny w procesie decyzyjnym.
Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną w procesie wdrażania systemu informatycznego.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (efekty kształcenia)





Potrafi komunikowad się z otoczeniem i przekazywad podstawową wiedzę na temat systemów
informacyjnych zarządzania i ich roli w przedsiębiorstwie.
 Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w zespołach analizujących i planujących zastosowanie IT
w organizacji.
Metody dydaktyczne:
prezentacje multimedialne, laboratorium komputerowe, studia przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W1 – Zintegrowane systemy informacyjne zarządzania klasy ERP.
W2 – Systemy planowania potrzeb materiałowych.
W3 – Systemy zarządzania relacjami z klientami.
W4 – Systemy business intelligence i systemy zarządzania łaocuchem dostaw.
W5 – Architektura zintegrowanych systemów informacyjnych zarządzania.
W6, 7 – Wdrażanie zintegrowanych systemów informacyjnych zarządzania.
L1 – Planowanie potrzeb materiałowych, Studium przypadku: Philips Lighting Poland.
L2,3 – Studium przypadku: Planowanie obrotów Działu Spedycji Morskiej w C. Hartwig Gdynia S.A.
L4 – Studium przypadku: Klasyfikowanie towarów metodą ABC-XYZ w hurtowni drogeryjnej.
106 Europejski System Punktów Kredytowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

L5 – Studium przypadku: wybór systemu informatycznego dla Finsuger.
L6 –. Studium przypadku: Harley Davidson.
L7 – Zaliczenie.
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:




Pisemnej odpowiedzi na pytania do przypadków L5 i L6 (20% oceny) – weryfikacja efektów kształcenia w zakresie
wiedzy i kompetencji.
Test (40% oceny) – weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy.
Zadania do wykonania w arkuszu kalkulacyjnym (40% oceny) – weryfikacja efektów kształcenia w zakresie
umiejętności.

Literatura podstawowa:
 Januszewski A., Funkcjonalnośd informatycznych systemów zarządzania. Zintegrowane systemy
transakcyjne, Tom 1, PWN, Warszawa 2008.
 Flasioski M., Zarządzanie projektami informatycznymi, PWN, Warszawa 2006, częśd II.
 System pomocy dostępny w pakiecie Microsoft Office Excel.
Literatura uzupełniająca:
 Piotr Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, wyd. IV, Wydawnictwo MIKOM,
Warszawa 2005.
 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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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

WSPÓŁCZESNE TEORIE FIRMY
Liczba
Punkty
Typ
Język
Rodzaj
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
zajęd:
wykłady
15
3
pozostały
polski
II
4
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
wykłady
10
4
III
6
Niestacjonarne
dwiczenia
10
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Benedykt Niemczynowicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: benniem@interia.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy:
znajomośd podstawowych zagadnieo mikroekonomii, socjologii, teorii
przedsiębiorstwa oraz organizacji i zarządzania;
 umiejętności : student zna podstawowe założenia tradycyjnej teorii firmy i potrafi
scharakteryzowad istotę zachowao przedsiębiorstw w różnych strukturach rynkowych;
 kompetencji : student posiada umiejętnośd uczenia się i jest przygotowany do analizowania
tekstów i opracowao ekonomicznych .
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje syntetyczną prezentację osiągnięd współczesnych teorii przedsiębiorstwa,
alternatywnych w stosunku do teorii neoklasycznej.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
Tryb studiów





Rok

Semestr

student zna podstawowe założenia neoklasycznej teorii, jej ograniczenia i krytyczną ocenę;
znajomość najważniejszych alternatywnych teorii firmy ułatwia zrozumienie problemów zarządzania
współczesnymi przedsiębiorstwami;
wykorzystanie wiedzy o różnych koncepcjach przedsiębiorstwa do rozwiązywania problemów praktyki
gospodarczej.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




student posiada umiejętność krytycznej oceny różnych współczesnych teorii firmy;
student posiada umiejętności wykorzystania wiedzy o różnych teoretycznych koncepcjach firmy do oceny
funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw;
znajomość różnych koncepcji przedsiębiorstwa przyczynia się do doskonalenia umiejętności myślenia
menedżerskiego.

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


Student potrafi wykorzystać wiedzę o różnych teoretycznych koncepcjach firmy do oceny racjonalności
decyzji podejmowanych w złożonej rzeczywistości gospodarczej.

Metody dydaktyczne: wykłady z wykorzystaniem foliogramów, dwiczenia oparte na aktywnych
metodach nauczania, studia przypadków (case study).
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W 1. Tradycyjna /neoklasyczna/ teoria firmy (2 godz.SS, 2 godz.SN);
 W 2. Menadżerskie teorie przedsiębiorstwa (2 godz.SS, 2 godz.SN);
 W 3. Behawioralne teorie przedsiębiorstwa (2 godz.SS, 1 godz.SN);
 W 4. Biologiczne teorie firmy (2 godz.SS, 1 godz.SN);
 W 5. Instytucjonalne i neoinstytucjonalne teorie przedsiębiorstwa (2 godz.SS, 1 godz.SN);
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W 6. Teoria celów korporacji i problem nadzoru właścicielskiego (2 godz.SS, 1 godz.SN);
W 7. Koncepcje strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem (2 godz.SS, 1 godz.SN);
W 8. Teoria przedsiębiorstwa jako firmy globalnej (1 godz.SS, 1 godz.SN);
Dw 1. Neoklasyczna teoria firmy (2 godz.SS, 2 godz.SN);
Dw 2. Menedżerskie teorie firmy W.Baumola,R.Marrisa i O.Williamsona (2 godz.SS, 2 godz.SN);
Dw 3. Behawioralne teorie przedsiębiorstwa H.A.Simona,R.M.Cyerta i J.G.Marcha (2 godz.SS, 1
godz.SN);
 Dw 4. Biologiczne teorie firmy (2 godz.SS, 1 godz.SN);
 Dw 5. .Teoria praw własności (2 godz.SS, 1 godz.SN);
 Dw 6. Teoria agencji i kontraktualna teoria firmy (2 godz.SS, 1 godz.SN);
 Dw 7. Teorie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem (2 godz.SS, 1 godz.SN);
 Dw 8. Zaliczenie przedmiotu (1 godz.SS, 1 godz.SN);
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Pisemnego zaliczenia przedmiotu , co sprzyja osiąganiu efektów kształcenia w zakresie wiedzy
(testy) i umiejętności (zadania).
 Opracowania w formie pisemnej ( lub prezentacji), pozwalającego ocenid efekty kształcenia w
zakresie umiejętności.
Literatura podstawowa:
 P.Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Wyd.Muza S.A.., Warszawa 2006.
 T.Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN Warszawa 2006.
 B.Niemczynowicz, Wybrane problemy mikroekonomii menadżerskiej, Wydawnictwo MBA-US,
Szczecin 2003.
Literatura uzupełniająca:
 B.Mikuła, A.Pietruszka-Ortyl, A.Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin,
Warszawa 2002.
 M.Gorynia, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej.
 A.Zorska, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa
2007.
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Katedra Zarządzania
Przedsiębiorstwem

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie

Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
15
5
Pozostałe
polski
przedmioty
Stacjonarne
Dwiczenia
30
Laboratoria
III
5
wykłady
11
3
Niestacjonarne
dwiczenia
10
Laboratoria
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 dokonad ewidencji środków trwałych w przedsiębiorstwie
 kompetencji (postaw) – student potrafi pracowad 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)
Tryb studiów





Rok
III

Semestr
5

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, dwiczenia, rozwiązywanie zadao, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1 - Kapitał w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem (1h SS, 3h SN)
 W2 - Rzeczowy majątek trwały i metody jego pomiaru (2h SS, 2h SN)
 W3 – Strategie reprodukcji środków trwałych w przedsiębiorstwie (2h SS, 2h SN)
 W4- Procesy zużycia kapitału trwałego (2h SS, 2h SN)
 W5- Determinanty efektywności gospodarowania kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie (1h SS, 2h SN)
 W6- Inwestycje w majątek trwały (1h SS, 2h SN)
 W7- Zapotrzebowanie na kapitał w przedsiębiorstwie (1h SS, 2h SN)
 DW1- Miejsce kapitału trwałego w przedsiębiorstwie. (2h SS)
 DW2 Formy, funkcje i rodzaje kapitałów firmy (4h SS, 1h SN)
 CW3- Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa (2h SS, 1h SN)
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DW4- Ocena stanu, stopnia zużycia środków trwałych (4h SS, 1h SN)
DW5- Problemy amortyzacji i reprodukcji środków trwałych (2h SS, 1h SN)
DW6 Dekapitalizacja majątku trwałego (2h SS, 1h SN)
CW7- Kolokwium (2h SS)
Dw8- Strategie obsługi eksploatacyjnej wyposażenia produkcyjnego (2h SS, 1h SN)
Dw9 Ocena efektywności gospodarowania kapitałem trwałym - (2h SS, 1h SN)
DW10- Szacowanie zapotrzebowania na kapitał (2h SS, 2h SN)
DW11- Szacowanie zapotrzebowania na kapitał (2h SS)
DW12 Finansowanie przedsięwzięd inwestycyjnych (2h SS)
DW13 Kolokwium (2h SS, 1h 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.

Europejski System Punktów Kredytowych

111

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
NA KIERUNKU „ZARZĄDZANIE”
(studia stacjonarne i niestacjonarne
I° – 3-letnie)
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Lista przedmiotów specjalistycznych w porządku alfabetycznym
Na drugim roku studenci mogą wybierają specjalność spośród poniżej wymienionych:
1. Kształtowanie menedżera,
2. Marketing i usługi,
3. Zarządzanie biznesem,
4. Zarządzanie innowacjami,
5. Zarządzanie jakością,
6. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie,
7. Zarządzanie przedsiębiorstwem,
8. Zarządzanie relacjami z klientami,
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi
10. Zarządzanie w administracji publicznej .
Nazwa przedmiotu
Administracja publiczna w Polsce i UE
Aspekty środowiskowe rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym
Ekonomika usług
Instrumentarium zarządzania jakością
Kapitał ludzki w gospodarce
Klient w gospodarce rynkowej
Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa
Marketing usług
Metody pozyskiwania i przetwarzania informacji rynkowej
Nowoczesne technologie w marketingu
Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem
Organizacja pracy menedżera
Planowanie marketingowe
Polityka innowacyjna UE
Polityka przemysłowa
Projektowanie organizacji
Rynek pracy w teorii i praktyce
Rynek usług
Strategiczna polityka personalna
Strategie innowacyjne przedsiębiorstw
Strategie konkurencji
Teoria wyboru publicznego
Współczesne problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw
Zachowania klientów
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
Zarządzanie małą firmą specjalność Zarządzenie biznesem
Zarządzanie małą firmą specjalność Zarządzanie innowacjami
Zarządzanie pracą zespołową
Zarządzanie relacjami z klientami
Zarządzanie rozwojem lokalnym
Zarządzanie ryzykiem i kryzysem w organizacji
Zarządzanie twórcze
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie w administracji publicznej
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W POLSCE I UE
Tryb studiów

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
15
specjalizacyjny
polski
II
4
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Jarosław Korpysa
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jarek@korpysa.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: podstawy zakresu funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej
 umiejętności: student potrafi wskazad rolę i istotę administracji publicznej w funkcjonowaniu gospodarki
danego kraju
 kompetencji: student potrafi pracowad w grupie, formułowad wnioski oraz przygotowany jest do rozwiązania
danych problemów tak na płaszczyźnie syntetycznej jak i analitycznej
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z rozumieniem i interpretacją działao administracji publicznej w Polsce i
w Unii Europejskiej.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




charakterystyka administracji publicznej w Polsce
charakterystyka administracji publicznej w UE
analiza procesów decyzyjnych administracji publicznej

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




przygotowuje i wypełnia dokumenty niezbędne do uruchomienie procesu decyzyjnego administracji publicznej
interpretuje przepisy i regulacje administracji publicznej
analizuje orzeczenia administracji publicznej

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


potrafi rozwiązać dany problem na płaszczyźnie administracji publicznej

Metody dydaktyczne: wykład, case study z uwzględnieniem metody sytuacji krytycznej
Treści merytoryczne przedmiotu:
1. W1- Pojęcie administracji publicznej, zasady organizacji i działania administracji publicznej (2h, SS)
2. W2 - Administracja rządowa i samorządowa w Polsce (2h, SS)
3. W3 - Procesy decyzyjne w administracji publicznej w Polsce i UE (2h, SS)
4. W4 - Kadry administracji publicznej (4h, SS)
5. W5 - Kontrola administracji publicznej w Polsce i UE (2h, SS)
6. W6 - Europeizacja administracji publicznej paostw członkowskich Unii Europejskiej (2h, SS)
7. W7 - zaliczenie (1h, SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego - rozwiązanie case study testuje osiągniecie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy oraz umiejętności rozwiązywania problemu.
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Literatura podstawowa:
 Dolnicki B., Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce, Katowice 1994.
 Guy Peters B., Administracja publiczna w systemie politycznym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
1999.
 Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, LIBER, Warszawa 1998.
 Jeżewski J. Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w paostwach Europy Zachodniej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 Niewiadmoski Z., Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej. Podstawowe założenia i modele, Warszawa
1990.
 Rydlewski G., Polityka i administracja w rządach paostw członkowskich Unii Europejskiej, ELIPSA, Warszawa
2006.
Literatura uzupełniająca:
 Hausner J., Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 Skrzydło W., Ustroje paostw współczesnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin
2000.
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie w administracji publicznej
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO NA
POZIOMIE LOKALNYM
Tryb studiów

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
15
1
specjalizacyjny
polski
II
4
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Ewa Mazur-Wierzbicka
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: ewa.mazur-wierzbicka@wp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: znajomośd zagadnieo z zakresu podstaw ekonomii, podstaw ekonomii środowiska, zrównoważonego
rozwoju
 umiejętności: analiza aktualnych wydarzeo gospodarczych, politycznych w kontekście ich wpływu na
środowisko przyrodnicze zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym oraz lokalnym.
 kompetencji: student potrafi pracowad w grupie oraz ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje teoretyczne oraz praktyczne zagadnienia z zakresu wdrażania i realizacji koncepcji
zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




znajomość genezy, idei, pojęcia zrównoważonego rozwoju
znajomość metod do planowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym
wiedza z zakresu finansowego zaangażowania na rzecz ochrony środowiska na poziomie lokalnym.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




umiejętność analizy stanu środowiska przyrodniczego na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym
umiejętność wykorzystania metod do planowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym
umiejętność wskazania problemów i czynników aktywizujących do realizacji zrównoważonego rozwoju na poziomie
lokalnym (np. gminy).

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


rozwój kompetencji w zakresie istoty podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska na poziomie lokalnym

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, dyskusja, symulacje, metody przypadków.
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W1 – Zrównoważony rozwój –zagadnienia wstępne. Ekonomiczno- prawne aspekty zrównoważonego rozwoju
(2 godz.).
 W2 - Podejścia i ujmowanie zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym (2 godz.).
 W3 - Planowanie długookresowe polityki ekologicznej na poziomie lokalnym (2 godz.).
 W4 – Metody i modele kompleksowego planowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym (2 godz.).
 W5 - Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy (2 godz.).
 W6 - Lokalne doświadczenia w realizacji zrównoważonego rozwoju (2 godz.).
 W7 –Finansowe zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska na poziomie lokalnym (2 godz.).
 W8- Kolokwium. ( 1 godz.).
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Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Obserwacji pracy studenta na zajęciach (30%) podczas dyskusji panelowych bądź pracy w studiów przypadku,
testujących osiągniecie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw.
 Zaliczenia pisemnego (70 %) sprawdzającego osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, złożonego z 4
pytao otwartych dotyczących zagadnieo omawianych na zajęciach.
Literatura podstawowa:
 Czaja S. ( red.), Zrównoważony rozwój – doświadczenia polskie i europejskie, Biblioteka Ekonomia i i Środowisko
33, Nowa Ruda 2005
 Czyż M. red. Wybrane aspekty równoważenia rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005
 Jeżowski P., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku,
Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007
 Kozłowki S.( red.), Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Ekonomia I Środowisko,
Białystok 2004
 Malik K., Efektywnośd zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnymi regionalnym, Opole 2004
Literatura uzupełniająca:
 Dobrzaoski G., (red.), Teraźniejszośd i przyszłośd ekorozwoju w Polsce, Białystok 2002
 Graczyk A., (red.), Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej, Wrocław 2007
 czasopisma: : Ekonomia i Środowisko, Problemy Ocen Środowiskowych, Problemy Ekologii, Zarządzanie
Produkcją, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Problemy Jakości, Organizacja i Kierowanie
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

KAPITAŁ LUDZKI W GOSPODARCE
Tryb studiów

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
15
1
specjalizacyjny
polski
II
4
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Wojciech Jarecki
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: wojciech.jarecki@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: makroekonomia, rynek pracy
 Umiejętności: Student potrafi ocenid stan gospodarki i wybranych elementów kapitału ludzkiego (poziomu
wykształcenia społeczeostwa, sytuacji na rynku pracy, migracji)
 kompetencji (postaw): student potrafi analizowad dane statystyczne GUS i Eurostatu, dokonywad syntezy
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące wpływu kapitału ludzkiego na gospodarkę
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




Przyswojenie wiedzy dotyczącej istoty teorii kapitału ludzkiego i jej rozwoju
Zrozumienie wpływu inwestycji w kapitał ludzki na wzrost gospodarczy
Zrozumienie znaczenia wiedzy we współczesnej gospodarce

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




Dobór i wykorzystanie wskaźników do oceny stanu kapitału ludzkiego w kraju
Ustalanie podstawowych wskaźników rozwoju kapitału ludzkiego
Szacowanie kosztów kształcenia, ochrony zdrowia, migracji, bezrobocia

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


Student potrafi ocenić stan kapitału ludzkiego kraju i wielkość inwestycji w niego

Metody dydaktyczne: wykład, dwiczenia w oparciu o dane statystyczne
Treści merytoryczne przedmiotu:
DW1 - Pojęcie szerokie i wąskie kapitału ludzkiego (2h SS)
DW2 - Rozwój koncepcji kapitału ludzkiego (2h SS)
DW3 - Inwestycji mikro i makroekonomiczne w kapitał ludzki (2h SS)
DW4 - Elementy składowe kapitału ludzkiego i ich rozwój. Jakośd kapitału ludzkiego (2h SS)
DW5 - Badanie wpływu kształcenia na wzrost gospodarczy (2h SS)
DW6 - Mobilnośd zawodowa, kwalifikacyjna i przestrzenna. Bezrobocie a stan kapitału ludzkiego (2h SS)
DW7 - Czynniki demograficzne a kapitał ludzki (2h SS)
DW8 – Kolokwium (1h SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenia pisemnego (80% oceny). Obejmuje pytania problemowe i zadania
 Aktywności na zajęciach (20% oceny)
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Literatura podstawowa:
 Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus,
Szczecin 2010.
 Koncepcja kapitału ludzkiego, Kapitał ludzki w gospodarce, red. D. Kopycioska, PTE, Szczecin 2003.
 Cichy K., Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, IwiI, Kraków 2008.
 Domaoski R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
Literatura uzupełniająca:
 Rocki M (red)., Jakośd kształcenia ekonomicznego, PTE, Warszawa 2009.
 Oleksiuk A., Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce, Economicus 2009.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw/Katedra Ekonomiki
Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie/ Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
KSZTAŁTOWANIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Wydział: WNEiZ

Tryb studiów




Semestr
IV

Punkty
ECTS:
1

Typ przedmiotu

Język
wykładowy
polski

Rodzaj zajęd:
wykłady
specjalizacyjny
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
II
IV
wykłady
20
2
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. Maria Białasiewicz, prof. US; dr Malwina Szczepkowska; dr Barbara
Czerniachowicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: maria.bialasiewicz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student powinien posiadad wiedzę z zakresu makro- i mikroekonomii oraz zarządzania
przedsiębiorstwem,

umiejętności: interpretacji zjawisk społecznych i ekonomicznych

kompetencji (postaw): umiejętność pracy w grupie.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące podejścia do tematyki konkurencyjności współczesnego
przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach zmiennego otoczenia rynkowego.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)


Rok
II

Liczba
godzin
15

zrozumienie istoty potencjału konkurencyjności, przewagi konkurencyjnej, pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i
strategii konkurencyjnej,
znajomość warunków kształtowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
znajomość wpływu otoczenia na konkurencyjność przedsiębiorstw.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




umiejętność umiejscowienia problematyki kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa w procesie zarządzania
strategicznego,
umiejętność scharakteryzowania koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa,
umiejętność wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa w kreowaniu konkurencyjności.

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



umiejętność samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i kompetencji z zakresu problematyki
konkurencyjności przedsiębiorstw,
wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w życiu zawodowym.

Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji multimedialnych.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W1 - Konkurencyjnośd w podejściu strategicznym do zarządzania przedsiębiorstwem. Pojęcie i rodzaje
konkurencyjności (3h SS, 4h SN).
W2 - Konkurencyjnośd przedsiębiorstwa – istota, rodzaje, podstawowe podejścia. Teorie konkurencyjności
przedsiębiorstwa (3h SS, 4h SN).
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W3 - Koncepcja łaocucha składników konkurencyjności: potencjał konkurencyjności, przewaga konkurencyjna,
instrumenty konkurowania, pozycja konkurencyjna (2h SS, 3h SN).
W4 – Wewnętrzne i zewnętrzne źródła konkurencyjności przedsiębiorstwa (2h SS, 3h SN).
W5 - Strategie konkurencji – tradycyjne i nowe podejście (2h SS, 4h SN).
W6 - Zaliczenie materiału w formie pisemnej (2h SS, 2h SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kooczy się zaliczeniem w formie pisemnej. Zaliczenie ma postad pytao otwartych. Zaliczenie
pisemne pozwoli na ocenę poziomu osiągniętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji.
Literatura podstawowa:
 Konkurencyjnośd przedsiębiorstw. Case study, red. M. Białasiewicz, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin
2010.
 Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Białasiewicz, Economicus,
Szczecin 2009.
 Konkurencyjnośd. Poziom makro i mezo, red. N. Daszkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2008.
 Olczyk M., Konkurencyjnośd. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2008.
 Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2006.
 Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2000.
Literatura uzupełniająca:
 Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2011.
 Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjnośd i internacjonalizacja
przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyoska K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody,
strategie. Wydanie drugie, Difin, Warszawa 2010.
 Kapitał ludzki a konkurencyjnośd przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa 2003.
 Przedsiębiorczośd i konkurencyjnośd a rozwój regionalny, red. A. Klasik. A.E., Katowice 2006.
 Przedsiębiorczośd a strategie konkurencji, red. T.P. Tkaczyk, SGH, Warszawa 2001.
 Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa
2005.
 Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, red. M. Białasiewicz, Wydawnictwo Naukowe US,
Szczecin 2002.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Marketingu

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Z / Marketing i Usługi
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

Marketing usług

Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęd: godzin
ECTS:
wykładowy
specjalnościowy
wykłady
15
1
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
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 , podstawy marketingu, podstawy zarządzania
 umiejętności – student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia ekonomiczne i z zakresu marketingu,
potrafi wyjaśnić zasady mechanizmu rynkowego, potrafi wskazań narzędzia marketingowego
oddziaływania firm
 kompetencji (postaw) – student potrafi pracowad w grupie, posiada umiejętnośd komunikacji i
samodzielnej obserwacji rynku i analizy zachodzących na nim zjawisk ekonomicznych
Cele przedmiotu:
Uzyskanie wiedzy na temat specyfiki działalności marketingowej w instytucjach usługowych. Wskazanie
praktycznych działań możliwych do zastosowania w firmach usługowych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów

Rok
2

Semestr
3





zrozumienie specyfiki funkcjonowania firm na rynku usług
znajomośd instrumentów marketingowego oddziaływania firm usługowych
znajomośd podstawowych pojęd dotyczących marketingu usług
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




identyfikacja cech usług dla wybranej firmy
Identyfikacja instrumentów marketingowych przez firmy usługowe – wskazanie ich przykładów w praktyce
rynkowej oraz opracowanie koncepcji tych instrumentów dla wybranej firmy usługowej
pozyskania informacji do przygotowania instrumentarium marketingowego w firmie usługowej
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



 student potrafi samodzielnie analizowad działania marketingowe firm usługowych
 student posiada umiejętnośd komunikowania się i współpracy z innymi członkami grupy
Metody dydaktyczne: wykład, prelekcje gości zaproszonych za wykład – przedstawicieli praktyki gospodarczej
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W 1 - Ogólna charakterystyka rynku usług (2h SS)
W 2 - Cechy usług i ich marketingowe implikacje (2h SS)
W 3 - Problemy strategiczne przedsiębiorstw usługowych (wybór rynku docelowego, pozycjonowanie)
(2h SS)
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W 4 - Specyfika marketingu mix w usługach (2h SS)
W 5 - Jakość usług (2h SS)
W 6 - Sposoby realizacji reklamacji w przedsiębiorstwie usługowym (2h SS)
W 7 - Marketing wewnętrzny w firmie usługowej. Upoważnienie pracowników liniowych do
podejmowania samodzielnych decyzji (2h SS)
W 8 – Zaliczenie (1h SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenie składa się z części pisemnej (100% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w
zakresie wiedzy (test) i umiejętności (praktyczne zadania). Test obejmuje do 25 pytao oraz rozwiązanie 2-3
praktycznych zadao.
Literatura podstawowa:
1. J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2001.
2. M. Czuba, Marketing usług, Teoria i praktyka, Tara, Katowice 2001.
3. P. Mudie, A. Cottam, Usługi. Zarządzanie i marketing, PWN 1998.
4. A. Payne, Marketing usług, PWE 1996.
5. K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1998.
6. M. Daszkowska, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWN 1998.
Literatura uzupełniająca:
 A. Styś, Marketing usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1996.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
KATEDRA MARKETINGU
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie/Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Metody pozyskiwania i przetwarzania informacji rynkowej
Wydział: WNEiZ

Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
15
1
specjalizacyjny
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab.prof. US Augustyna Burlita
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: augustynab@poczta.onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: Student zna podstawy ekonomii, informatyki i statystyki.
 Umiejętności: Student potrafi samodzielnie zidentyfikowad problem informacyjny oraz określid potencjalne
źródła potrzebnych informacji.
 kompetencji (postaw): Student ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu ilościowych i jakościowych metod gromadzenia oraz
metod przetwarzania informacji rynkowej.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
Tryb studiów





Rok
II

Semestr
4

Zdobycie podstawowej wiedzy w na temat ilościowych metod gromadzenia informacji rynkowej.
Zdobycie podstawowej wiedzy na temat jakościowych metod gromadzenia informacji rynkowej.
Zdobycie podstawowej wiedzy na temat sposobu opracowywania wyników badań i pakietów statystycznych
wspomagających proces przetwarzania informacji.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




Zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie gromadzenia informacji wspomagających procesy decyzyjne w
przedsiębiorstwie.
Zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie przetwarzania informacji tak, aby były one przydatne dla
rozwiązania problemu decyzyjnego w przedsiębiorstwie.
Zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie wykorzystania pakietów statystycznych w procesie przetwarzania
informacji.

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


Po zajęciach student powinien być mieć świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny
podczas gromadzenia i przetwarzania informacji, powinien potrafić komunikować się z otoczeniem wewnętrznym i
zewnętrznym organizacji w celu rozpoznania potrzeb informacyjnych, uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę.

Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i studiów przypadków.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W 1- Przedmiotowy, podmiotowy, przestrzenny i czasowy przekrój potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa,
określanie potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa (zakresu i rodzaju informacji potrzebnych rozwiązywania
konkretnych problemów decyzyjnych. (2h SS, 1h SN)
W 2- Ilościowe metody gromadzenia informacji. (2h SS, 1h SN)
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W 3- Jakościowe metody gromadzenia informacji. (2h SS, 1h SN)
W 4- Interpretacja danych ilościowych i jakościowych. (2h SS, 1h SN)
W 5- Pakiety statystyczne wspomagające proces przetwarzania informacji. (2h SS, 1h SN)
W 6- Wybrane metody przetwarzania informacji rynkowych (analiza struktury zjawisk, analiza związków
przyczynowo-skutkowych). (2h SS, 1h SN)
W 7 - Wybrane metody przetwarzania informacji rynkowych – c.d (analiza dynamiki zjawisk, analiza
przestrzennego zróżnicowania zjawisk) (2h SS, 1h SN)
W 8 – Zaliczenie przedmiotu.(1h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie w formie pisemnej polegające na rozwiązaniu przez studenta 2 konkretnych problemów
praktycznych i udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania (70% oceny), z uwzględnieniem aktywności studentów na
zajęciach (30% oceny).
Literatura podstawowa:
 Mruk H., Analiza rynku, PWE, Warszawa 2003.
 Mynarski S. , Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Zakamycze 2000.
 Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa 2002.
 Praca zbiorowa pod red. Z. Kędzior Badania rynku, PWE, Warszawa 2005
 Silverman D., Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, PWN,
Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca:
 P. Hague, N. Hague, C. Morgan, Badania rynku w praktyce, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
 R. J. Kaden, Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2008.
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Katedra Zarządzania
Przedsiębiorstwem

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania
przedsiębiorstwem

Tryb studiów

Semestr
IV

Punkty
ECTS:
2

Typ przedmiotu

Język
wykładowy
polski

Rodzaj zajęd:
wykłady
specjalizacyjny
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Katarzyna Kozioł-Nadolna
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kkoziol@univ.szczecin.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy – student zna rodzaje działalności prowadzone przez podmioty gospodarcze oraz formy
prowadzenia działalności gospodarczej
 umiejętności – student potrafi sklasyfikowad rodzaje działalności
 kompetencji (postaw) – student potrafi pracowad w grupie, jest przygotowany do rozwiązywania analiz
przypadków
Cele przedmiotu: Przekazanie wiedzy na temat najważniejszych koncepcji i metod z zakresu zarządzania
przedsiębiorstwem w warunkach burzliwego otoczenia.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Rok
II

Liczba
godzin
15
15

Znajomość nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem
Znajomość nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem
Znajomość poziomów strategii w firmie

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Student potrafi wymienić i omówić nowoczesne metody i koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem
Umie potrafi zidentyfikować i sklasyfikować otoczenie przedsiębiorstwa
Potrafi dokonać wyboru strategii dla firmy

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Potrafi określić istotę oraz wskazać zalety i wady stosowania koncepcji i metod w przedsiębiorstwie

Metody dydaktyczne: wykład, dwiczenia, rozwiązywanie zadao, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1 - Analiza otoczenia przedsiębiorstwa (2h SS)
 W2 - Geneza i definicje reengineeringu (2h SS)
 W3 – Pojęcie outsourcingu (2h SS)
 W4- Rola benchmarkingu w zarządzaniu (2h SS)
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W5- Jakośd totalna jak koncepcja nowoczesnego zarządzania (2h SS)
W6- Zarządzanie czasem w organizacji (2h SS)
W7- Pojęcie i typologia strategii zarządzania (2h SS)
W8- Założenia lean management (2h SS)
DW1- Podstawowe zasady reengineeringu (2h SS)
CW2- Outsourcing produkcji i usług (2h SS)

 DW3- Narzędzia podnoszenia jakości w organizacji (2h SS)
 DW4- Offshoring działalności badawczo-rozwojowej (2h SS)
 CW5- Rola outplacementu w podnoszeniu wydajności (2h SS)
 Dw6- Metody zarządzania czasem (2h SS)
 Dw7- Lean management w wybranym przedsiębiorstwie (2h SS)
 DW8- Kolokwium (2h SS)
Forma i warunki zaliczenia:


Zaliczenie w formie pisemnej. Sprawdza osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności.
Obejmuje część pytań otwartych (do 10 pytań).

Literatura podstawowa:
 K. Janasz, W. Janasz, K. Koziol, K. Szopik: Zarządzanie strategiczne/Koncepcje, metody, strategie, Difin,
Warszawa 2010.
 Zimniewicz K. Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
 Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
Literatura uzupełniająca:
 K. Janasz, W. Janasz, K. Koziol, K. Szopik: Zarządzanie strategiczne/Koncepcje, metody, strategie, Difin,
Warszawa 2008
 Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody. Red. R. Krupski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław 1999.
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzania / Specjalnośd Kształtowanie Menedżera
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:
Wydział: WNEiZ

ORGANIZACJA PRACY MENEDŻERA
Tryb studiów
Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

IV

II

IV

Rodzaj zajęd:
Wykłady
Dwiczenia
Laboratoria
Wykłady
Dwiczenia
Laboratoria

Liczba
godzin
15

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

specjalizacyjny

polski

1
10

Prowadzący przedmiot: dr Anna Pluta
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: apluta@vp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania
 umiejętności: student potrafi oceniad przydatnośd narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu (poznanych
w ramach przedmiotu podstawy zarządzania), dobierad instrumenty zarządzania do analizowanej sytuacji i
uzasadniad ich zastosowanie
 kompetencji: student potrafi pracowad w grupie, wyrażad swoje zdanie na dany temat zgodnie z zasadami
komunikacji społecznej, chce się uczyd i zgłębiad swoją wiedzę
Cele przedmiotu:
 uświadomienie wagi właściwej organizacji pracy osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
 poznanie metod planowania i organizacji pracy własnej
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Student potrafi:
 opisać czynniki wpływające na funkcjonowanie współczesnych organizacji
 wyjaśnić istotę i znaczenie organizacji pracy współczesnego menedżera
 nazwać i wyjaśnić zastosowanie wybranych narzędzi organizacji pracy

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)
Student potrafi:
 diagnozować gospodarowanie własnym czasem i identyfikować nieprawidłowości

określać cele i ustalać priorytety realizowanych zadań

analizować i dobierać zasady planowania pracy własnej

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)
Student potrafi:
 organizować i integrować pracę w zespole
 odpowiedzialnie argumentować swoje zdanie na temat organizacji pracy



Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studia przypadków, metody
symulacyjne, dwiczenia.
Treści merytoryczne przedmiotu:
W1- Uwarunkowania funkcjonowania współczesnych organizacji – rola czasu w działalności organizacji i życiu
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człowieka (2h SS; 1h SN)
W2- Konsekwencje uzależnienia od pracy, będącego efektem wydłużania się czasu pracy (2h SS; 1h SN)
W3- Analiza gospodarowania czasem pracy – identyfikacja błędów (2h SS; 2h SN)
W4- Ustalanie celów – istota, cechy, rodzaje (2h SS; 1h SN)
W5- Wyznaczanie priorytetów – istota i znaczenie, metody (2h SS; 1h SN)
W6- Planowanie pracy – zasady (2h SS; 1h SN)
W7- Organizacja spotkao biznesowych (1h SS; 1h SN)
W8- Ocena i wnioski z prowadzonych rozważao nt. organizacji pracy menedżera (2h SS; 2h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Każdy student jest oceniany na podstawie:
 Projektu własnego sprowadzającego się do diagnozy organizacji pracy własnej każdego studenta ( praca o
charakterze empirycznym stanowiąca potwierdzenie nabycia podstawowych umiejętności organizacyjnych
związanych z wykorzystaniem narzędzi służących do organizacji pracy własnej)
Literatura podstawowa:
 A. Pluta, G. P. Wójcik, Vademecum menedżera – organizacja pracy własnej, Economicus, Szczecin 2011
 Pluta A., Zarządzanie czasem – atut czy słabośd przyszłych menedżerów? [w:] Skrzypek E. (red.), Etyka a
jakośd i efektywnośd organizacji, KZJiW UMCS, Lublin 2010
 D. Allen, Sztuka efektywności. Skuteczna realizacja zadao. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006
 H. Bieniok, Zarządzanie czasem, Seria: Nowoczesne zarządzanie w biznesie, Skrypty uczelniane AE w
Katowicach, Katowice 1999
 L. J. Seiwert, Zarządzanie czasem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
Literatura uzupełniająca:
 Zarządzanie pracą, Organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola, red. Z. Jasioski, Agencja
Wydawnicza Placet, Warszawa 1999
 J. Morgenstern, Jak byd doskonale zorganizowanym, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2001
 Berglas S., Chroniczne kłopoty z czasem, “Harvard Business Review Polska”, nr 2005/5.;
 Bruch H., Menges J.I., Pułapka przyspieszenia, “Harvard Business Review Polska”, nr 2010/11;
 Hewlett S.A, Buck Luce C., Praca ekstremalne. Niebezpieczny urok 70-godzinowego tygodnia pracy,
“Harvard Business Review Polska”, nr 2007/4;
 Nydahl S.,W ślepej uliczce pośpiechu, „Forum”, nr 1
 Żołnierczyk-Zreda D., Długi czas pracy a zdrowie psychiczne i jakośd życia – przegląd badao,
„Bezpieczeostwo Pracy” nr 2009/07-08
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Marketingu

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / ZMwP
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

Planowanie marketingowe

Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
wykładowy
15
wykłady
1
specjalizacyjny
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
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, podstawy marketingu, podstawy zarządzania,
metody prowadzenia badao marketingowych
 umiejętności – student potrafi zdefiniowad podstawowe pojęcia ekonomiczne, potrafi wyjaśnid zasady
mechanizmu rynkowego i zidentyfikowad firmę zarządzaną marketingowo
 kompetencji (postaw) – student potrafi pracowad w grupie, posiada umiejętnośd komunikacji i
samodzielnej obserwacji rynku i analizy zachodzących na nim zjawisk marketingowych
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące planowania działalności marketingowej przedsiębiorstw. Ma na
celu wskazanie na koniecznośd marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem w celu budowy pozycji
rynkowej przez firmy. Zapoznanie studentów z metodami analizy sytuacji marketingowej firmy oraz nabycie
umiejętności opracowania planu marketingowego.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów





Rok
II

Semestr
IV

zrozumienie procesu zarządzania marketingowego we współczesnych organizacjach
znajomość struktury taktycznego planu marketingowego firmy
znajomość podstawowych strategii marketingowych

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




przygotowanie planu marketingowego firmy
wykorzystanie instrumentów służących ocenie sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa
formułowanie celów i strategii działania firmy

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



student potrafi samodzielnie przygotować taktyczny plan marketingowy firmy
student posiada umiejętność komunikowania się i współpracy z innymi członkami grupy

Metody dydaktyczne: wykład
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W 1 - Funkcje współczesnego marketingu (2h SS)
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W 2 - Konsekwencje przyjęcia koncepcji marketingowej w przedsiębiorstwie (1h SS)
W 3 - Proces zarządzania marketingowego (1h SS)
W 4 - Planowanie działalności marketingowej (2h SS)
W 5 - Procedura opracowania planu marketingowego (2h SS)
W 6 - Narzędzia wspomagające proces określania celów i strategii marketingowych (2h SS)
W 7 - Strategie marketingowe (2h SS)
W 8 - Realizacja planu marketingowego w przedsiębiorstwie (2h SS)
W 9 - Zaliczenie (1h SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenia pisemnego (50% oceny). Sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy
(test) Obejmuje pytania testowe (do 20 pytao).
 Projektu własnego (50% oceny) – projekt testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności.
Projekt obejmuje przygotowanie taktycznego planu marketingowego dla wybranej firmy lub produktu.
Literatura podstawowa:
 Z. Knecht, Zarządzanie marketingiem, C.H. Beck, Warszawa 2008
 M. Dziekooski, R. Kozielski, Jak szybko napisad profesjonalny plan marketingowy, Oficyna, Kraków 2007
 E. Frąckiewicz, J. Karwowski, M. Karwowski, E. Rudawska, Zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa 2004
 A. Pomykalski, Zarządzanie i planowanie marketingowe, PWN, Warszawa 2005
 R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1996
 Strategie marketingowe, red. H. Mruk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznao 2002
 Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin, PWE, Warszawa 2003
 Z. Pierścionek , Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1998
Literatura uzupełniająca:
 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Rebis, Warszawa 2005
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział: WNEiZ
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Katedra
Zarządzania Przedsiębiorstwem
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie/ Zarządzanie innowacjami
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

POLITYKA INNOWACYJNA UE
Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
15
1
specjalizacyjny
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
II
4
wykłady
20
2
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Katarzyna Szopik-Depczyoska, dr Katarzyna Kozioł - Nadolna
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kasiasz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student zna podstawy makro- i mikroekonomii i ekonomiki innowacji
 Umiejętności: student potrafi scharakteryzowad podstawowe zagadnienia związane z innowacyjnością
przedsiębiorstw
 Kompetencji (postaw): student potrafi pracowad w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego
Cele przedmiotu: Uzyskanie podstawowej wiedzy o tendencjach w obszarze tworzenia polityki innowacyjnej w
Polsce i krajach Unii Europejskiej
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów





Rok
II

Semestr
4

Znajomość istoty, zasad oraz głównych zadania polityki innowacyjnej w krajach UE
Znajomość instrumentów polityki innowacyjnej
Umiejętność omówienia polityki innowacyjnej w poszczególnych krajach EU

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Student potrafi określić oddziaływanie polityki proinnowacyjnej na kształtowanie aktywności innowacyjnej.
Student potrafi omówić funkcjonowanie polskiej polityki innowacyjnej przed i po wejściu do Unii Europejskiej
Potrafi określać potencjalne możliwości rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem dostępnych instrumentów
polityki innowacyjnej państwa

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)
Student zna znaczenie polityki gospodarczej i innowacyjnej w budowaniu konkurencyjnej gospodarki

Metody dydaktyczne: wykłady, prezentacje z wykorzystaniem środków multimedialnych, studia przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1 – Megatrendy rozwoju przemysłu światowego (2h SS, 2h SN )
 W2 - Cele i zakres, instrumenty polityki innowacyjnej (2h SS, 3h SN )
 W3 – Różne poziomy agregacji dla polityki innowacyjnej (mega, makro, mezo, regio, mikro) (2h SS, 2h SN )
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W4 – Standardy metodologiczne badao innowacyjności w różnych krajach (Frascati, Oslo, European
Innovation Scoreboard) (2h SS, 2h SN)





W5 - Polityka innowacyjna w UE - programy (2h SS, 4h SN)
W6- Polityka innowacyjna w wybranych krajach UE (4h SS, 5h SN)
W7 - zaliczenie (1h SS, 2h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenia pisemnego (50% oceny) – sprawdzenie osiągniętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy
uzyskanej podczas uczestnictwa w wykładach (5 pytao opisowych)
 Opracowanie i prezentacja wybranego studium przypadku (50% oceny) – projekt testuje osiągnięcie
efektów kształcenia w zakresie umiejętności. Projekt powinien zawierad: charakterystykę wybranego kraju
(około 2 stron) oraz ukazanie instrumentów polityki innowacyjnej i jej wpływ na efekty działalności
innowacyjnej prowadzonej przez przedsiębiorstwa i instytucje sfery nauki (5 stron).
Literatura podstawowa:
 Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa 2011
 Fundusze europejskie a innowacyjnośd polskiej gospodarki, red. Nauk. J. Babiak, EMKA, Warszawa 2008
 Fundusze europejskie a innowacyjnośd polskiej gospodarki, red. Nauk. J. Babiak, EMKA, Warszawa 2008
Literatura uzupełniająca:
 Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. nauk. W. Janasz, Difin,
Warszawa 2005
 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa
2004
 P.F. Drucker: Innowacje i przedsiębiorczośd. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział: WNEiZ
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Katedra
Zarządzania Przedsiębiorstwem
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie/ Zarządzanie przedsiębiorstwem
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

POLITYKA PRZEMYSŁOWA
Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
15
2
specjalizacyjny
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
II
4
wykłady
20
2
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Katarzyna Szopik-Depczyoska, mgr Roman Tylżanowski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kasiasz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student zna podstawy makro- i mikroekonomii i nauki o przedsiębiorstwie
 Umiejętności: student potrafi scharakteryzowad podstawowe zagadnienia związane z nauką o
przedsiębiorstwie
 Kompetencji (postaw): student potrafi pracowad w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego
Cele przedmiotu: Uświadomienie roli i znaczenia polityki przemysłowej w rozwoju społeczno-gospodarczym
oraz w procesie transformacji systemowej gospodarki, a zwłaszcza w procesach restrukturyzacji przemysłu, a
także faktu, że polityka przemysłowa powinna byd traktowana jako człon w systemie gospodarczym paostwa
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów





Rok
II

Semestr
4

Uzyskanie podstawowej wiedzy z mechanizmów i instrumentów ekonomicznych dobrze rozwiniętych gospodarek
rynkowych świata oraz celowo realizowanych współczesnych funkcji państwa
Uzyskanie wiedzy o istocie, zasadach oraz głównych zadaniach polityki przemysłowej
Uzyskanie wiedzy o instrumentach polityki przemysłowej

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Student potrafi określić oddziaływanie polityki przemysłowej na procesy innowacyjne
Student potrafi omówić funkcjonowanie polityki przemysłowej w poszczególnych sektorach przemysłu
Student potrafi omówić funkcjonowanie polskiej polityki przemysłowej przed i po wejściu do Unii Europejskiej

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)
Student potrafi określisz wyjaśnić rolę i znaczenie polityki przemysłowej państwa w budowaniu konkurencyjnej
gospodarki

Metody dydaktyczne: wykłady, prezentacje z wykorzystaniem środków multimedialnych, studia przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1 - Istota , zakres i cele działalności przemysłowej (2h SS, 2h SN)
 W2 – Struktury przemysłu (2h SS, 2h SN)
134 Europejski System Punktów Kredytowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie










W3 – Pojęcie, rodzaje i instrumenty polityki przemysłowej (2h SS, 2h SN)
W4 – Polska i unijna polityka przemysłowa (3h SS, 2h SN)
W5 – Polityka innowacyjna w Polsce (2h SS, 2h SN)
W6 - Formułowanie strategii rozwoju we współczesnym przemyśle (2h SS, 2h SN)
W7 - Strategia Europa 2020 a rozwój przemysłu (2hSS, 3h SN)
W8 - Mezoekonomia przemysłu w systemie nauk ekonomicznych (2h SN)
W9 – Rola przemysłu w gospodarce narodowej (2h SN)
W 10 – zaliczenie (1h SN)







ĆW1- Mezoekonomia przemysłu w systemie nauk ekonomicznych (2h SS)
ĆW2- Rola przemysłu w gospodarce narodowej (2h SS)
ĆW3- Przemiany strukturalne w przemyśle w Polsce i na świecie + case study (2h SS)
ĆW4- Główne kierunki rozwoju gospodarczego w krajach UE (2h SS)
ĆW5,6- Analiza kondycji wybranych sektorów przemysłu i stosowanych narzędzi polityki przemysłowej + case study
(4h SS)
ĆW7 – Polityka innowacyjna w przemyśle (2h SS)
ĆW8- zaliczenie (1h SS)




Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenia pisemnego (50% oceny) – sprawdzenie osiągniętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy
uzyskanej podczas uczestnictwa w wykładach (5 pytao opisowych)
 Opracowanie i prezentacja wybranego studium przypadku (50% oceny) – projekt testuje osiągnięcie
efektów kształcenia w zakresie umiejętności. Projekt powinien zawierad: charakterystykę przemysłu (około
1 strony), diagnozę innowacyjności oraz możliwości wykorzystania instrumentów wsparcia polityki
przemysłowej i ewentualnych efektów po skorzystaniu z nich (5 stron).
Literatura podstawowa:
 Zarys strategii rozwoju przemysłu, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa 2006
 K. Moszkowicz: Procesy innowacyjne w polskim przemyśle, AE we Wrocławiu, Wrocław 2001
 A. Wielooski: Geografia przemysłu, Wyd. PWN, Warszawa 2000
Literatura uzupełniająca:
 Z. Bartosik: Ekonomika i polityka przemysłowa, Wyd. Nauk. AE we Wrocławiu, Wrocław 1993
 A. Lipowski: Polityka przemysłowa a wzrost konkurencyjności, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997
 B. Pełka: Przemysł Polski w perspektywie strategicznej. Polityka przemysłowa, strategie rozwoju i
restrukturyzacja, Orgmasz, Warszawa 1998
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Specjalnośd Kształtowanie Menedżera
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęd:

Liczba
godzin
15

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
Stacjonarne
II
4
dwiczenia
1
laboratoria
specjalnościowy
polski
wykłady
10
Niestacjonarne
II
4
dwiczenia
1
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Aleksandra Rudawska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: aleksandra.rudawska@gmail.com
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) – znajomośd zagadnieo z obszaru podstaw zarządzania i nauki o organizacji
 umiejętności (1) – umiejętnośd opisu wymiarów struktury organizacyjnej, identyfikacja klasycznych typów
struktury
 kompetencji (postaw) (1) – systematyczne przygotowanie do zajęd,
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem projektu organizacji (istota, zasady i uwarunkowania
projektowania, wymiary struktury organizacyjnej), problematyką wdrażania projektu, zastosowania metod
oceny dostosowania projektu struktury do potrzeb organizacji. Rozwinięcie umiejętności związanych z opisem
struktury, oceną struktury, projektowania nowych rozwiązao
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Student opisuje proces projektowania struktury organizacyjnej – elementy struktury, zasady i etapy projektowania,
dopasowanie, uwarunkowania
Student przedstawia zależność między strukturą a procesem podejmowania decyzji oraz wyjaśnia strategie
zmniejszania przeciążeń informacyjnych
Student tłumaczy sposób wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na strukturę organizacyjną oraz istotę
oceny dopasowania projektu struktury

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Stosuje test dopasowania struktury i identyfikuje problemy związane z projektem organizacji
Identyfikuje problemy projektowe i proponuje zmiany w strukturze uwzględniając wewnętrzne i zewnętrzne
ograniczenia
Potrafi sporządzić opis stanowiska i stworzyć schemat organizacyjny

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Systematyczne przygotowanie do zajęć
Praca zespołowa nad zadanymi problemami.

Metody dydaktyczne: wykład wsparty prezentacją multimedialną; studia przypadków; stosowanie
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kwestionariuszy do analizy struktury organizacyjnej, dyskusja w grupach i dyskusja plenarna dot. wniosków ze
studiów przypadku.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1-Struktura organizacyjna utrwalenie zagadnieo podstawowych i wstęp do projektowania (2h SS, 1h SN)
 W2- Projektowanie struktury organizacyjnej (2hSS, 2h SN)
 W3-Uwarunkowania struktury i ich konsekwencje (2h SS, 1h SN)
 W4-Projekt organizacji a przepływ informacji (2h SS, 1h SN)
 W5-Testowanie dopasowania struktury do organizacji (3h SS, 2h SN)
 W6- Wprowadzanie zmian projektowych w organizacji (2 h SS, 1 h SN)
 W7-zaliczenie (2h SS, 2 SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne, pytania otwarte – sprawdzenie wiedzy z danego przedmiotu
Raporty z 5 studiów przypadku
Uczestnictwo w dyskusji na zajęciach
Literatura podstawowa:
 Glinka B., Hensel P.: Projektowanie organizacji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2006.
 Glinka B., Hensel P.: Projektowanie struktur organizacyjnych. Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i
Zarządzania im. L. Koźmioskiego, Warszawa 1999.
 Kozina A., Nalepka A.: Podstawy badania struktury organizacyjnej. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2007.
Literatura uzupełniająca:
 Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. SGH, Warszawa 1998.
 Nalepka A.: Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001.
 Metody zarządzania. red. J.D. Antoszkiewicz, Poltext, Warszawa 2007.
 Rutka R.: Jak tworzyd dokumentację organizacyjną przedsiębiorstwa. Zasady tworzenia, praktyczne
wskazówki zastosowao, wzory dokumentacji. ODDK, Gdaosk 2003.
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

RYNEK PRACY W TEORII I PRAKTYCE
Tryb studiów

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
30
2
specjalizacyjny
polski
II
4
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Jarosław Poteralski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jpoter@wp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: podstawowa wiedza odnosząca się do specyfiki rynków czynników wytwórczych, ze szczególnym
uwzględnieniem rynku pracy,
 umiejętności: student potrafi prawidłowo ocenid sytuację pracodawców oraz pracobiorców na rynku pracy,
zwłaszcza w kontekście nierównowagi podażowej- bezrobocia,
 kompetencji (postaw): student posiada świadomośd wymagao, jakie przed osobami poszukującymi
zatrudnienia, stawiają pracodawcy, ocenia własne szanse na znalezienie zatrudnienia, zna determinanty,
zwiększające jego szanse na zatrudnienie.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące zarówno teorii jak i praktyki rynku pracy, w szczególności zależności,
jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi podmiotami tego rynku, jak również aktualnej sytuacji na rynku pracy w
Polsce i Europie.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




student zna definicję rynku pracy oraz podstawowe zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi jego uczestnikami,
student zna podstawowe mierniki charakteryzujące rynek pracy,
student zna procedury ubiegania się o pracę w różnych krajach UE.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




student potrafi analizować bieżącą sytuację na rynku pracy w Polsce, jak również w poszczególnych krajach UE,
student potrafi poszukiwać informacji na temat rynku pracy oraz prawidłowo je interpretować,
student potrafi określić wymagania, zwłaszcza formalne, jakie stawiane są przed osobami poszukującymi pracy w
poszczególnych krajach UE.

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


student potrafi ocenić swoje możliwości na rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i UE, wie również, jak większych swoje
szanse na uzyskanie zatrudnienia.

Metody dydaktyczne: wykład, pogadanka, prezentacja, case study
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Treści merytoryczne przedmiotu:
W1-Zasady funkcjonowania rynku pracy, popyt na pracę i podaż pracy (4h SS),
W2- Konkurencyjny rynek pracy oraz rynki z przewagą pracobiorców bądź pracodawców (4h SS),
W3- Problemy nierównowagi na rynku pracy (4h SS),
W4- System instytucji rynku pracy w Polsce (2h SS),
W5- Ustawodawstwo odnoszące się do rynku pracy (2h SS),
W6- Metody walki z bezrobociem (4h SS),
W7- Zróżnicowanie regionalne rynku pracy w Polsce oraz UE (4h SS),
W8-Zasady funkcjonowania rynku pracy w UE (2h, SS),
W9-Procedury ubiegania się o pracę obywateli polskich w poszczególnych krajach UE (4h SS).
Forma i warunki zaliczenia:
Student przygotowuje referat na temat związany z aktualną sytuacją na rynku pracy, po uprzednim uzgodnieniu z
prowadzącym.
Literatura podstawowa:
 Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2007.
 Orczyk T., Instrumenty strukturalne UE, Rynek Pracy nr 1, 2003
 Szczepaoski M., Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego po przystąpieniu Polski do UE,
Polityka Społeczna nr 11-12, 2002
 Programy wspólnotowe, Unia Europejska nr 8, 2003
 Mitrus L., Zasady zatrudniania Polaków w UE w świetle traktatu akcesyjnego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne,
nr 5, 2004
 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (20.04.2004), Dz.U. Nr 99, poz. 1001
 Rozporządzenie rady nr 1612/68/EWG o swobodzie przepływu pracowników we Wspólnocie, Dz.Urz. WE, nr L
257 z 19.10.1968
 Zatrudnienie i ochrona socjalna, red. Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2004
Literatura uzupełniająca:
 Lubioska M., Program EQUAL, Służba Pracownicza nr 3, 2003
 Polaoska-Siła B., EURES transgraniczny jako wsparcie swobodnego przepływu osób w UE, Służba Pracownicza
nr 6, 2003
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Marketingu
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie/ Marketing i usługi
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Rynek usług
Wydział: WNEiZ

Liczba
Punkty
Język
Rodzaj
Typ przedmiotu
godzin
ECTS:
wykładowy
zajęd:
II
4
wykłady
30
2
Przedmiot
polski
specjalnościowy
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
II
4
wykłady
20
2
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Krzysztof Błooski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kblonski@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy - wiedza z zakresu ekonomii, marketingu.
 umiejętności - umiejętnośd zbierania i analizy danych
 kompetencji (postaw) - student zna zasady dobrego wychowania, cechuje się samodyscypliną, potrafi
pracowad w grupie
Cele przedmiotu:
Tryb studiów

Rok

Semestr

Uzyskanie podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu rynku usług

CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Wiedza nt. rynku usług, warunków funkcjonowania firmy na tym rynku
Wiedza znaczenia usług we współczesnej gospodarce
Wiedza na temat barier wejścia na rynek usług i ich wpływ na funkcjonowanie firmy

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Umiejętność analizy konsumpcji usług na poziomie mikro i makro
Umiejętność oceny potencjału usługowego firmy
Umiejętność przeprowadzenia oceny poziomu zadowolenia klienta

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


student posiada umiejętność komunikowania się i współpracy z innymi członkami grupy

Metody dydaktyczne:
Wykłady z wykorzystaniem pokazów multimedialnych urozmaicane interakcyjnymi ćwiczeniami przygotowanymi
przez prowadzącego.

Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W1: Definicja i cechy usług
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W2: Rola usług w gospodarce
W3: Klasyfikacje usług i pojęcie i elementy rynku usług
W4: Asymetria informacji na rynku usług,
W5: Bariery wejścia na rynek usług
W7: Konsumpcja usług cz.1
W8: Konsumpcja usług cz.2
W8: Konsumpcja usług cz. 3
W9: Mierniki oceny rynku usług cz.1
W10: Mierniki oceny rynku usług cz.2
W11: Studium przypadku
W12: Studium przypadku
W13: Zaliczenie pisemne

Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się pisemnym zaliczeniem.

Literatura podstawowa:
1. A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J. Wiktor, Marketing usług, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006 (rozdział
I);
2. K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000;
3. Usługi w rozwoju społeczno – gospodarczym, red. K. Kłosiński, Urszula Kłosiewicz – Górecka, Instytut
Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2005;
4. M. Daszkowska, Usługi: produkcja, rynek , marketing, PWN, Warszawa 1998;
5. Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej.

Literatura uzupełniająca:
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

STRATEGICZNA POLITYKA PERSONALNA
Tryb studiów

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
30
2
specjalizacyjny
polski
II
4
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Patrycja Zwiech
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: patrycjazwiech@tlen.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna wybrane koncepcje i metody zarządzania zasobami ludzkimi.
 umiejętności: student potrafi dokonad opisu rzeczywistości organizacyjnej z wykorzystaniem technik opisowych.
 kompetencji: student potrafi pracowad w grupie oraz ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego.
Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aparatem pojęciowym strategicznej polityki personalnej i strategii
personalnych oraz
przygotowanie studentów do implikacji prezentowanych strategii w zastosowaniach
organizacyjnych (projektowanie strategii personalnych dla przedsiębiorstwa).
CELE W ZAKRESIE WIEDZY



Student potrafi zdefiniowad pojęcia z zakresu strategicznej polityki personalnej.
Student zna podstawowe strategie personalne.



Student zna podstawowe determinanty wyboru strategii personalnych.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI






Student potrafi zaplanowad strategię personalną (lub zmiany w istniejącej strategii personalnej) w wybranej
firmie.
Student potrafi zidentyfikowad typowe problemy kadrowe organizacji i poszukiwad niwelujących je rozwiązao.
Student potrafi określid wpływ strategii personalnych na osiąganie celów biznesowych.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Student potrafi ocenić rozwiązania personalne występujące w przedsiębiorstwie.

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, dyskusja, symulacje, metody przypadków.
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W1 -Pracownicy - zasób strategiczny czy kapitał (2 godz.).
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W2 - Organizacja funkcji personalnej. Rola i organizacja działu personalnego (2 godz.).
W3 - Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie zasobami ludzkimi. Związki strategii personalnej ze
strategią ogólną firmy. Wkład funkcji personalnej w osiągnięcie celów biznesowych firmy (2 godz.).
 W4 - Determinanty strategii personalnej. Istota i cechy metod wspomagających strategiczne zarządzanie
zasobów ludzkich (2 godz.).
 W5 - Ogólna typologia strategii zarządzania zasobami ludzkimi (wybrane rodzaje strategii firm a wymagania
dotyczące zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie). Podstawowe strategie personalne (2 godz.).
 W6 - Strategie i procedury w sferze personalnej – strategie wejścia (2 godz.).
 W7 - Ocena strategii i procedur w wybranych firmach – analiza case study (2 godz.).
 W8 - Strategie i procedury w sferze personalnej – strategie utrzymania i rozwoju pracowników (2 godz.).
 W9 - Ocena strategii i procedur w wybranych firmach – analiza case study (2 godz.).
 W10 - Strategie i procedury w sferze personalnej – strategie utrzymania i rozwoju pracowników (2 godz.).
 W11 - Ocena strategii i procedur w wybranych firmach – analiza case study (2 godz.).
 W12 - Strategie i procedury w sferze personalnej – strategie wyjścia (2 godz.).
 W13 - Projektowanie strategicznej polityki personalnej (2 godz.).
 W14 - Wdrażanie strategicznej polityki personalnej (2 godz.).
 W15 – Rozwiązywanie typowych problemów kadrowych organizacji (2 godz.).
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Obserwacji pracy studenta na zajęciach (40%) podczas dyskusji panelowych bądź pracy w grupie oraz pracy nad
przygotowywanym projektem własnym, testujących osiągniecie efektów kształcenia w zakresie wiedzy,
umiejętności oraz postaw.
 Projektu własnego (60 %) testującego osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności. Projekt
powinien zawierad: charakterystykę wybranej firmy, charakterystykę zatrudnienia w firmie, analizę SWOT
zasobów ludzkich, opis organizacji działu personalnego, opis stosowanych strategii i procedur w sferze
personalnej (strategie wejścia, utrzymania pracowników i wyjścia), pozostałe aspekty decyzji w sferze
personalnej, związki strategii personalnej ze strategią ogólną firmy, wkład funkcji personalnej w osiąganie celów
biznesowych, propozycje zmian w stosowanych w firmie strategiach i procedurach.
Literatura podstawowa:
 Lipka A., Strategie personalne firmy, Wyd. Prof. Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 Zwiech P., Funkcja personalna przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 172, Poznao 2011, s. 355-364.
Literatura uzupełniająca:
 Jarecki W., Kunasz M., Mazur – Wierzbicka E., Zwiech P., Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus,
Szczecin 2010.
 Krupski R., Niemczyk J., Staoczyk – Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H.Beck, Warszawa 2010.
 Reilly P., Tony W., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Kraków 2009.
 Suchar M., Zarządzanie personelem w praktyce. Poradnik dla menedżerów z zestawem narzędzi, Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdaosk 2007.
 Zbiegieo – Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer Polska sp. z
o.o., Kraków 2006.
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Katedra
Zarządzania Przedsiębiorstwem
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie/Zarządzanie jakością
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

STRATEGIE INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW

Tryb studiów



Semestr
4

Punkty
ECTS:
2

Typ przedmiotu

Język
wykładowy
polski

Rodzaj zajęd:
wykłady
specjalizacyjny
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
20
2
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. Joanna Wiśniewska, dr Katarzyna Szopik-Depczyoska, dr Katarzyna Kozioł
Nadolna
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kasiasz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student zna podstawy makro- i mikroekonomii i nauki o przedsiębiorstwie
 Umiejętności: student potrafi scharakteryzowad podstawowe zagadnienia związane z innowacyjnością
przedsiębiorstw, wymienid rodzaje i źródła innowacji
 Kompetencji (postaw): student potrafi pracowad w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego
Cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy z zakresu innowacji jako głównych kategorii i determinant rozwoju
społeczno-ekonomicznego kraju i podmiotów gospodarczych. Zapoznanie z podstawowymi strategiami
innowacyjnymi.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)



Rok
II

Liczba
godzin
15
30

Znajomość istoty i rodzajów i źródeł innowacji i źródłach finansowania działalności innowacyjnej.
Poznanie problematyki postępu technicznego i kierunków zmian technologicznych oraz sposobów pozyskania i
tworzenia technologii
Zapoznanie z podstawowymi strategiami innowacyjnymi przedsiębiorstw

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Student na podstawie określonych parametrów potrafi ocenić stan innowacyjności podmiotu gospodarczego
Potrafi określać potencjalne możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w odniesieniu do posiadanych danych nt.
prowadzenia działalności innowacyjnej
Potrafi umiejętnie łączyć posiadaną wiedze teoretyczną z praktyką gospodarczą

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)
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Student potrafi określisz wyjaśnić znaczenie zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach, a także potrafi określić rolę
innowacyjności w budowaniu Gospodarki Opartej na Wiedzy

Metody dydaktyczne: wykłady, prezentacje z wykorzystaniem środków multimedialnych, studia przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1 - Pojęcie i ewolucja procesu innowacyjnego (2h SS, 2hSN)
 W2 – Istota i klasyfikacja innowacji (3h SS, 3hSN )
 W3 – Źródła i uwarunkowania innowacji w przedsiębiorstwie(2h SS,2hSN )
 W4 – Ryzyko i problemy finansowania działalności innowacyjnej (2h SS, 3hSN )
 W5 – Działalnośd B+R w przedsiębiorstwie (1h SS, 2hSN)
 W6 – Proces kształtowania strategii innowacyjnej w przedsiębiorstwie (2h SS, 2hSN)
 W7 – Rodzaje strategii innowacyjnych przedsiębiorstw (3h SS, 3h SN)
 W8 –Sposoby i problemy ochrony innowacji w działalności przedsiębiorstw (2hSN)
 W9 – zaliczenie (1hSN)









ĆW1- Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, etapy procesu
innowacyjnego + case study (2h SS)
ĆW2- Źródła innowacji, uwarunkowania finansowe działalności innowacyjnej przedsiębiorstw + case study (2h SS)
ĆW3- Organizacja sfery B+R w działalności przedsiębiorstw – case studies (3h SS)
ĆW4 – Istota i rodzaje strategii innowacyjnych (2h SS)
ĆW5 – Rodzaje strategii innowacyjnych (2h SS)
ĆW6 – Zastosowanie strategii innowacyjnych w praktyce (4h SS)
ĆW7 – Sposoby i praktyczne problemy ochrony innowacji w działalności przedsiębiorstw (4h SS)
ĆW8- zaliczenie (1h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenia pisemnego (50% oceny) – sprawdzenie osiągniętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy
uzyskanej podczas uczestnictwa w wykładach i dwiczeniach (5 pytao opisowych)
 Opracowanie i prezentacja wybranego studium przypadku (50% oceny) – projekt testuje osiągnięcie
efektów kształcenia w zakresie umiejętności. Projekt powinien zawierad: charakterystykę przedsiębiorstwa
(około 1 strony) oraz ukazanie przykładów i efektów wprowadzenia strategii innowacyjnej (4 strony).
Literatura podstawowa:
 Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa 2011
 Sosnowska A., Strategie innowacji w praktyce polskich przedsiębiorstw, Katedra Zarządzania
Strategicznego SGH, Warszawa 2009
 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa
2004
 Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. nauk. W. Janasz, Difin,
Warszawa 2005
 P.F. Drucker: Innowacje i przedsiębiorczośd. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalność: Zarządzanie / Zarządzanie biznesem
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

STRATEGIE KONKURENCJI
Liczba
Punkty
Typ
Język
Rodzaj
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
zajęć:
wykłady
30
2
specjalizacyjny
polski
II
4
Stacjonarne
Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady
20
4
Niestacjonarne II
ćwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Benedykt NIemczynowicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: benniem@interia.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy : znajomość podstawowych zagadnień makro i mikroekonomii. teorii organizacji i zarządzania oraz
analizy ekonomicznej;
 umiejętności :
student potrafi scharakteryzować istotę zachowań przedsiębiorstw w różnych strukturach
rynkowych;
 kompetencji :
student posiada umiejętność uczenia się i analizowania tekstów ekonomicznych oraz
komunikowania się i współdziałania w grupie.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące najważniejszych strategii konkurencji, cechy tych strategii oraz zasady
ich wyboru i efekty ich zastosowania w małych i wielkich jednostkach biznesu.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
Tryb studiów





Ro
k

Semestr

rozumienie problemów zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej;
znajomość najważniejszych strategii konkurencji w biznesie;
znajomość kryteriów wyboru i efektów zastosowania poszczególnych strategii konkurencji w przedsiębiorstwach.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




student posiada umiejętność rozpoznawania różnych poziomów zarządzania w przedsiębiorstwach i odróżniania decyzji
menedżerskich na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym;
student posiada praktyczne umiejętności rozpoznawania najważniejszych strategii konkurencji;
student posiada umiejętności projektowania strategii konkurencji w biznesie.

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Student posiada kompetencje w zakresie abstrakcyjnego oglądu rzeczywistości oraz praktyczne umiejętności
zastosowania poszczególnych strategii konkurencji w biznesie.

Metody dydaktyczne: wykłady z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych,autorskie opracowania
materiałów dydaktycznych i opisy przypadków dostarczanych w formie kserokopii
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Treści merytoryczne przedmiotu:
 W 1 - Zdefiniowanie misji, wizji oraz celów i strategii przedsiębiorstwa(2 godz.SS, 2 godz.SN);
 W 2 - Rodzaje i poziomy strategii firmy (2godz.SS, 2 godz.SN);
 W 3 - Strategie konkurencji M. Portera (2 godz.SS, 1godz.SN);
 W 4 - Strategia lidera rynkowego (2 godz.SS, 1 godz.SN);
 W 5 - Strategie dyferencjacji i strategie koncentracji (2 godz.SS, 1 godz.SN);
 W 6 - Alternatywne koncepcje strategii konkurencji ( 2 godz.SS, 1 godz.SN);
 W 7 - Strategie jednobiznesowe (2 godz.SS, 1 godz.SN);
 W 8 - Strategie dywersyfikacyjne- wielobiznesowe (2 godz.SS, 1godz.SN);
 W 9 - Strategie integracyjne /integracji pionowej i poziomej / (2 godz.SS, 1 godz.SN),
 W10 - Alianse, fuzje i przejęcia jako strategie rozwoju(2 godz.SS, 1 godz.SN)
 W11 - Strategie naprawcze i antykryzysowe / restrukturyzacji, dywestycji, likwidacji i upadłości /- (2 godz.SS,
1godz.SN);
 W12 - Strategie globalizacji (2 godz.SS, 1 godz.SN);
 W13 - Strategie rozwoju małych i średnich firm (2 godz.SS, 2 godz.SN);
 W14- Strategie funkcjonalne przedsiębiorstw (2 godz.SS, 2 godz.SN);
 W15- Zaliczenie (2 godz.SS, 2 godz.SN).
Forma i warunki zaliczenia:
 pisemne zaliczenie w formie testu – pozwala na ocenę efektów kształcenia w zakresie wiedzy;
 opracowania pisemnego - dotyczącego opisu strategii wybranych przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych –
pozwalającego ocenić efekty kształcenia w zakresie wiedzy, kompetencji i umiejętności.
Literatura podstawowa:
 Drążek Z, Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003;
 Gierszewska G., Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.
R.Łazarskiego, Warszawa 2004;
 Porter M., Strategie konkurencji, PWE, Warszawa 2000;
 Zelek A., Strategie rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin
2011.
Literatura uzupełniająca:
 Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. I.Kożmińskiego,
Warszawa 2007;
 Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku, Wyd.Muza S.A. Warszawa 2006;
 Obłój K., Strategia organizacji,PWE, Warszawa 2005;
 Romanowska M., Strategie rozwoju i konkurencji, CIM, Warszawa 2000;
 Zarządzanie strategiczne, pr.zbiorowa pod red.R.Krupskiego. WWSZIP, Wałbrzych 2006,
 Yip G.S.,Strategia globalna.Światowa przewaga konkurencyjna,PWE,Warszawa 2004.

Europejski System Punktów Kredytowych

147

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie w administracji publicznej
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO
Tryb studiów

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
30
2
specjalizacyjny
polski
II
4
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Marek Kunasz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kunaszm@tlen.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student dysponuje wiedzą dotyczącą determinant mikroekonomicznych wyborów podmiotów
decyzyjnych, głównie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, ale także znajomością podstaw oddziaływania
paostwa na procesy rynkowe (interwencjonizm paostwowy). Student zna także mechanizmy funkcjonowania
gospodarki w ujęciu makro.
 umiejętności: student potrafi prowadzid analizy na podstawie przedstawionego materiału statystycznego.
 kompetencji: student potrafi pracowad w grupie oraz ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego.
Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnieo dotyczących zakresu i form interwencjonizmu
paostwowego we współczesnych systemach gospodarczych, teorii wyboru publicznego i wniosków dla
kształtowania sektora publicznego w Polsce.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




Student potrafi zdefiniowad podstawowe pojęcia z zakresu realizowanego przedmiotu.
Student zna funkcje paostwa i zakres regulacji.
Student zna podstawowe teorie wyboru publicznego.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI



Student potrafi zidentyfikowad determinanty zawodności rynku i określid ich znaczenie w systemie równowagi
ogólnej.




Student zna metodologię pomiaru i potrafi prowadzić analizy sektora publicznego.
Student potrafi dokonać oceny transformacji systemowej w Polsce.

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


Student potrafi dokonać oceny wyborów alternatywnych w sferze publicznej z uwzględnieniem wielu punktów odniesienia
(analiza wielowymiarowa).
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Metody dydaktyczne: głównym sposobem przekazywania treści przedmiotu jest wykład z wykorzystaniem metod
audiowizualnych a także dyskusja i rozstrzyganie problemów w grupach.
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W1 - Istota dobrobytu społecznego (indywidualna i społeczna funkcja dobrobytu) (2 godz.).
 W2 - Funkcje paostwa i zakres regulacji. Efektywnośd a równośd (2 godz.).
 W3 - Problematyka opodatkowania - podatki a równośd i efektywnośd ekonomiczna (2 godz.).
 W4 - Zawodnośd rynku a równowaga ogólna gospodarki (dobra publiczne, efekty zewnętrzne, niedoskonała
konkurencja, niedoskonała informacja) (2 godz.).
 W5 - Zawodnośd paostwa (2 godz.).
 W6 - Dochody i wydatki paostwa. Programy wydatków publicznych (2 godz.).
 W7 – Kształtowanie przez paostwo konkurencji rynkowej (2 godz.).
 W8 - Pomiar sektora publicznego (2 godz.).
 W9 - Transformacja systemowa w Polsce a sektor publiczny (2 godz.).
 W10 - Problematyka wyboru społecznego związanego z głosowaniem (2 godz.).
 W11 - Ekonomiczna teoria demokracji (2 godz.).
 W12 - Ekonomia konstytucyjna (2 godz.).
 W13 - Ekonomiczna teoria władzy (2 godz.).
 W14 - Teoria grup nacisku oraz teoria pogoni za rentą (2 godz.).
 W15 - Zaliczenie (2 godz.).
Forma i warunki zaliczenia:
Student jest oceniany na podstawie:
 Obserwacji pracy na zajęciach (20%) podczas obecności przy tablicy, dyskusji panelowych bądź pracy w grupie,
testujących osiągniecie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw.
 Zaliczenia pisemnego (80 %) testującego osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, złożonego z pytao
testowych jednokrotnego wyboru oraz zadao.
Literatura podstawowa:
 Kleer J., Sektor publiczny w Polsce i Unii Europejskiej: między upadkiem a rozkwitem, CeDeWu, Warszawa 2005.
 Kopycioska D., Mikroekonomia, Kadruk, Szczecin 2005.
 Lissowski G., Elementy teorii wyboru społecznego, Scholar, Warszawa 2001.
 Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 Wilkin J., Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i sfery publicznej, Scholar,
Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca:
 Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia, PWE, Warszawa 2007.
 Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarnośd", Gdaosk
1999.
 Kopycioska D., Regulacyjna rola paostwa we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii, Szczecin 2006.
 Kopycioska D., Zakres i formy interwencjonizmu paostwowego we współczesnych systemach gospodarczych,
Katedra Mikroekonomii, Szczecin 2006.
 Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, PWN, Warszawa 2004.

Europejski System Punktów Kredytowych

149

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Marketingu

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie/ Zarządzanie relacjami z klientami
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Zachowania klientów

Liczba
Punkty
Język
Rodzaj
Typ przedmiotu
Rok Semestr
godzin
ECTS:
wykładowy
zajęd:
II
4
wykłady
30
1
Przedmiot
polski
specjalnościowy
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
II
4
wykłady
20
2
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Krzysztof Błooski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kblonski@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy - Podstawowa wiedza ekonomiczna w odniesieniu do funkcjonowania rynku; wiedza o potrzebach
Tryb studiów

konsumentów i procesie ich zaspokajania.

 umiejętności - student potrafi zdefiniowad podstawowe pojęcia ekonomiczne i zakresu marketingu
 kompetencji (postaw) - Zdolnośd do pracy w grupie i logicznej analizy zdarzeo rynkowych
Cele przedmiotu:
Przekazanie wiedzy z zakresu zachowania konsumenta i czynników je kształtujących oraz podstawowych
prawidłowości w postępowaniu konsumentów i ich procesie decyzyjnym.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Zrozumienie znaczenia zachowań klientów jako istotnego czynnika kształtującego działania podmiotów rynku
Identyfikacja czynników kształtujących zachowania klientów
Znajomość zasad postępowania klienta na rynku

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Interpretacja zachowań konsumpcyjnych klientów na rynku
Identyfikacja systemu decyzyjnego klienta
Dokonanie segmentacji rynku opartej na cechach klientów, stylu życia i zachowaniach

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


student posiada umiejętność komunikowania się i współpracy z innymi członkami grupy

150 Europejski System Punktów Kredytowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Metody dydaktyczne:
Wykład
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W1- Elementy teorii zachowao konsumentów
W2- Uwarunkowania wewnętrzne zachowao klientów
W3- Uwarunkowania zewnętrzne zachowao klientów
W4- Postępowanie klienta na rynku
W5- Podział rynku na segmenty klientów
W6 – Podstawowe modele zachowao klientów
W7- Satysfakcja klienta jako istotny czynnik kształtujący jego zachowania
W8 – Badania zachowao klientów
Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kooczy się pisemnym zaliczeniem
Literatura podstawowa:
1. Robert East , Marc Vanhuele , Malcolm Wright, Zachowania konsumentów, Wolters Kluwer Polska OFICYNA, Warszawa 2010.
2. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2011.
3. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
4. K. Mazurek- Łopacioska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
Literatura uzupełniająca:
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział: WNEiZ
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Katedra
Zarządzania Przedsiębiorstwem
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie/ Zarządzanie innowacjami
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
15
2
specjalizacyjny
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
II
4
wykłady
20
2
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. Joanna Wiśniewska, dr Katarzyna Szopik-Depczyoska, mgr Roman Tylżanowski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: gjowi@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student zna podstawy makro- i mikroekonomii i nauki o przedsiębiorstwie
 Umiejętności: student potrafi scharakteryzowad podstawowe zagadnienia związane z innowacyjnością
przedsiębiorstw, wymienid rodzaje i źródła innowacji
 Kompetencji (postaw): student potrafi pracowad w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego
Cele przedmiotu: Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu innowacji jako głównych kategorii i determinant
rozwoju
społeczno-ekonomicznego kraju i podmiotów gospodarczych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów






Rok
II

Semestr
4

Znajomość istoty ,rodzajów i źródeł innowacji.
Uzyskanie wiedzy o dyfuzji innowacji i determinantach działalności innowacyjnej.
Uzyskanie wiedzy o źródłach finansowania działalności innowacyjnej.
Uzyskanie wiedzy o współczesnych trendach zmian innowacyjnych i technologicznych na świecie.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Potrafi wyciągać wnioski z przeprowadzonych na zajęciach grach zespołowych
Potrafi określać potencjalne możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w odniesieniu do zagadnień związanych z szeroko
pojętą innowacyjnością
Potrafi umiejętnie łączyć posiadaną wiedze teoretyczną z praktyką gospodarczą

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)
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Kierunek: Zarządzanie

Student potrafi określisz wyjaśnić rolę i znaczenie innowacyjności w budowaniu Gospodarki Opartej na Wiedzy.

Metody dydaktyczne: wykłady, prezentacje z wykorzystaniem środków multimedialnych, studia przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1 – Istota i klasyfikacja innowacji (2h SS, 2h SN)
 W2 – Pojęcie i ewolucja procesu innowacyjnego (1h SS, 2h SN)
 W3 – Źródła innowacji i parametry charakteryzujące innowacje (2h SS, 2h SN)
 W4 – Typy strategii innowacyjnych przedsiębiorstw (2h SS, 1h SN)
 W5 - Ryzyko i problemy finansowania działalności innowacyjnej (2h SS, 2h SN)
 W6 - Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw (2h SS, 1h SN)
 W7 - Innowacyjnośd przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce (2h SS, 2h SN)
 W8 - Pojęcie, genealogia i rozwój metod zarządzania obszarem B+R (2h SN)
 W9 - Problemy ochrony innowacji w Polsce (1hSS, 1h SN)
 W9 – Współczesne kierunki zmian innowacyjnych i technologicznych na świecie(1hSS, 1h SN)
 W10- Działalnośd innowacyjna przedsiębiorstw w praktyce (3h SN)
 W11 – zaliczenie (1h SN)








ĆW1- Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu innowacyjności przedsiębiorstw (2h SS)
ĆW2- Etapy procesu innowacyjnego + case study (2h SS)
ĆW3- Źródła innowacji i strategie innowacyjne przedsiębiorstw + case study (2h SS)
ĆW4- Uwarunkowania finansowe działalności innowacyjnej przedsiębiorstw + case study (2h SS)
ĆW5- Pojęcie, genealogia i rozwój metod zarządzania obszarem B+R (2h SS)
Ćw 6, 7- Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w praktyce (4h SS)
ĆW8- zaliczenie (1h SS)

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenia pisemnego (50% oceny) – sprawdzenie osiągniętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy
uzyskanej podczas uczestnictwa w wykładach i dwiczeniach (5 pytao opisowych)
 Opracowanie i prezentacja wybranego studium przypadku (50% oceny) – projekt testuje osiągnięcie
efektów kształcenia w zakresie umiejętności. Projekt powinien zawierad: charakterystykę przedsiębiorstwa
(około 1 strony) oraz ukazanie efektów prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w
postaci wdrożeo nowych lub ulepszonych rozwiązao na przestrzeni lat (około 5 stron).
Literatura podstawowa:
 Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, red. Nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa 2011
 W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011
 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa
2004
 Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. nauk. W. Janasz, Difin,
Warszawa 2005
 P.F. Drucker: Innowacje i przedsiębiorczośd. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie biznesem
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

ZARZĄDZANIE MAŁĄ FIRMĄ
Tryb studiów

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
30
2
specjalizacyjny
polski
II
4
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Jarosław Korpysa
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jarek@korpysa.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student zna podstawy z zakresu przedsiębiorczości oraz organizacji i zarządzania
 Umiejętności: student umie określid cele funkcjonowania firmy w otoczeniu rynkowym
 Kompetencji: student potrafi pracowad w grupie, formułowad wnioski oraz przygotowany jest do rozwiązania
danych problemów tak na płaszczyźnie syntetycznej jak i analitycznej
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zapoznanie z teoretycznymi, metodycznymi oraz praktycznymi podstawami przedsiębiorczości
i procesu zarządzania rozwojem małego i średniego przedsiębiorstwa
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami ekonomicznymi i pozaekonomicznymi determinującymi proces tworzenia i
zarządzania przedsiębiorstwem
Zapoznanie studentów z istotą sektora MSP oraz jego rolą w rozwoju gospodarczym
Zapoznanie studentów z nowoczesnymi koncepcjami zarządzania małą firmą

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
 potrafi scharakteryzowad efektywne koncepcje zarządzania małej firmy
 potrafi wybrad najkorzystniejszą formę prawną dla małej firmy
 umie wypełnid podstawowe dokumenty dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa oraz obliczyd rentownośd
działalności gospodarczej
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


Student potrafi wybrać najkorzystniejszą metodę zarządzania małym przedsiębiorstwem
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Kierunek: Zarządzanie

Metody dydaktyczne: wykład, case study z uwzględnieniem metody sytuacji krytycznej
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W1 Istota przedsiębiorczości i przedsiębiorcy (2 h SS)
 W2 Determinanty ekonomiczne warunkujące tworzenie i zarządzanie małym przedsiębiorstwem (2 h SS)
 W3 Determinanty pozaekonomiczne warunkujące tworzenie i zarządzanie małym przedsiębiorstwem (2 h SS)
 W 4 Rola małych przedsiębiorstw w funkcjonowaniu gospodarki krajowej (2 h SS)
 W 5 Formy prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (2 h SS)
 W 6 Koncepcje zarządzania małą firmą (4 h SS)
 W 7 Wizja, misja, strategia przedsiębiorstwa (2 h SS)
 W 8 Strategie marketingowe przedsiębiorstwa (4 h SS)
 W 9 Analiza SWOT (2 h SS)
 W 10 Metoda profilu – analiza konkurencji (2 h SS)
 W 11 Polityka cenowa (2 h SS)
 W 12 Analiza rentowności (2 h SS)
 W 13 – zaliczenie pisemne (2h SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie
 Zaliczenia pisemnego ( 50% oceny) - rozwiązanie case study testuje osiągniecie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy oraz umiejętności rozwiązywania problemu.
 Projektu własnego ( 50% oceny) – projekt testuje osiąganie efektów kształcenia w zakresie umiejętności. Projekt
powinien przedstawid aspekty zarządzania funkcjonująca firmą na rynku.
Literatura podstawowa:
 Bławat F., Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdaosk 2004.
 Grzegorzewska-Mischka E., Przedsiębiorca po nowemu, SPG, Gdaosk 2004.
 Jeżak J., PopczykW., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne: funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa
2004.
 Kuratko D. F, Entrepreneurship – theory, process, practice, Thomson South - Western, Mason 2007
 Laszczak M., Kierowanie małą firmą – tajniki przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004.
 Markowski W., ABC small business, Marcus S.c., Łódź 2011
 Safin M. Zarządzanie małą firmą, AE we Wrocławiu, Wrocław 2008
 Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania Europejskie, Difin, Warszawa
2004.
Literatura uzupełniająca:
 Targalski J., Przedsiębiorczośd i zarządzanie, C.H.Beck, Warszawa 2003.
 Wach K., Jak założyd firmę w Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 Wietrzyk – Szczepowska K., Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstwa, Economicus, Szczecin 2007.
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie/Zarządzanie innowacjami
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

Zarządzanie małą firmą
Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
15
2
specjalizacyjny
polski
II
IV
Stacjonarne
dwiczenia
15
Laboratoria
wykłady
20
2
II
IV
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Malwina Szczepkowska, mgr Anna Wieczorek -Szymaoska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: malwina@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawowe pojęcia typu przedsiębiorca, przedsiębiorczośd, zna typy i formy
przedsiębiorstw
 umiejętności: student umie, posługując się opisem firmy, dokonywad analizy jego funkcjonowania
 kompetencji (postaw): jest przygotowany do analizy opisów przypadku, umie pracowad w grupie
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu powstania, funkcjonowania i zarządzania małym i średnim
przedsiębiorstwem w gospodarce.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów





Rok

Semestr

przypomnienie istoty sektora MSP, jego cech, determinant i barier rozwoju
identyfikacja stylów zarządzania MSP
przedstawienie strategii rozwoju małych i średnich podmiotów

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




wymyśleć, przeanalizować i ocenić pomysł na własną działalność gospodarczą na niewielką skalę
umiejętność analizy mocnych i słabych stron firm rodzinnych na konkretnych przykładach
ocena zarządzania wybranymi obszarami na konkretnych przykładach

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


praca w grupie, umiejętność dyskusji i krytycznej analizy przypadków firm (case study)
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Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji, dyskusje studentów, praca z grupach nad
problemem, rozwiązywanie zadao, analizy przypadków (case study).
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1 – charakterystyka sektora MSP, jego powstanie w Polsce, Europie i na świecie (2h SS, 2h SN)
 W2 – rozwój i bariery MSP w Polsce (2h SS, 2h SN)
 W3 – inkubacja pomysłu, proces powstania firmy na niewielką skalę (2h SS, 2h SN)
 W4 – biznesplan w tworzeniu małej działalności, ocena pomysłu ( analiza SWOT) (1h SS, 3h SN )
 W5 – zarządzanie małym przedsiębiorstwem (2h SS, 2h SN)
 W6 – marketing w małej firmie (2h SS, 2h SN)
 W7 – ZZL w małym przedsiębiorstwie (2h SS, 2h SN)
 W8 – identyfikacja strategii małych i średnich podmiotów (2h SS, 3h SN )
 W9 – zaliczenie pisemne (2h SN)


DW1 - przypomnienie pojęd (przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczośd) oraz form
organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, case study (2h SS)
 DW2- identyfikowanie pomysłu na biznes, wykorzystanie analizy SWOT i ocena jego efektywności, case
study (3h SS)
 DW3- ocena realizacji pomysłu jego efektywności, case study (2h SS)
 DW4- strategie marketingowe, analiza przypadku na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa, case study
(2h SS)
 DW5- ZZL w małej firmie, analiza przypadku na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa, case study (2h
SS)
 DW 6 – strategie małych i średnich podmiotów, analiza przypadku na przykładzie konkretnego
przedsiębiorstwa, case study (2h SS)
 DW7 – zaliczenie pisemne przedmiotu (2h SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenia pisemnego (50% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy, który obejmuje pytania opisowe (do 8 pytań).
 Projektu własnego (50% oceny) – projekt testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności i
postaw. Projekt powinien zawierać: opis małego przedsięwzięcia od założenia: identyfikacji pomysłu i jego
analizy (metoda SWOT), poprzez analizę marketingową i ocenyę zasobów ludzkich aż do identyfikacji
strategii firmy. Praca ma być wykonana przez zespoły maksymalnie 4 osobowe na maksymalnie 10
stronach.
Literatura podstawowa:
 Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek i M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2011.
 Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Economicus, Szczecin 2008.
 Wybrane elementy funkcjonowania przedsiębiorstwa, pod red. K. Wietrzyk-Szczepkowskiej, Economicus,
Szczecin 2007.
 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, pod red. K. Safina, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław
2008.
 Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. naukowa B. Pasecki, PWN, Warszawa 1999.
Literatura uzupełniająca:
 J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin,
Warszawa 2004.
 Konkurencyjnośd przedsiębiorstw. Metody Badao, case study, red. M. Białasiewicz, Economicus, Szczecin
2010.
 Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, red. M. Białasiewicz, Wydawnictwo Naukowe US,
Szczecin 2002.
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Specjalnośd Kształtowanie menedżera
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:
Wydział: WNEiZ

ZARZĄDZANIE PRACĄ ZESPOŁOWĄ
Tryb studiów

Rok

Semestr

Stacjonarne

II

4

Niestacjonarne

II

4

Rodzaj zajęd:
wykłady
dwiczenia
laboratoria
wykłady
dwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin
15

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

specjalnościowy

polski

1
10
2

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
umiejętności (1) student potrafi zastosowad narzędzia zarządzania poznane w ramach wcześniejszych przedmiotów
m.in. algorytm procesu podejmowania decyzji, zasady organizacji pracy, techniki usprawniania komunikacji
 kompetencji (postaw) (1) student potrafi współpracowad z grupą, organizowad pracę własną
Cele przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia zespołów i zarządzania pracą zespołową oraz
wykorzystywania ich potencjału w zarządzaniu organizacjami. Zaprezentowanie kluczowych mechanizmów związanych z
pracą zespołową. Wskazanie metod i narzędzi usprawniających pracę zespołową.

CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Znajomość istoty oraz specyfiki pracy zespołowej i jej znaczenia dla skutecznego i sprawnego funkcjonowania
organizacji
Znajomość i poprawne stosowanie terminologii dotyczącej pracy zespołowej oraz definiowanie kluczowych zjawisk
Znajomość zasad i mechanizmów decydujących o sprawnym funkcjonowaniu zespołu

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Rozwijanie umiejętności tworzenia efektywnych zespołów
Identyfikowanie ról zespołowych
Analizowanie problemów dotyczących pracy zespołowej i ocenianie zasadności zastosowanych metod i narzędzi
rozwiązywania tych problemów
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Kierunek: Zarządzanie

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


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

Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, dwiczenia praktyczne (kwestionariusze itp.), dyskusja w grupie,
symulacje i odgrywanie ról

Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)

W1- Podstawowe koncepcje dotyczące grup i zespołów. Znaczenie zespołów pracowniczych w
zarządzaniu organizacjami (2h SS, 1h SN)
W2- Determinanty efektywności pracy zespołowej; zasady funkcjonowania zespołów; mechanizmy w
pracy zespołowej (2h SS, 2h SN)
W3- Rodzaje zespołów roboczych (2h SS, 1h SN)
W4- Proces tworzenia zespołów: opracowywanie harmonogramów pracy, podział zadao, określanie
norm i zasad (2h SS, 2 h SN)
W5- Role zespołowe – diagnoza i ocena (2h SS, 1h SN)
W6- Kierowanie zespołem; rola lidera w tworzeniu tożsamości zespołu, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,
rozwiązywanie konfliktów (2h SS, 1h SN)

W7- Kultura narodowa i kultura organizacyjna i ich wpływ na pracę zespołową. Zarządzanie zespołami
zróżnicowanymi kulturowo (2h SS, 1h SN)
W8- Zaliczenie (1h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Raporty z przeprowadzonych studiów przypadków
Wyniki dwiczeo praktycznych
Praca pisemna prezentująca funkcjonowanie rzeczywistego zespołu zadaniowego

Literatura podstawowa:




Belbin M., Nie tylko zespół, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2010
Gelert M., Nowak C., Zespół, GWP, Gdaosk 2008
Harvard Business Essentials, Stwórz zespół z ikrą. Kompletny poradnik tworzenia wydajnych i skutecznych
zespołów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:





Donnellon A. (red.), Kierowanie zespołami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007
Heidema J.M., McKenzie C.A., Budowanie zespołu z pasją. Od toksycznych zachowao do zaangażowania, Dom
Wydawniczy Rebis, Poznao 2006
Kożusznik B., Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa 2005
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Marketingu

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Z / ZRzK
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

Zarządzanie relacjami z klientem

Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęd: godzin
ECTS:
wykładowy
30
specjalnościowy
wykłady
2
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
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 zdefiniowad podstawowe pojęcia ekonomiczne, potrafi wyjaśnid zasady
mechanizmu rynkowego
 kompetencji (postaw) – student potrafi pracowad w grupie, posiada umiejętnośd komunikacji i
samodzielnej obserwacji rynku i analizy zachodzących na nim zjawisk ekonomicznych
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące koncepcji marketingu relacji jako sposobu działania
przedsiębiorstw na rynku. Ma na celu uświadomienie słuchaczy odnośnie do konieczności zmiany podejścia do
obsługi klienta. Pokazanie konieczności zachowania proporcji miedzy pozyskiwaniem nowych a
utrzymywaniem dotychczasowych klientów. Zapoznanie studentów z metodami kształtowania długotrwałych
relacji z klientami.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów



Rok
2

Semestr
3

zrozumienie sposobu działania firmy zgodnego z koncepcją marketingu relacji
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znajomośd instrumentów kształtowania trwałych relacji z klientami
znajomośd podstawowych pojęd dotyczących marketingu relacji
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




przeprowadzenie analizy lojalności klientów w różnych branżach
Identyfikacja instrumentów nakierowanych na budowanie relacji z klientami na rynku B2B i B2C –
wskazanie ich przykładów w praktyce rynkowej oraz opracowanie koncepcji budowania relacji z klientami
dla konkretnej firmy
pozyskania informacji do przygotowania działao nakierowanych na budowanie relacji z klientami
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



 student potrafi samodzielnie analizowad czynniki wpływające na trwałośd relacji z klientami
 student posiada umiejętnośd komunikowania się i współpracy z innymi członkami grupy
Metody dydaktyczne: wykład, prelekcje gości zaproszonych za wykład – przedstawicieli praktyki gospodarczej
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W 1 - Budowanie trwałych relacji z klientami – nowe wyzwanie marketingu (3h SS)
W 2 - Marketing partnerski a budowanie trwałych relacji (3h SS)
W 3 - Kreowanie lojalności klientów jako cel marketingu relacji (4h SS)
W 4 - Proces kształtowania lojalności klientów (2h SS)
W 5 - Rola jakości w kształtowaniu długookresowych relacji z klientami (4h SS)
W 6 - Wykorzystanie programów promocyjnych w procesie zarządzania relacjami z klientami (4h SS)
W 7 - Analiza skarg i zażaleo a trwałośd związku z klientami (2h SS)
W 8 - Wpływ pracowników firmy na relacje z klientami (2h SS)
W 9 - Nowe technologie a relacje z klientami (2h SS)
W 10 - Kultura organizacyjna firmy zorientowanej na kształtowanie relacji z klientami (2h SS)
W 11 – Zaliczenie (2h SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenie składa się z części pisemnej (100% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w
zakresie wiedzy (test) i umiejętności (praktyczne zadania). Test obejmuje do 25 pytao oraz rozwiązanie 2-3
praktycznych zadao.
Literatura podstawowa:
 J. Otto, Marketing relacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2001.
 E. Rudawska, Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa,
Wydawnictwo Naukowe US, 2005r.
 E. Rudawska, Lojalnośd klientów, PWE, Warszawa 2005.
 E. Frąckiewicz, E. Rudawska, CRM jako narzędzie zarządzania relacjami z klientem na rynku usług,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecioskiego, Szczecin 2005
 I. H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
 K. Burnett, Relacje z kluczowymi klientami, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002.
Literatura uzupełniająca:
 K. Storbacka, J. Lehtinen, Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków
2001.
 J. Griffin, Customer Loyalty, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1995.
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalność: Zarządzanie / Zarządzanie w administracji publicznej
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): I stopień
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM LOKALNYM
Punkty
Liczba godzin
Typ przedmiotu
Język wykładowy
Rodzaj zajęć:
ECTS:
wykłady
15
1
specjalizacyjny
polski
II
4
Stacjonarne
Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
ćwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Benedykt Niemczynowicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: benniem@interia.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: znajomość podstawowych zagadnień ekonomii, prawa, socjologii
oraz organizacji i zarządzania,
 umiejętności : student posiada umiejętność ogólnej oceny zadań jednostek samorządu terytorialnego w zaspokajaniu
potrzeb społeczności lokalnej,
 kompetencji : student posiada umiejętność uczenia się oraz kompetencje w zakresie sprawności komunikowania się i
współdziałania w zespole jest przygotowany do analizowania tekstów dotyczących działalności władz lokalnych .
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje koncepcje zarządzania rozwojem społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
Tryb studiów








Rok

Semestr

student zna rolę jednostek samorządu terytorialnego w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych;
student posiada wiedzę o polityce rozwoju lokalnego i regionalnego, z uwzględnieniem konsekwencji polityki strukturalnej
Unii Europejskiej;
uzyskanie wiedzy o zarządzaniu finansami w jednostkach samorządu terytorialnego.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
student posiada umiejętność identyfikacji głównych celów rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym;
student potrafi analizować i dokonywać oceny strategii rozwoju lokalnego (gminy, miasta );
student jest przygotowany do analizowania aktów prawnych i tekstów dotyczących działalności władz lokalnych .
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Kierunek: Zarządzanie

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


student posiada kompetencje w zakresie abstrakcyjnego oglądu rzeczywistości i wykorzystania ich do oceny aktów
prawnych i decyzji władz centralnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym.
Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem foliogramów oraz studia przypadków.
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W1 - Pojęcie i istota rozwoju lokalnego i regionalnego (2 godz.SS).
 W2 - Samorząd terytorialny i jego rola w rozwoju lokalnym ( 2 godz. SS).
 W3 - Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego (2 godz.SS).
 W4 - Ewolucja i kierunki polityki regionalnej w Polsce (2 godz.SS).
 W5 – Strategia rozwoju jako instrument zarządzania rozwojem lokalnym ( 2 godz.SS).
 W6 – Budżet i finansowanie jednostek samorządu terytorialnego ( 2 godz. SS).
 W7 – Zasady, cele i instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej ( 2 godz.SS).
 W8 – Zaliczenie przedmiotu ( 1 godz. SS).
Forma i warunki zaliczenia:
 pisemne zaliczenie w formie testu – pozwala na ocenę efektów kształcenia w zakresie wiedzy;
 referatu opracowanego w 2-3 osobowym zespole – pozwala ocenić efekty kształcenia w zakresie umiejętności.
Literatura podstawowa:
 Noworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007,
 Puzyna W.(red.),Współczesne aspekty rozwoju samorządu terytorialnego, Księga Jubileuszowa Wyższej Szkoły
Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2010,
 Winiarski B. : Polityka regionalna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca:
 Grzywacz W., Jażwiński I.: Współczesne uwarunkowania i tendencje polityki ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 Sochacka-Krysiak H.(red.),Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa 2006.
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie biznesem
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I KRYZYSEM W ORGANIZACJI
Tryb studiów

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
15
1
specjalizacyjny
polski
II
4
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. Tomasz Bernat
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kontakt@tomaszbernat.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy ekonomii i funkcjonowania przedsiębiorstw.
 umiejętności: student potrafi samodzielnie analizowad zagadnienia z praktyki gospodarczej.
 kompetencji (postaw): student potrafi pracowad w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i jest
przygotowany do analizowania praktycznych przykładów.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje pokazanie sposobu myślenia o działalności gospodarczej – przez pryzmat ryzyk zagrażających
jej istnieniu oraz sposobów ominięcia lub zneutralizowania tych ryzyk.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




Opis ryzyk,
Opis zagrożeń dla przedsiębiorstwa,
Znajomość metod ochrony przed ryzykiem,

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI



Umiejętność identyfikacji i oceny ryzyk,
Umiejętność dopasowania określonych metod ochrony do wybranych ryzyk,
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Umiejętność analizy studiów przypadku.

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


student potrafi ocenić możliwość rozwiązania problemów praktycznych zgodnie z teorią ekonomii, praktyką zarządzania.

Metody dydaktyczne: metody tradycyjne (pokaz/demonstracja, wykład), metody aktywizujące (dwiczenia,
dyskusja, metody analizy przypadków).
Treści merytoryczne przedmiotu:
 Omówienie podstawowych pojęd: ryzyko – definicje i klasyfikacja, zdarzenia losowe, szkody - klasyfikacja. (2
godz. SS)
 Opisanie procesu zarządzania ryzykiem (1 godz. SS)
 Omówienie celów zarządzania przedsiębiorstwem i celów zarządzania ryzykiem. (1 godz. SS)
 Identyfikacja ryzyk w działalności gospodarczej. (2 godz. SS)
 Ocena ryzyka. (1 godz. SS)
 Opis metod pozwalających zmniejszyd ryzyka (w tym przykłady praktyczne) (1 godz. SS)
 Opis metod finansowania ryzyk gospodarczych (1 godz. SS)
 Ubezpieczenia jako element zarządzania ryzykiem. (1 godz. SS)
 Zarządzanie ryzykiem w praktyce, analiza studiów przypadku. (5 godz. SS)
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie pisemne – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy (pytania otwarte), umiejętności (zadania) oraz interpretację praktycznych zagadnieo.
Literatura podstawowa:
 T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008 (wydanie
trzecie).
 C. A. Williams, M. L. Smith, P.C. Young, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa, 2002.
Literatura uzupełniająca:
 D.Apgar, Inteligencja ryzyka. Jak nauczyd się zarządzania niewiadomym, One Press, Warszawa 2008.
 Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN, Warszawa 2007.
 C. A. Williams, M. L. Smith, P.C. Young, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa, 2002.
 T. T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, ODDK, Gdaosk 1999.
 St. Długosz, G. Laszuk, Ryzyko gospodarcze związane z działalnością handlową, Wydawnictwo PrawnoEkonomiczne INFOR, Warszawa 1998.
 R. Kendall, Zarządzanie ryzykiem, praktyczne podejście do kontrolowania ryzyka, LIBER, Warszawa 2000.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Specjalnośd Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:
Wydział: WNEiZ

ZARZĄDZANIE TWÓRCZE

Tryb studiów

Rok

Semestr

Stacjonarne

II

2

Niestacjonarne

Rodzaj zajęd:
Wykłady
Dwiczenia
Laboratoria
Wykłady
Dwiczenia
Laboratoria

Liczba
godzin
15

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

specjalnościowy

polski

1

Prowadzący przedmiot: dr Anna Pluta
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: apluta@vp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania
 umiejętności: student potrafi oceniad przydatnośd narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu (poznanych
w ramach przedmiotu podstawy zarządzania), dobierad instrumenty zarządzania do analizowanej sytuacji i
uzasadniad ich zastosowanie
 kompetencji: student potrafi pracowad w grupie, wyrażad swoje zdanie na dany temat zgodnie z zasadami
komunikacji społecznej, chce się uczyd i zgłębiad swoją wiedzę
Cele przedmiotu:




uświadomienie wagi umiejętności twórczego rozwiązywania pojawiających się problemów
poznanie metod twórczego rozwiązywania problemów

CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
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Student potrafi:
 opisać czynniki wpływające na funkcjonowanie współczesnych organizacji
 wyjaśnić istotę i znaczenie zarządzania twórczego dla współczesnego pracownika
 nazwać i wyjaśnić zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania twórczego

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)
Student potrafi:
 identyfikować i oceniać problemy, które można rozwiązać w sposób twórczy
 określać i dobierać narzędzia zarządzania twórczego do rozpatrywanych problemów
 poddawać krytycznemu osądowi użyte narzędzia zarządzania twórczego

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)
Student potrafi:
 organizować i integrować pracę w zespole twórczym
 dyskutować o problemach zarządzania twórczego

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych; studia przypadków; dwiczenia.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów)
 W1- Myślenie i jego znaczenie w życiu człowieka (istota myślenia, myślenie a kreatywnośd, twórczośd a
oryginalnośd, heurystyka a inwentyka i innowatyka, innowacja) – 2h
 W2- Teorie kreatywności (natura twórczego podejścia, nurty heurystyki, przegląd teorii twórczego
myślenia) - 2h
 W3- Twórcze myślenie w zarządzaniu (istota i rola twórczości w zarządzaniu, twórcze podejście do
problemów decyzyjnych - tworzenie alternatyw decyzyjnych oraz ich ocena i wdrożenie; zespoły twórczego
myślenia) – 2h
 W4- Ograniczenia kreatywności (przegląd barier twórczego myślenia) – 1h
 W5- Stymulatory twórczości (zasady i reguły pobudzające twórczośd) – 1h
 W6- Wybrane metody twórczego myślenia (przegląd metod opartych na skojarzeniach swobodnych,
wymuszonych oraz metod analitycznych) – 3h
 W7- Twórcze myślenie wspomagane komputerowo (rola i znaczenie komputerów w twórczym
rozwiązywaniu problemów zarządzania) – 1h
 W8- Dwiczenia stymulujące twórcze myślenie – 2h
 W9- Ocena i wnioski z prowadzonych rozważao nt. zarządzania kompetencjami – 1h
Forma i warunki zaliczenia:
Każdy student jest oceniany na podstawie:
 Projektu własnego sprowadzającego się do analizy wiedzy z zakresu ZT (na zadany temat – ok. 20 tematów
do wyboru) i syntezy wniosków
 Raportów z dwiczeo praktycznych pozwalających na estymację umiejętności (ukazanie sposobu
wykorzystania omawianych na zajęciach narzędzi, analiza zebranych informacji i wnioski z niej płynące)
Literatura podstawowa:
 J. Cheffee, Potęga twórczego myślenia, Grupa Wydawnicza Bertelsmann, Warszawa 2001
 T. Proctor, Twórcze rozwiązywanie problemów, GWP, Gdaosk 2002
 M. Nöllke, Techniki kreatywności – jak wpadad na lepsze pomysły, Flashbook.pl, Warszawa 2008
 R. von Oech, Kreatywnośd – możesz byd bardziej twórczy, Galaktyka, Łódź 2009
 E. De Bono, Naucz się myśled kreatywnie, Wyd. Prima, Warszawa 1995
Literatura uzupełniająca:
 H. Bieniok, G. Gruszczyoska-Malec, G. Królik, Elementarz twórczego myślenia, Seria: Nowoczesne
zarządzanie w biznesie, Wyd. AE, Katowice 1998
 S. Thorpe, Myśled jak Einstein, Dom Wydawniczy Rebis, Poznao 2004
 H. Adler, Inteligencja kreatywna, Wyd. Amber, Warszawa 2003
 N. Thomas (red), Kreatywnośd i innowacje według Johna Adaira, Oficyna a Wolters Kluwer business,
Kraków 2009
 Czasopisma: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Przegląd organizacji, Organizacja i Kierowanie,
Businessman
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Na trzecim roku studiów realizowane są dwie specjalności:
1. Kształtowanie menedżera
2. Zarządzanie biznesem
Nazwa przedmiotu
Biznes plan
Funkcje menedżera – studia
Gry decyzyjne
Gry menedżerskie
Komunikowanie w organizacji
Kształtowanie relacji w biznesie
Obsługa klienta
Społeczna odpowiedzialność w biznesie
Tworzenie projektów biznesowych
Zarządzanie projektami UE
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie biznesem
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

BIZNES PLAN
Tryb studiów

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
30
2
specjalizacyjny
polski
III
5
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
20
5
Niestacjonarne III
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. Tomasz Bernat
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kontakt@tomaszbernat.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy ekonomii i funkcjonowania przedsiębiorstw.
 umiejętności: student potrafi samodzielnie analizowad zagadnienia z praktyki gospodarczej.
 kompetencji (postaw): student potrafi pracowad w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i jest
przygotowany do analizowania praktycznych przykładów.
Cele przedmiotu:
Pokazanie podstawowych metod tworzenia, prezentacji i wykorzystania biznes planu przez pryzmat ryzyk
zagrażających jej istnieniu oraz sposobów ominięcia lub zneutralizowania tych ryzyk.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




Poznanie metod planowania,
Analiza strategiczna w planowaniu,
Analiza finansowa w planowaniu,
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CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




Umiejętność zastosowania metod planowania w biznesie,
Umiejętność zastosowania analizy strategicznej w planowaniu,
Umiejętność tworzenia biznes planu,

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


student potrafi ocenić możliwość rozwiązania problemów praktycznych zgodnie z teorią ekonomii, praktyką zarządzania.

Metody dydaktyczne: metody tradycyjne (pokaz/demonstracja, wykład), metody aktywizujące (dwiczenia,
dyskusja, metody analizy przypadków)
Treści merytoryczne przedmiotu:
 Omówienie podstawowych pojęd, jak: plan działalności, planowanie krótkookresowe, długookresowe. (4 godz.
SS, 2 godz. SN)
 Opisanie procesu tworzenia biznes planu (4 godz. SS, 2 godz. SN)
 Szczegółowe omówienie poszczególnych elementów biznes planu (8 godz. SS, 8 godz. SN)
 Analiza finansowa w biznes planie (4 godz. SS, 2 godz. SN)
 Pozostałe elementy biznes planu (4 godz. SS, 2 godz. SN)
 Analiza przykładów (6 godz. SS, 4 godz. SN)
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie pisemne – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy (pytania otwarte), umiejętności (zadania) oraz interpretację praktycznych zagadnieo. Efektem ma byd
stworzenie biznes planu.
Literatura podstawowa:
 http://witryna.org/pliki/biznesplan.pdf
 Biznesplan. Jak zaplanowad sukces w biznesie, Flashbook.pl Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Biznesplan w praktyce, CeDeWu , Warszawa 2007.
 E. Skrzypek , E. Filar , Biznes Plan, Poltext, Warszawa 2005.
 Korczyn , Jak opracowad biznes plan? Poradnik metodyczny dla przedsiębiorców, Sigma, Warszawa 2006.
 Z. Pawlak, Biznes plan, zastosowania i przykłady, Poltext, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca:
 Rzeczpospolita,
 Businessman Magazine,
 Prawo Przedsiębiorcy,
 Forbes Polska.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie/Kształtowanie menadżera
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

FUNKCJE MENEDŻERA- STUDIA PRZYPADKÓW
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęd:

Liczba
godzin
30

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
dwiczenia
2
laboratoria
specjalnościowy
polski
wykłady
20
Niestacjonarne
III
5
dwiczenia
2
laboratoria
Prowadzący przedmiot: Dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoff
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: alberto@lozano.net.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) student posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, funkcjonowania rynku, zachowao
organizacyjnych, marketingu, analizy finansowej.
 umiejętności (1) student potrafi posługiwad się podstawowymi metodami analizy przedsiębiorstwa,
wyliczyd podstawowe wskaźniki analizy ekonomicznej.
 kompetencji (postaw) (1) student potrafi pracowad w zespole, dokonywad analizy krytycznej czytanych
tekstów, wnioskowad na podstawie analizy treści opisów studiów przypadku.
Cele przedmiotu:
Stacjonarne

III

5

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu pracy menedżera, przybliża studentom specyfikę pracy
menedżera poprzez analizę konkretnych studiów przypadków. Studia przypadków dotyczą czterech
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głównych obszarów:
-

zadania i funkcje pełnione przez menedżerów;
proces podejmowania decyzji;
przywództwo (wyznaczniki skutecznego przywództwa, najczęstsze błędy);
motywowanie i kontrolowanie pracowników.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)





definiuje zakres obowiązków współczesnych menedżerów
identyfikuje sytuacje problemowe w pracy menedżerów na podstawie opisów sytuacji
opisuje charakterystyki pracy współczesnych menedżerów

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




organizuje pracę menedżera i stosuje proste narzędzia wspomagające pracę menedżerów
analizuje sytuacje problemowe i ocenia ich oddziaływanie na organizację w odniesieniu do wewnętrznych i
zewnętrznych uwarunkowań organizacji
planuje procesy decyzyjne w sytuacjach problemowych

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


posiada umiejętność pracy w zespole oraz potrafi moderować dyskusję zespołu

Metody dydaktyczne:
analiza studiów przypadku, prezentacje analiz sytuacji problemowych i ich rozwiązao, dyskusje w grupach.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1 - Omówienie funkcji menedżerskich (2h SS, 1H SN)
 W2 - Zakres obowiązków współczesnego menedżera (2h SS, 1 SN)
 W3 - zasady rozwiązywania studiów przypadku- proces podejmowania decyzji menedżerskich (2h SS, 1 SN)
 W4 - Analiza studium przypadku Grafoserwis częśd A- analiza sytuacji problemowej (2h SS i SN)
 W5 - Analiza studium przypadku Grafoserwis częśd A- projektowanie decyzji (2h SS i SN)
 W6 - Analiza studium przypadku Grafoserwis częśd B (2h SS i SN)
 W7- Analiza studium przypadku Amando Vitale (2h SS i SN)
 W8- Analiza studium przypadku Betopol (2h SS i SN)
 W9- Analiza studium przypadku Co z tą firmą (2h Ssi SN)
 W10 - Analiza studium przypadku Automatyka (2h SS)
 W11 - Analiza studium przypadku Frank Nash (2h SS i SN)
 W12 - Analiza studium przypadku Happy Days (2h SS i SN)
 W13 - Analiza studium przypadku Hunt (2h SS)
 W14- Analiza studium przypadku Sands (2h SS)
 W15 - Dyskusja nad zakresem obowiązków współczesnych menedżerów w odniesieniu do zrealizowanych
studiów przypadku, charakterystyki zarządzania przedsiębiorstwem i odpowiedzialności menedżera z
sukces firmy (2h SS i 1 SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie na podstawie przygotowanych raportów z 10 studiów przypadku. Każdy raport będzie osobno
punktowany w skali od 0-10 punktów. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 50 punktów. Raporty z
poszczególnych studiów przypadku umożliwią weryfikację wiedzy studentów na temat pracy menedżerskiej,
zakresu odpowiedzialności i funkcji menedżerów. Pozwoli określid i rozwinąd umiejętności analityczne
studentów oraz zdolności wnioskowania na przykładzie konkretnych przypadków. Preferowanie pracy
zespołowej oraz zespołowe przygotowywanie raportów jak i ocena grupowa pozwoli na weryfikację i rozwój
umiejętności pracy w grupie.
Literatura podstawowa:
 Czasopisma:
Harvard Business Review oraz Harvard Business Review Polska, Strategic Management Journal, Sloan
Management Review, Long Range Planning, Organizacja i Kierowanie, Ekonomika i Organizacja
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Przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji.
 Koźmioski A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2007.
 Koźmioski A.K.: Koniec świata menedżerów. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
 Senge P.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wolters Kluwer Polska-Oficyna,
Kraków 2006.
 Przywództwo. Harvard Business Review. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
 Przywództwo w sytuacjach przełomowych. Harvard Business Review. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzania / Specjalnośd Kształtowanie Menedżera
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

GRY DECYZYJNE

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęd:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
Stacjonarne
III
5
Dwiczenia
2
Laboratoria
30
specjalnościowy
polski
wykłady
Niestacjonarne
III
5
dwiczenia
1
Laboratoria
20
Prowadzący przedmiot: dr Karol Kuczera
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kkuczera@univ.szczecin.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu funkcjonowania firm na rynku konkurencyjnym
 umiejętności: student potrafi czytad informacje opisujące rynek oraz sytuację firmy, racjonalnie
podejmowad decyzje i argumentowad swoje działania
 kompetencji (postaw): student potrafi pracowad w grupie, jest przygotowany do analizowania danych i
podejmowania decyzji biznesowych
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem firmy na rynku konkurencyjnym, czytanie
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dokumentów rynkowych, podejmowanie decyzji biznesowych, praca zespołowa poprzez aktywny udział w
zarządzaniu firma w środowisku symulacyjnym.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




zrozumienie zasad funkcjonowania organizacji na rynku konkurencyjnym
Zależności pomiędzy strategią, strukturą organizacyjną, kulturą organizacyjną, procesem podejmowania decyzji a
wynikami rynkowymi
zaznajomienie studentów z zasadami pracy zarządów firm

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




analizowanie rynku, opracowywanie modelu biznesu, strategii organizacji
ciągłe analizowane sytuacji firmy oraz zmieniających się warunków otoczenia oraz reagowanie poprzez
podejmowanie decyzji
wypracowywanie zespołowych decyzji zarządu firmy w warunkach niepewności oraz presji czasu

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Praca zespołowa
Budowa kultury organizacyjnej

Metody dydaktyczne:
Symulacyjna gra komputerowa o charakterze antagonistycznym.
Dyskusja i analiza podejmowanych działao wraz z ocena efektów
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
















Wyjaśnienie pojęć z zakresu organizacji oraz zarządzania firmą. (2h)
Budowa zespołów zarządzających firmami, określanie zasad kształtujących zachowania się członków zespołów,
przypisanie funkcji zarządzania do członków zespołów, formalizacja kultury organizacyjnej, emisja akcji,
zakontraktowanie badań rynku, inwestycja nadwyżek finansowych. (2h)
Emisja akcji, analiza obrazu rynku ze szczególnym uwzględnieniem rynków geograficznych, segmentacji klientów, ich
oczekiwań, wzorców zachowań, pojemności rynku i siły nabywczej. (2h)
Ustalenie celów firmy oraz budowa strategii, pierwsze decyzje związane z realizacją strategii: wybór docelowych
rynków i segmentów, budowa zakładu produkcyjnego i ustalenie potencjału wytwórczego fabryki, projekty testowych
produktów, decyzje dotyczące otwarcia biur handlowych. (2h)
Emisja akcji, zatrudnienie sprzedawców, otwarcie nowych biur sprzedaży, określenie cen sprzedaży dla marek,
zaprojektowanie reklam dla marek, ustalenie harmonogramu emisji reklam w mediach lokalnych oraz regionalnych,
ustalenie harmonogramu produkcji, zamówienie badań rynku, zapewnienie płynności finansowej. (2h SS, 1h SN)
Emisja akcji, zatrudnienie sprzedawców, otwarcie nowych biur sprzedaży, określenie cen sprzedaży dla marek,
zaprojektowanie reklam dla marek, ustalenie harmonogramu emisji reklam w mediach lokalnych oraz regionalnych,
ustalenie harmonogramu produkcji, zamówienie badań rynku, zapewnienie płynności finansowej. (2h SS, 1h NS)
Emisja akcji, ocena rezultatów rynku testowego: zrównoważona karta wyników, popyt na rynku i udział w rynku w
segmentach docelowych, analiza rentowności oraz zadowolenie klientów z oferowanych marek, cen i reklam. (2h SS,
1h SN)
Korekta strategii oraz działań taktycznych w odpowiedzi na rezultaty tynku testowego oraz działań konkurencyjnych
zespołów. (2h SS, 1h SN)
Analiza sytuacji rynkowej, ciągłe dopasowywanie działań do rozwijającego się rynku oraz działań konkurencji,
pozyskanie finansowania od inwestorów zewnętrznych oraz kredytu bankowego, uruchomienie badań nad nowymi
technologiami (R&D), rozbudowa zakładu produkcyjnego, rozwój sieci handlowej. (2h SS, 1h SN)
Analiza sytuacji rynkowej, ciągłe dopasowywanie działań do rozwijającego się rynku oraz działań konkurencji,
rozszerzanie oferty rynkowej, projekty nowych produktów. (2h SS, 1 h SN)
Analiza sytuacji rynkowej, ciągłe dopasowywanie działań do rozwijającego się rynku oraz działań konkurencji,
rozszerzanie oferty rynkowej, ulepszanie systemu motywacji pracowników. (2h SS, 1h SN)
Analiza sytuacji rynkowej, ciągłe dopasowywanie działań do rozwijającego się rynku oraz działań konkurencji,
rozszerzanie oferty rynkowej, ulepszanie systemu motywacji pracowników. (2h SS, 1h SN)
Analiza najlepszych decyzji biznesowych oraz posunięć nieudanych, ocena problemowych obszarów decyzyjnych. (2h
SS, 1h SN)
Analiza najlepszych decyzji biznesowych oraz posunięć nieudanych, ocena problemowych obszarów decyzyjnych. (2h
SS, 1h SN)
Ocena i wpisy. (2h)

Forma i warunki zaliczenia:
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Wyniki osiągane podczas gry symulacyjnej
Podsumowania rozważanych kierunków działań i dyskusji dotyczących rozwiązywanych sytuacji problemowych

Literatura podstawowa:


Podręcznik uczestnika gry symulacyjnej, dostęp on-line

Literatura uzupełniająca:


Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie biznesem
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

GRY MENEDŻERSKIE
Tryb studiów

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
15
1
specjalizacyjny
polski
III
6
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Jarosław Poteralski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jpoter@wp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy zarządzania strategicznego, strategii konkurencji, zarządzania zasobami ludzkimi.
 umiejętności: umiejętności pracy w zespole oraz podejmowania decyzji.
 kompetencji (postaw): student potrafi prawidłowo dokonad analizy sytuacji i generowad różne warianty
postępowania, dostrzega koniecznośd pracy zespołowej przy podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu
problemów, rozumie, że każda decyzje wiąże się z konkretnymi konsekwencjami.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji w przedsiębiorstwie. Celem przedmiotu jest
sprawdzenie umiejętności zawodowych i społecznych słuchaczy, uświadomienie im roli, jaką w rozwiązywaniu
problemów ogrywa ich aktywna partycypacja.
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CELE W ZAKRESIE WIEDZY




zrozumienie istoty podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie,
ugruntowanie oraz weryfikacja wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego,
zrozumienie konieczności planowania w życiu gospodarczym.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




umiejętność pracy w zespole,
umiejętność podejmowania decyzji w warunkach ryzyka,
umiejętność prawidłowej oceny sytuacji.

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student potrafi weryfikować fakty, dokonywać ich właściwej interpretacji,
student aktywnie współpracuje z zespołem.

Metody dydaktyczne: wykład, case study, gry decyzyjne.
Treści merytoryczne przedmiotu:
W1- Strategiczne realia firmy (2h SS).
W2- Proces decyzyjny w przedsiębiorstwie (2h SS).
W3-Wybrane strategie przedsiębiorstw, w tym strategie konkurencji (2h SS).
W4-Wprowadzenie na rynek nowego produktu/ usługi (2h SS).
W5-Misja przedsiębiorstwa. Dwiczenie aktywizacyjne (2h SS).
W6-Podejmowanie decyzji w zespole. Metoda projektowa (3h SS).
W7-Praktyczne zastosowanie metod analizy konkurencji (grupy strategiczne, benchmarking) (2h SS).
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaangażowania w dwiczenia (gry menedżerskie) wykonywane podczas zajęd.
Dwiczenia będą miały charakter decyzyjny, angażujący zespoły. Ocenie będzie podlegała również zawartośd
merytoryczna przygotowywanych przez zespoły opracowao.
Literatura podstawowa: (w przypadku gier menedżerskich literatura ma charakter jedynie wspomagający)
 Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa 1996.
 Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 2000.
 Porter M. E., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1994.
Literatura uzupełniająca:
 Skowrooski S., Mały biznes, czyli przedsiębiorczośd na własną rękę, Wyd. Infor, Warszawa 1998.
 Pawlak Z., Biznesplan. Zastosowania i przykłady, Poltext, Warszawa 2001.
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie biznesem
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

KOMUNIKOWANIE W ORGANIZACJI
Tryb studiów

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
15
1
specjalizacyjny
polski
III
5
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: k.w-s@wp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student zna podstawowe zagadnienia z zakresu mikroekonomii i zarządzania
 Umiejętności: student potrafi określid typ organizacji oraz zna podstawowe style zarządzania w organizacji,
potrafi pracowad metodami case study
 Kompetencji (postaw): student potrafi pracowad w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomicznych, organizacyjnych, psychologicznych i socjologicznych
uwarunkowao procesów komunikacyjnych w organizacji.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
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zapoznanie się i zrozumienie znaczenia procesu komunikowania w organizacji
zrozumienie zasad komunikowania się w relacjach przełożony - pracownicy
znajomość zasad komunikowania się w warunkach kryzysu w organizacji

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




student potrafi zastosować techniki i narzędzia komunikacji społecznej i interpersonalnej
znajomość technik i narzędzi sprawnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
znajomość zasad komunikowania się organizacji za pomocą środków masowego przekazu i z nimi

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


student potrafi ocenić sprawność systemu komunikowania się w organizacji i eliminować bariery skutecznego
komunikowania się

Metody dydaktyczne: wykład, metody case study, dwiczenia aktywizujące
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W 1 – Proces komunikacji w organizacji (2h SS)
 W 2 - Style komunikacji w organizacji (2h SS)
 W 3 – Komunikowanie się werbalne (2h SS)
 W 4 – Komunikowanie się niewerbalne (2h SS)
 W 5 – Komunikowanie się pisemne (2h SS)
 W 6 – Komunikowanie się publiczne – zebrania (2h SS)
 W 7 – Bariery warunkujące skuteczne porozumiewanie się i ich przezwyciężanie (2h SS)
 W 8 – Komunikowanie się w warunkach kryzysu w organizacji (1h SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
samodzielnej analizy i rozwiązania wybranego case study w formie pisemnej (30% oceny); zaprezentowania
określonego zagadnienia na forum grupy (50% oceny); aktywnego uczestnictwa w zajęciach (20% oceny). Przedmiot
kooczy się zaliczeniem na ocenę.
Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Marketingu
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Kształtowanie menedżera
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

Kształtowanie relacji w biznesie

Tryb studiów

Rok
III

Semestr
VI

Liczba
godzin
15

Punkty
ECTS:
2

Typ przedmiotu

Język
wykładowy
polski

Rodzaj zajęd:
wykłady
specjalizacyjny
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
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, podstawy marketingu, podstawy zarządzania,
metody prowadzenia badao marketingowych
 umiejętności – student potrafi zdefiniowad podstawowe pojęcia ekonomiczne, potrafi wyjaśnid zasady
mechanizmu rynkowego i zidentyfikowad firmę zarządzaną marketingowo
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kompetencji (postaw) – student potrafi pracowad w grupie, posiada umiejętnośd komunikacji i
samodzielnej obserwacji rynku i analizy zachodzących na nim zjawisk marketingowych
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące kształtowania relacji na rynkach konsumpcyjnych (B2C) i
instytucjonalnych (B2B). Ma na celu wskazanie na koniecznośd kształtowania relacji z różnymi podmiotami
rynku w celu budowy pozycji rynkowej przez firmy. Zapoznanie studentów z metodami kształtowania trwałych
relacji z klientami i innymi podmiotami rynku.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




zrozumienie sposobu działania firmy zgodnego z koncepcją marketingu relacji
znajomość instrumentów kształtowania trwałych relacji z podmiotami na rynku B2C i B2B
znajomość podstawowych pojęć dotyczących kształtowania relacji biznesowych

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




przeprowadzenie analizy lojalności klientów na rynku B2C i B2B
Identyfikacja instrumentów nakierowanych na budowanie relacji z klientami na rynku B2B i B2C – wskazanie ich
przykładów w praktyce rynkowej oraz opracowanie koncepcji budowania relacji z podmiotami rynku dla konkretnej
firmy
pozyskania informacji do przygotowania działań nakierowanych na budowanie relacji z podmiotami rynku

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



student potrafi samodzielnie analizować czynniki wpływające na trwałość i efektywność relacji z podmiotami rynku
student posiada umiejętność komunikowania się i współpracy z innymi członkami grupy

Metody dydaktyczne: wykład, prelekcje gości zaproszonych za wykład – przedstawicieli praktyki gospodarczej
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W 1 - Relacje biznesowe jako źródło przewagi konkurencyjnej (2h SS)
W 2 - Partnerstwo w relacjach biznesowych (2h SS)
W 3 - Specyfika kształtowania relacji z parterami na rynkach instytucjonalnych (B2B) (2h SS)
W 4 - Specyfika kształtowania relacji z klientami finalnymi (B2C) (2h SS)
W 5 - Koncepcja wartości w relacjach biznesowych (2h SS)
W 6 - Zarządzanie portfelem klientów (2h SS)
W 7 - Proces i narzędzia komunikacji w relacjach biznesowych (2h SS)
W 8 - Zaliczenie (1h SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenia w formie pisemnej (100% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy (test) i umiejętności (praktyczne zadania). Test obejmuje do 25 pytao oraz rozwiązanie 2-3
praktycznych zadao.
Literatura podstawowa:
 E. Rudawska, Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa,
Wydawnictwo Naukowe US, 2008
 K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004
 J. Światowiec, Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
 P. Doyle, Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2004
 I. Gordon, Relacje z klientem, PWE, Warszawa 2001
 M. Romanowska, M. Trocki, Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002
Literatura uzupełniająca:
 E. Rudawska, Lojalnośd klientów, PWE, Warszawa 2005
 R. Furtak, Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra): Katedra Marketingu

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie, ZMwP
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU: Obsługa klienta

Tryb studiów

Rok

Semestr

Liczba
godzin
15

Punkty
ECTS:
1

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

Rodzaj zajęd:
wykłady
III
5
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Krzysztof Błooski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kblonski@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student zna podstawy ekonomii, marketingu i zarządzania firmą
 Umiejętności: umiejętnośd obserwacji i formułowania wniosków
 Kompetencji (postaw): student zna zasady dobrego wychowania, cechuje się samodyscypliną, potrafi
pracowad w grupie
Cele przedmiotu:
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Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad profesjonalnej obsługi.

CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Wiedza nt. roli obsługi w budowaniu relacji rynkowych
Wiedza nt. nowoczesnych systemów wspierających obsługę
Znajomość typów klientów i rodzajów obsługi

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Potrafi wymienić zasady profesjonalnej obsługi
Potrafi wymienić zasady obsługi przez telefon
Tworzy założenia dla programów utrzymania i odzyskania klientów

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Student cechuje się empatią, posiada umiejętność współpracy

Metody dydaktyczne: wykład audytoryjny, film szkoleniowy
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)








W1 Pozycja klienta w gospodarce rynkowej. Pojęcia z zakresu obsługi klienta (2SS)
W2 Typy charakteru i osobowości klientów. (2SS)
W3 Teoretyczne aspekty obsługi klienta(2SS)
W4 Przedstawiciel handlowy – pożądany profil osobowy, funkcje, rodzaje sprzedawców(2SS)
W5 ECR, SST - Nowoczesna koncepcja działania firm w aspekcie obsługi klienta(2SS)
W6 Klient zadowolony, obojętny, niezadowolony – źródła stanów i sposób reakcji(2SS)
W7 Obsługa klienta przez telefon(2SS)

Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie pisemnej: test z ok. 25 pyt. zamkniętymi i otwartymi.
Literatura podstawowa:
 Cybulski K., Zarządzanie działem sprzedaży firmy, WN PWN, Warszawa 2004
 Horovitz J., Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006
 Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2000
Literatura uzupełniająca:
 DeVrye C., Dobra obsługa to dobry interes, Zysk i S-ka, Warszawa 2007
 Szulce H., Struktury i strategie w handlu, PWE, Warszawa 1998
 Stanley A. Brown, Strategiczne podejście do klientów, PWE, Warszawa 2003
 Paco Underhill, Dlaczego kupujemy?, MT Biznes, Warszaw 2001

Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie biznesem
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W BIZNESIE
Tryb studiów

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
15
1
specjalizacyjny
polski
III
6
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Marta Młokosiewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: skrzynka21@vp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
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 wiedzy: student ma znajomośd podstaw ekonomii, teorii zarządzania i marketingu
 umiejętności: analitycznego myślenia
 kompetencji (postaw): umiejętnośd pracy w grupie, postawa kreatywna
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące podstawowych zagadnieo dotyczących społecznej odpowiedzialności w
biznesie jako integralnej części zarządzania przedsiębiorstwem oraz jako codziennej praktyki
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




znajomość koncepcji interesariuszy firmy oraz zarządzania interesariuszami w systemie zarządzania strategicznego
przedsiębiorstwem
wiedza dotycząca modeli społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz tzw. dobrych praktyk w biznesie
zrozumienie roli przywództwa etycznego menedżera oraz kultury organizacji opartej na wartościach moralnych w
realizowaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




student potrafi dokonać etycznej analizy zjawisk dotyczących relacji wewnątrz firmy oraz relacji firmy z interesariuszami
zewnętrznymi
student umie posłużyć się zdobytą wiedzą do opracowania prostego kodeksu etycznego przykładowej organizacji
student potrafi wskazać podstawowe założenia polityki społecznej odpowiedzialności przykładowej organizacji

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w organizacjach realizujących cele społeczne, ma świadomość
potrzeby zachowań profesjonalnych i etycznych

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, case study, praca w grupach
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W 1. Społeczna odpowiedzialnośd w biznesie (CSR) - pojęcie, aspekt historyczny i ujęcie teoretyczne – 2 godz..
SS
 W 2. Modele społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – 2 godz. SS
 W 3. Koncepcja interesariuszy firmy oraz zarządzania interesariuszami w systemie zarządzania strategicznego
przedsiębiorstwem – 2 godz. SS
 W 4. Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem: przywództwo etyczne menedżera, kultura organizacyjna oparta
na wartościach etycznych a społeczna odpowiedzialnośd biznesu – 2 godz. SS
 W 5. Projektowanie polityki społecznej. Model zarządzania przedsiębiorstwem ukierunkowany na potrzeby
społeczne – 2 godz. SS
 W 6. Programy etyczne jako konkretyzacja polityki społecznej organizacji – 2 godz. SS
 W 7. Podstawowe założenia polityki społecznej odpowiedzialności przykładowej organizacji – grupowe
opracowywanie zagadnieo tematycznych - 3 godz. SS
Forma i warunki zaliczenia:
Samodzielna praca pisemna - opracowanie założeo dotyczących polityki społecznej odpowiedzialności rzeczywistej
lub fikcyjnej firmy (instytucji) - sprawdzenie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności
Literatura podstawowa:
 Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialnośd przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2011
 Kietlioski K., Martinez Reyes V., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
Literatura uzupełniająca:
 Rozmowy o dobrym biznesie, red. M. Jędrzejewska, Grupa BOSS, Warszawa 2006
 Etyka biznesu, red. Dietl J., Gasparski W., PWN, Warszawa 2002
 Nogalski B., Śniadecki J., Etyka zarządzania przedsiębiorstwem, OPO, Bydgoszcz 2001
 Zaorski-Sikora Ł., Etyka w biznesie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź
2007
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Specjalnośd Kształtowanie Menedżera
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

TWORZENIE PROJETKÓW BIZNESOWYCH
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęd:

Liczba
godzin
30

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
dwiczenia
2
laboratoria
specjalnościowy
polski
wykłady
20
Niestacjonarne
III
6
dwiczenia
2
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Aleksandra Rudawska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: aleksandra.rudawska@gmail.com
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) – znajomośd zagadnieo z obszaru podstawy zarządzania, marketingu i przedsiębiorczości
 umiejętności (1) – przeprowadzenia analizy finansowej przedsięwzięcia i opracowania ogólnego rachunku
zysków i start, przepływów pieniężnych i bilansu, przeprowadzanie analizy rynkowej
Stacjonarne

III

6
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kompetencji (postaw) (1) – praca w grupie

Cele przedmiotu
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem nowej działalności biznesowej zaczynając o
poszukiwania pomysłu, zakładania działalności gospodarczej i przygotowywania biznes planu. Nabycie
umiejętności opracowywania analiz niezbędnych do biznes planu i przygotowywanie dokumentu biznes planu i
jego prezentacja.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Wyjaśnia istotę biznes planu, funkcje, zasady budowy i elementy
Przedstawia formy prawne prowadzenia działalności i ich wady i zalety
Identyfikuje pomysł biznesowy i ocenia jego potencjalną wartość dla odbiorcy

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Przeprowadza analizę rynku, potencjalnej wielkości sprzedaży oraz analizę finansową nowej działalności biznesowej
Opracowuje dokument biznes planu
Szacuje wielkość sprzedaży i przygotowuje prognozę przychodów, kosztów i przepływów pieniężnych

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Umiejętność krytycznego spojrzenia na tworzone rozwiązania własne i innych zespołów

Metody dydaktyczne: Wykład z elementami prezentacji multimedialnej, Przykłady z praktyki, spotkania z
praktykami, Studia przypadków i dyskusja, Zadania – opracowanie elementów biznes planu dla wybranej
sytuacji.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1 – Czynniki sukcesu nowej działalności gospodarczej – studia przypadków (2 h SS i SN)
 W2 –Poszukiwanie nisz rynkowych (2 h SS i SN)
 W3 – Formy prawne działalności gospodarczej i zakładanie nowej działalności (4 h SS, 1h SN)
 W 4 – Biznes plan – podstawowe zagadnienia (2 h SS, 1 h SN)
 W 5 – Elementy biznes planu – cele i opis przedsięwzięcia (2 h SS i SN)
 W 6 – Elementy biznes planu – opis produktu (2 h SS, 1 SN)
 W 7 – Elementy biznes planu – identyfikacja i analiza rynku docelowego (2 h SS, 1 SN)
 W 8 – Elementy biznes planu – identyfikacja potencjalnego popytu i szacowanie wielkości sprzedaży (2 h
SS, 1 SN)
 W 9 – Elementy biznes planu – analiza szans i zagrożeo (2 h SS , 1 h SN)
 W 10 – Elementy biznes planu – działania marketingowe i zarządzanie (2 h SS, 1 SN)
 W 11 – Elementy biznes planu – budżetowanie i analiza finansowa (4 h SS, 3 SN)
 W 12 – Prezentacja biznes planów przez zespoły (4 h SS i SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie treści teoretycznej w formie ustnej – ocena efektów kształcenia w zakresie wiedzy
Zespołowe przygotowanie projektu – dokument biznes planu nowej działalności biznesowej – ocena efektów w
zakresie umiejętności.
Prezentacja zespołowa pomysłu nowej działalności biznesowej (logika, forma, zainteresowanie odbiorcy), w
formie publicznej obrony pomysłu – ocena efektów w zakresie umiejętności i innych kompetencji.
Literatura podstawowa:
 Pasieczny J., Biznesplan. Skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy. PWE, Warszawa 2007.Opolski K.,
Waśniewski K.: Biznes plan – jak go budowad i analizowad? Wyd. Fachowe CeDeWu, Warszawa
2007.Ciechan-Kujawa M.: Biznes plan – standardy i praktyka, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruo 2007
Literatura uzupełniająca:
 Kim W. Ch., Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2010.
 Drucker P.F., Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczośd. Studio Emka, Warszawa 2004.
 Kroger f., Vizjak A., Kwiatkowski A., Sukces w Niszach rynkowych. Wyd. Studio Emka, Warszawa 2007.
 Artykuły z Harvard Business Review Polska
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie biznesem
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): I stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UE
Tryb studiów

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
2
specjalizacyjny
polski
III
5
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
30
wykłady
20
6
Niestacjonarne III
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Jarosław Poteralski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jpoter@wp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy zarządzania projektami.
 umiejętności: student potrafi stworzyd plan działao dla konkretnego przedsięwzięcia.
 kompetencji (postaw): student potrafi pracowad w zespole.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z procedurami przygotowania, zarządzania oraz prawidłowego
rozliczania projektów finansowanych ze środków UE, w szczególności funduszy strukturalnych: Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




wiedza na temat dostępnych źródeł finansowania projektów ze środków funduszy strukturalnych UE,
wiedza dotycząca wytycznych i procedur związanych z pozyskiwaniem środków na realizację projektów UE,
wiedza na temat zarządzania i prawidłowego rozliczania projektów UE.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




student potrafi wskazać charakterystyczne cechy oraz cele najważniejszych funduszy strukturalnych UE,
student potrafi samodzielnie wyszukać potencjalne możliwości finansowania projektów ze środków UE,
student potrafi przygotować dokumentację aplikacyjną dla dowolnego przedsięwzięcia finansowanego ze środków UE.

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student samodzielnie dokonuje weryfikacji potencjalnych źródeł finansowania projektów samorządowych, szczególnie ze
źródeł UE,
student potrafi tworzyć oraz pracować w zespołach projektowych, przygotowujących dokumentację aplikacyjną.

Metody dydaktyczne: prelekcja, case study, analiza treści dokumentów, dwiczenia warsztatowe.
Treści merytoryczne przedmiotu:
 L1- Podstawy polityki regionalnej UE, polityki spójności, podstawowe informacje o funduszach strukturalnych
(2h SS).
 L2- Programy operacyjne realizowane w Polsce w latach 2007- 2013 (2h SS).
 L3- Poszukiwanie informacji o możliwości dofinansowania konkretnych przedsięwzięd oraz zapoznanie się z
dokumentami programowymi i ich strukturą (2h SS).
 L4- Specyfika projektów miękkich oraz szczegółowe omówienie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2h SS).
 L5- Specyfika projektów twardych na przykładzie wybranego programu operacyjnego, finansowanego z EFRR
(2h SS).
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L6- Omówienie dokumentacji konkursowej dla konkretnego naboru wniosków ogłoszonego przez Instytucję
Wdrażającą wybranego programu operacyjnego (np. poddziałanie 1.1.1. „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (2h SS).
 L7- Praca nad dokumentacją konkursową dla wybranego naboru wniosków. Omówienie pojęd: kwalifikowalnośd
kosztów, niezbędne załączniki, sposoby przygotowywania oraz składania dokumentacji itp. (2h SS).
 L8- Zasady funkcjonowania generatora wniosków (2h SS).
 L9- Struktura wniosku o dofinansowanie (2h SS).
 L10- Wypełnianie wniosku o dofinansowanie (2h SS).
 L11- Przygotowanie załączników do wniosku o dofinansowanie (2h SS).
 L12- Ostateczne przygotowanie oraz złożenie dokumentacji aplikacyjnej (2h SS).
 L13- Omówienie etapów oceny wniosków oraz procedur wyboru wniosków rekomendowanych do
dofinansowania (2h SS).
 L14- Procedury związane z realizacją projektów finansowanych ze środków UE (2h SS).
 L15- Zasady rozliczania i ewaluacji projektów (2h SS).
 W1- Podstawy polityki regionalnej oraz polityki spójności UE (2h SN).
 W2- Programy operacyjne realizowane w Polsce w latach 2007- 2013 (2h SN).
 W3- Poszukiwanie informacji o możliwości dofinansowania konkretnych przedsięwzięd oraz zapoznanie się z
dokumentami programowymi i ich strukturą (2h SN).
 W4- Specyfika projektów miękkich oraz szczegółowe omówienie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2h SN).
 W5- Specyfika projektów twardych na przykładzie wybranego programu operacyjnego, finansowanego z EFRR
(2h SN).
 W6- Omówienie dokumentacji konkursowej dla konkretnego naboru wniosków ogłoszonego przez Instytucję
Wdrażającą wybranego programu operacyjnego (np. poddziałanie 1.1.1. „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (2h SN).
 W7- Zasady funkcjonowania generatora wniosków (2h SN).
 W8- Struktura dokumentacji aplikacyjnej (2h SN).
 W9- Zasady oceny wniosków oraz procedury wyboru wniosków rekomendowanych do dofinansowania (2h SN)
 W10- Zarządzanie projektami dofinansowanymi ze środków UE (2h SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Student jest oceniany na podstawie projektu własnego, przygotowywanego w grupach maksymalnie
trzyosobowych. Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dowolnego projektu, obejmującego
wypełniony formularz wniosku oraz kalkulację budżetu. Ocenie zostanie poddana zarówno strona merytoryczna jak
i formalna wniosku (dokumentacji aplikacyjnej).
Literatura podstawowa:
 Programy operacyjne wraz z ich uszczegółowieniami.
 Dokumentacja konkursowa do naborów wniosków w ramach konkretnego działania/ poddziałania wybranego
programu operacyjnego (przede wszystkim poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa w
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.
Literatura uzupełniająca:
 Heerkens G.R., Jak zarządzad projektami, Wydawnictwo RM, Warszawa 2003.
 Mingus N., Zarządzanie projektami, Wyd. Helion, Gliwice 2002.
 Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006. (podręcznik dostępny na stronie www.wup.pl)
 Ryszkiewicz A., Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
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