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Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kwalifikacji(PRK):  6 

Jednostka naukowo-

dydaktyczna do której 

organizacyjnie 

przyporządkowane są studia 

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych 

Jednostka wewnętrzna 

właściwa merytorycznie dla 

studiów 

Katedra Ekonomii 

Dziedzina nauki Dziedzina Nauk Społecznych – dziedzina wiodąca 

Dziedzina Nauk Humanistycznych 

Dyscyplina naukowa(w tym 

wiodąca) 

Ekonomia i finanse (74%) – dyscyplina wiodąca 

Nauki o zarządzaniu i jakości (11%) 

Nauki o polityce i administracji (4%) 

Nauki prawne (5%) 

Językoznawstwo (6%) 

Forma Studia niestacjonarne 

Profil Ogólnoakademicki 

Stopień Pierwszy 
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Specjalności (profile 

kształcenia) 

Profil kształcenia: Ekonomia menedżerska i finanse przedsiębiorstw 

Profil kształcenia: Ekonomika samorządu terytorialnego 

Profil kształcenia: Ekonomiczno-prawny 

Punkty ECTS (w tym 1. 

punkty ECTS do wyboru; 2. 

Punkty dot. modułów 

związanych z prowadzonymi 

badaniami naukowymi) 

180 (66, 91) 

Czas realizacji 3 lata (6 semestrów) 

Uzyskiwany stopień 

zawodowy 

licencjat 

Warunki przyjęcia na studia Przyjętym na studia może być kandydat legitymujący się świadectwem maturalnym, po spełnieniu wymogów 

formalnych zawartych w Regulaminie studiów WSBiP oraz stosownych uchwałach i zarządzaniach organów uczelni ws. 

rekrutacji na dany rok akademicki. 

Założenia studiów i przyjęte 

rozwiązania organizacyjne 

Kierunek Ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w 

Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, 

niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz 

samorządowej. Podczas trzyletnich studiów wyższych pierwszego stopnia, studenci kierunku ekonomia w WSBiP w 

Ostrowcu Św. uzyskują gruntowną i wszechstronną wiedzę przede wszystkim z zakresu nauk ekonomicznych oraz 

innych nauk społecznych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku dysponują dobrą znajomością zagadnień miedzy 

innymi z dziedziny mikroekonomii i makroekonomii, statystyki i rachunkowości, polityki społecznej i polityki 

gospodarczej, marketingu i zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw i 

analizy ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomii integracji europejskiej. 

Celem właściwej organizacji toku studiów przedmioty zostały podzielone na moduły: podstawowy, kierunkowy oraz 
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moduły specjalnościowe (do wyboru). W ramach modułu kierunkowego mogą dokonywać wyboru określonych 

przedmiotów, zgodnie z preferencjami i zainteresowaniami.  

W celach uelastycznienia oraz indywidualizacji kształcenia program studiów przewiduje kształcenie w dystansie 

przestrzennym pomiędzy nauczycielem akademickim a studentami (słuchaczami), za pomocą metod i technik kształcenia 

na odległość oraz przy wykorzystaniu elektronicznych środków masowego przekazu (e-learning). Kształcenie na 

odległość odbywa się za pomocą dedykowanego oprogramowania komputerowego, stanowiącego własność Uczelni, 

bądź udostępnianego przez licencjonowanego usługodawcę, przy wykorzystaniu technologii webcast. Kształcenie na 

odległość odbywa się zgodnie z Regulaminem Kształcenia na Odległość WSBiP. 

W celu optymalizacji efektów uczenia się program studiów przewiduje na kierunku Ekonomia przewiduje wykorzystanie 

licencjonowanych programów finansowo-księgowych. 

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów na kierunku Ekonomia, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, ze specjalnościami (profilami 

kształcenia): Ekonomia menedżerska i finanse przedsiębiorstw, Ekonomika samorządu terytorialnego, Ekonomiczno-

prawną posiada kwalifikacje obejmujące wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w obszarze nauk społecznych oraz 

humanistycznych. 

Absolwent dysponuje wiedzą z dziedziny nauk ekonomicznych w obszarze instytucji gospodarczych w ich otoczeniu 

ekonomicznym, finansowym, społecznym i prawnym oraz wiedzą o strukturach gospodarki (krajowej i 

międzynarodowej). Absolwent studiów zna i wyjaśnia teorie mikroekonomiczne oraz zasady funkcjonowania gospodarki 

rynkowej, teorie makroekonomiczne i polityki gospodarczej i społecznej (oraz działania państwa oraz instytucji życia 

społecznego i gospodarczego), potrafiąc przy tym wyjaśnić genezę i rozwój poglądów (teorii) ekonomicznych, sektora 

publicznego oraz rozwój norm prawnych. Absolwent charakteryzuje decyzje i postawy podmiotów gospodarczych - 

konsumentów, producentów, relacje między nimi oraz racjonalnego gospodarowania zasobami. Wiedza absolwenta 

obejmuje znajomość podstawowych metod oraz narzędzi analiz statystycznych, matematycznych i ekonometrycznych 

oraz planowania strategicznego i prognozowań i symulacji, a także metod gromadzenia, przetwarzania i prezentacji 

danych ekonomicznych, finansowych, społecznych. Absolwent charakteryzuje kategorie prawa (w tym prawa własności) 

opisujące i regulujące działalność gospodarczą; zna i stosuje zasady procesu zarządzania (w tym zarządzania 

marketingowego, logistycznego). Do wiedzy absolwenta należy znajomość podstawowych mechanizmów systemu 

finansów prywatnych i publicznych, systemu ubezpieczeń społecznych oraz ich wpływ na sytuację społeczno-

gospodarczą. Absolwent rozumie istotę, zasady oraz instrumenty rachunkowości (finansowej, zarządczej), jako 

instrumentu wspomagania decyzji organizacji, opisuje funkcjonowanie i działanie systemu bankowego (bankowości), 
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innych organizacji (w tym techniki biurowości), cechy wpływające na ich zmiany oraz ich wpływ na gospodarkę w skali 

krajowej i międzynarodowej, zna i objaśnia zagadnienia rynku, zrównoważonego rozwoju, ubezpieczeń społecznych, 

polityki społecznej, systemu bankowego. Absolwent kierunku Ekonomia dysponuje wiedzą w zakresie stosowania 

narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji ekonomicznych, finansowych, marketingowych, zarządczych (w tym 

matematyki, analizy i palowania finansowego i strategicznego, prognoz i symulacji), zna, klasyfikuje, objaśnia procesy 

zachodzące na rynku kapitałowym i finansowym. Rozumie on konieczność współpracy sfery nauki, biznesu i 

administracji, wymiany informacji między różnymi typami instytucji, zna przy tym zagadnienia z zakresu psychologii w 

kontekście decyzji gospodarczych oraz więzi społeczne wynikające z funkcjonowania gospodarki. Absolwenta cechuje 

znajomość zagadnienia norm i zasad etyki i socjologii, technik negocjacji, zagadnienie własności intelektualnej. Zna 

obcojęzyczną terminologię, niezbędną w opisywaniu zjawisk i procesów ekonomicznych. 

Absolwent ma umiejętność dokonywania analizy i interpretacji informacji dotyczących zjawisk ekonomicznych (w skali 

mikro i makro) zachodzących w gospodarce w odniesieniu do dorobku szkół ekonomii, informacji decyzyjnych 

wykorzystywanych w procesie działalności gospodarczej, decyzji konsumentów i podmiotów gospodarczych oraz 

czynników determinujących zmiany zachodzące w ich otoczeniu mikro- i makroekonomicznym. Absolwent kierunku 

Ekonomia analizuje i ocenia rolę państwa w gospodarce, przebieg procesów gospodarczych w odniesieniu do różnych 

obszarów działania w tym dotyczących rynku kapitałowego i finansowego. zna instrumenty oraz skutki ich stosowania w 

obszarach polityki gospodarczej i społecznej oraz systemu bankowego. Analizuje i opisuje kierunki zmian teorii 

ekonomii oraz ich wpływ na procesy gospodarcze i funkcjonowanie organizacji oraz dokonuje ich pozytywnej i 

negatywnej oceny opierając się m.in. na różnych normach prawnych. Do umiejętności absolwenta należy stosowanie 

metod ilościowych (matematycznych, badań operacyjnych, statystycznych, ekonometrycznych) w analizie danych 

(opisuje proces gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych) opisujących procesy zachodzące w otoczenie 

organizacji, a także interpretowanie wyników analizy statystycznej i badań operacyjnych, podejmowania prognozy na 

ich podstawie oraz planowania zmiany w obrębie funkcjonowania organizacji. Absolwent korzysta z metod analizy 

ekonomicznej, ekonometrycznej i finansowej do oceny działalności przedsiębiorstw i jego strategii działania. 

Rozpoznaje, analizuje i opisuje procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i na rynku oraz zarządzanie logistyczne i 

efektywność wykorzystania zasobów i wskazuje na sposób rozwiązania problemów. Nabyte przez absolwenta 

umiejętności obejmują stosowanie w działaniu przepisów różnych kategorii prawa . Absolwent zna struktury sektora 

finansów, systemu ubezpieczeń społecznych oraz rynki pieniężnego i kapitałowego oraz relacje zachodzące między 

nimi, analizuje i ocenia metody i procedury oceny i analizy działań i ryzyka działalności gospodarczej, systemu 

ubezpieczeń i systemu logistyki, analizuje i ocenia zjawiska ekonomiczne, finansowe, społeczne i marketingowe 
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zachodzące w przestrzeni międzynarodowej i krajowej. Absolwent kierunku zna rolę człowieka w naukach 

ekonomicznych, finansowych, społecznych, posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowaniu działalności, 

dostrzega i analizuje dylematy etyczne. Analizuje i opisuje zachowanie organizacji (np. sektora ubezpieczeń) w 

warunkach zmian otoczenia wykorzystując technologie informacyjne. Wśród nabytych przez absolwenta umiejętności 

znajdują się ocenianie działania instytucji (publicznych) w gospodarce rynkowej w skali lokalnej, krajowej i 

międzynarodowej przy wykorzystaniu modeli matematycznych, statystycznych i badań operacyjnych, ocenianie i 

analizowanie sektora finansów publicznych w kontekście prawa, ekonomii, zmian społecznych, formułowanie ocen 

proponowanych analiz (rozwiązań) na poziomie operacyjnym i taktycznym, przewidywanie i analizowanie zmian 

zachodzących w otoczeniu społecznym, ekonomicznym, finansowym – organizacji i człowieka, ocenianie decyzji 

finansowych, ekonomicznych i społecznych przy wykorzystaniu odpowiednich systemów informatycznych. Absolwent 

potrafi stosować instrumenty rachunkowości (finansowej, zarządczej) i rachunku kosztów w rozwiązywaniu problemów 

organizacji, stosuje narzędzia marketingowe w ocenie działalności operacyjnej i taktycznej organizacji. Absolwent nabył 

umiejętność przygotowania prac pisemnych, wybiera odpowiednie metody i narzędzia analizy zjawisko społeczno-

gospodarczych, prezentuje wyniki analiz zarówno w języku ojczystym i obcym; ma umiejętności językowe w zakresie 

ekonomii, zgodnie z wymaganiami certyfikatu b2, w sposób precyzyjny i spójny wypowiada się na tematy ekonomiczne. 

Absolwent rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i poszerzania uprawnień osobistych oraz posługiwania się w 

dyskusji argumentami w odniesieniu do różnych poglądów. Potrafi wyznaczyć drogę rozwoju zawodowego, pracować w 

grupie, przyjmując w niej różne role (wykonawcze i kierownicze), posiada kompetencje do kierowania zespołem. 

Absolwent, w zakresie posiadanych kompetencji ma świadomość swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji 

zawodowych, dba o rozwój zdolności interdyscyplinarnych, jest jednocześnie gotów do krytycznej oceny posiadanej 

wiedzy. Posiada kompetencje do uczestniczenia w budowaniu projektów gospodarczych wyjaśniając ich aspekty 

ekonomiczne, finansowe, społeczne. Absolwent jest pozytywnie nastawiony do wszelkich zmian w przedsiębiorstwie i 

organizacji oraz inicjuje zmiany i łatwo adaptuje się do nowych warunków, ma świadomość korzystania z dorobku nauk 

ekonomicznych i prawnych przy rozwiązywaniu współczesnych problemów np. rynku pracy. Absolwent kierunku 

Ekonomia ma świadomość problemów towarzyszących działalności gospodarczej oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw i 

organizacji, a także społecznego oraz europejskiego wymiaru procesów gospodarczych, systemu logistycznego i 

ubezpieczeń społecznych. Jest świadomy roli, jaką odgrywa gospodarka (w tym system ubezpieczeń społecznych) w 

funkcjonowaniu współczesnego państwa i życia jego obywateli oraz potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, 

określając hierarchie celów pośrednich i finalnych w realizacji określonego działania. Jest gotów do inicjowania działań 

na rzecz interesu publicznego, będąc gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej 
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Języki obce na studiach Preferowanym językiem obcym, którego opanowanie w stopniu przewidzianym w programie studiów pozwoli na 

realizację zakładanych efektów uczenia się, jest język angielski. Jest to związane z potrzebą przyswojenia sobie przez 

studentów anglojęzycznej, powszechnie używanej na płaszczyźnie międzynarodowej, ale też krajowej, terminologii 

ekonomicznej. Celem opanowania języka angielskiego wprowadzony został przedmiot „język obcy” (150 h, 10 pkt 

ECTS), a także przedmiot „SelectedProblems in Economy” prowadzony w języku angielskim. 

Zajęcia ogólnouczelniane lub 

niezwiązane z kierunkiem 

studiów, w których student 

zobowiązany jest 

uczestniczyć 

Brak 

Praktyki studenckie Praktyka zawodowa (1 x 3 tygodnie) realizowana jest zgodnie z Regulaminem Praktyk Studenckich WSBiP 

stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 18/2019 Rektora WSBiP z dnia 1 października 2019 r. oraz kierunkowymi 

wytycznymi praktyk dla kierunku Ekonomia. Nad prawidłowym przebiegiem praktyk czuwa kierunkowy opiekun 

praktyk, który oprócz nadzoru merytorycznego służy studentom pomocą w podejmowaniu praktyk w instytucjach 

umożliwiających uzyskanie zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Ekonomia. 

Oficjalni partnerzy studiów Brak 

Dodatkowe certyfikaty i 

uprawnienia 

Brak 

Kontynuacja nauki Ukończone studia umożliwiają kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku Ekonomia oraz 

kierunkach pokrewnych 
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Sem. Przedmiot Liczba 

godzin 

Wykłady 

 
Ćwiczenia 

ECTS Badania 

naukowe 

Przedmiot 

do wyboru 

I MATEMATYKA                          50 E 20 30 7   

MIKROEKONOMIA            70 E 40 30 9   

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA                                   30 ZO 10 20 4   

HISTORIA GOSPODARCZA  20 ZO 20  - 3 x  

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 20E 20 - 3   

PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA 10 ZO 10  - 2 x  

JĘZYK OBCY 30 ZO - 30 2   

RAZEM 230 120 110 30   

II 

 

PODSTAWY PRAWA                                  20 E 20 - 3 x  

PODSTAWY MAKROEKONOMII                               60 E 30 30 8   

Statystyka opisowa                                30 ZO 15 15 5   

Etyka w biznesie 10 ZO 10 - 2 x  

Monitorowanie i prognozowanie zagrożeń ekonomicznych 20 ZO 10  10 3 x  

Rachunkowość                              30E 15 15 5   

Organizacja i techniki biurowości 20ZO 10 10 1   

Wykład monograficzny  20 Zal 20 - 1   

JĘZYK OBCY 30 ZO - 30 2   

RAZEM 240 130 110 30   

III Ekonometria                                  30 E 15 15 5   

Polityka społeczna                         30 ZO 30 - 3 x  

Ochrona własności intelektualnej                         10 ZO 10 - 2 x  

Programy informatyczne w rachunkowości i zarządzaniu         10 ZO - 10 1   

Marketing 30 E 30  - 4 x  

Finanse publiczne i rynki finansowe                                                                      45 E 30 15 6   
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Zarządzanie                                                30 E 30 - 4 x  

System bankowy z elementami polityki pieniężnej 20 ZO 10  10  3 x  

JĘZYK OBCY 30 ZO - 30 2   

RAZEM 235 155 80 30   

IV Ekonomika produkcji lub  Agrobiznes 20 ZO 20 - 2  x 

Prawo podatkowe lub System administracji publicznej w Polsce 30 ZO 15 15 4 x x 

Finanse przedsiębiorstw 30 E 15 15 4 x  

Selected Problems in Economy 10 ZO 10 - 2 x  

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30E 30  - 4 x  

Metodologia nauk społecznych 10 ZO - 10 1 x  

Proseminarium 5 ZO - 5 1   

Etykieta biznesu i savoir vivre lub Rynek kryptowalut i Block chain w gospodarce 15 ZO 15 - 2 x x 

Polityka gospodarcza                    30 E 30 - 4 x  

JĘZYK OBCY 30 ZO - 30 2   

Praktyka zawodowa  3 tyg. Z - - 4   

RAZEM 210 135 75 30   

 

PROFIL KSZTAŁCENIA EKONOMIA MENEDŻERSKA I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW 

 

V Przedmiot Liczba 

godzin 
Wykłady Ćwiczenia ECTS 

Badania 

naukowe 

Przedmiot 

do wyboru 

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa lub Logistyka w przedsiębiorstwie 30 E 30 - 3 x x 

Badania operacyjne w biznesie lub Analiza koniunktury i badanie rynku 30 ZO 10 20 3  x 

Nauka o przedsiębiorstwie 20 ZO 10 10 2 x x 

Strategia i rozwój przedsiębiorstwa 20 ZO 10 10 2 x x 

Prognozowanie i symulacje 40 ZO 20 20 4 x x 

Rachunkowość finansowa 20 E 10 10 2  x 

Controlling w zarządzaniu 30 ZO 15  15  3  x 
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Rachunkowość zarządcza 35 E 25  10 4  x 

Seminarium dyplomowe 15 ZO - 15  5 x x 

JĘZYK OBCY 30 ZO - 30 2   

RAZEM 270 130 140 30   

VI 

 

Biznesplan 15 ZO - 15 2  x 

Analiza ekonomiczna                        35 ZO 15 20 4  x 

Ekonomia integracji europejskiej 30 E 20  10 4 x X 

Gospodarka regionalna 30 ZO 30  - 4 x X 

Zamówienia publiczne  20 ZO 20 - 3 x X 

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw  20 ZO 10 10 3 x X 

Seminarium dyplomowe 15 Z - 15  10 x X 

RAZEM 165 95 70 30   

RAZEM SEM. I-VI 1350 765 585 180   

 

PROFIL EKONOMICZNO-PRAWNY 

 

Sem. Przedmiot Liczba 

godzin 
Wykłady Ćwiczenia ECTS 

Badania 

naukowe 

Przedmiot 

do wyboru 

V Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw  lub Logistyka w przedsiębiorstwie 30 E 30 - 3  X 

Badania operacyjne w biznesie lub Analiza koniunktury i badanie rynku 30 ZO 10 20 3  X 

Prawo handlowe 45 ZO 15 30  5 x X 

Prognozowanie i symulacje 40 ZO 20 20  4  X 

Prawo i postępowanie administracyjne 40 E 20 20 4 x X 

Prawo pracy 20 E 20 - 2  X 

Organizacje pozarządowe 20 ZO 10 10 2 x X 

Seminarium dyplomowe                   15 Z - 15  5 x X 

JĘZYK OBCY 30 ZO - 30 2   

RAZEM 270 125 145 30   
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VI Biznes plan 15 ZO - 15 2  x 

Analiza ekonomiczna                        35 ZO 15 20 4  X 

Ekonomia integracji europejskiej      30 E 15 15 4 x X 

Gospodarka regionalna                      30 ZO 30  - 4 x X 

Zamówienia publiczne  lub Konkurencyjność przedsiębiorstw 20 ZO 20 - 3 x X 

Zasady i techniki negocjacji lub Zarządzanie zasobami ludzkimi  20 ZO 10  10 3 x X 

Seminarium dyplomowe                   15 Z  - 15  10 x X 

RAZEM 165 90 75 30   

RAZEM SEM. I-VI 1350 755 595    

 

PROFIL KSZTAŁCENIA EKONOMIKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

Sem. Przedmiot Liczba 

godzin 
Wykłady Ćwiczenia ECTS 

Badania 

naukowe 

Przedmiot 

do wyboru 

V Prawo finansowe samorządu terytorialnego  15 ZO - 15 2  X 

Polityka konkurencji  lub Polityka rozwoju miast 10 ZO 10 - 1 x X 

Organizacje pozarządowe  20 ZO 10 10 2  X 

Socjologia miasta  lub Zasady ustroju politycznego państwa 20 ZO 20 - 2  X 

Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej 20 ZO 20 - 2  X 

Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego 50 E 30  20 5 x X 

Marketing terytorialny  50 E 30  20 4 x X 

Inkubacja przedsiębiorczości lokalnej 20 ZO 10 10 2  X 

Zabezpieczenie społeczne 20 E 20 - 3  X 

JĘZYK OBCY 30 ZO - 20 2   

Seminarium dyplomowe 15 Z - 15  5 x X 

RAZEM 270 150 120 30   

VI Polityka spójności UE lub Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa publicznego 20 ZO 20 - 3 x X 

Rachunkowość zarządcza lub Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 20 ZO 10 10 2  X 
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Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych  30 ZO 20  10 3  X 

Ekonomia społeczna 10 ZO 10 - 2 x X 

Zarządzanie zdrowiem publicznym 10 ZO 10 - 2 x X 

Ekonomia wiedzy i współpraca ze szkolnictwem wyższym 10 ZO 10 - 2 x X 

Planowanie i analiza działań publicznych 50 E 30  20 6 x X 

Seminarium dyplomowe 15 Z  15  10 x X 

RAZEM 165 110 55 30   

RAZEM SEM. I-VI 1350 800 550 180   
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Efekty uczenia się 
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Poziom kształcenia: studia I stopnia (licencjackie) 

Poziom kwalifikacji (PRK): 6 

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 

Dziedzina (dziedziny): Dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk humanistycznych 

Dyscyplina (dyscypliny): Ekonomia i finanse (74%) – dyscyplina wiodąca, Nauki o zarządzaniu i jakości (11%), Nauki o polityce i 

administracji (4%), Nauki prawne (5%), Językoznawstwo (6%) 

 

Lp

. 

Symbol  

Kierun

kowych  

Efektó

w  

Uczenia 

 

Opis efektów uczenia się dla kierunku  

Absolwent  po ukończeniu kierunku  

studiów  

zna i rozumie (W)  

potrafi (U)  

jest gotów do (K): 

Odniesienie do ogólnych charakterystyk efektów uczenia się   

Uniwersalna  

charakteryst

yka 

pierwszego  

stopnia  

 (U)  

 

 

 

Charakterystyki drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji  

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S): 

Charakterysty

ka  ogólna 

dla wszystkich  

dziedzin 

nauki 

 

Charakterysty

ka  dla 

dziedziny nauk 

społecznych 

(Sp) 

 

Charakterysty

ka   

 dla dziedziny 

……………… 

Charakterysty

ka   

kwalifikacji  

obejmujących  

kompetencje  

inżynierskie. 

WIEDZA  (W) 

1. W_01 posiada wiedzę z dziedziny nauk ekonomicz-

nych dotyczącą instytucji gospodarczych oraz 

ich otoczenia ekonomicznego, społecznego i 

prawnego oraz złożonych procesów zachodzą-

cych w gospodarce i jej otoczeniu 

P6U_W P6S_WG P6S_WG(Sp) - - 

2. W_02 zna teorie mikroekonomiczne oraz na tej pod-

stawie wyjaśnia zasady funkcjonowania gospo-

darki rynkowej 

P6U_W P6S_WG P6S_WG(Sp) - - 

3. W_03 zna i wyjaśnia teorie makroekonomiczne, poli-

tyki gospodarczej i społecznej oraz działania 

państwa, a także instytucji życia społecznego i 

gospodarczego  

P6U_W P6S_WG P6S_WG(Sp) - - 
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4, W_04 posiada wiedzę w zakresie procesu podejmowa-

nia decyzji (w tym handlowych) przez podmioty 

gospodarcze - konsumentów, producentów oraz 

relacje między nimi 

P6U_W P6S_WG P6S_WG(Sp) - - 

5. W_05 Zna iobjaśnia rozwój poglądów (teorii) ekono-

micznych i norm prawnych 

P6U_W P6S_WK P6S_WK(Sp) - - 

6. W_06 zna i objaśnia podstawowe metody statystyczne, 

matematyczne i ekonometryczne oraz metody 

planowania strategicznego, prognozowania i 

symulacji 

P6U_W P6S_WG P6S_WG(Sp)  - 

7. W_07 zna i objaśnia narzędzia: analizy ekonometrycz-

nej, matematycznej, strategicznej (w tym plano-

wania) i badań operacyjnych, informatyczne, 

statystyki opisowej, prognozowania i symulacji, 

wspomagające proces decyzyjny 

P6U_W P6S_WG P6S_WG(Sp) - - 

8. W_08 zna i stosuje podstawowe narzędzia gromadze-

nia, przetwarzania i prezentacji danych opisują-

cych zjawiska m.in. ekonomiczne, finansowe, 

społeczne zachodzące w gospodarce i przedsię-

biorstwie  

P6U_W P6S_WG P6S_WG(Sp) - - 

9. W_09 charakteryzuje kategorie prawa (w tym prawa 

własności), opisujące i regulujące działalność 

gospodarczą 

P6U_W P6S_WK P6S_WK(Sp) - - 

10. W_10 zna i stosuje zasady zarządzania (w tym zarzą-

dzania marketingowego, logistycznego) 

P6U_W P6S_WK P6S_WK(Sp) - - 

11. W_11 zna istotę, zasady oraz instrumenty rachunkowo-

ści (finansowej, zarządczej), wspomagający-

chrealizację strategii organizacji 

P6U_W P6S_WG P6S_WG(Sp) - - 

12. W_12 zna podstawowe mechanizmy systemu finansów 

prywatnych i publicznych oraz ich wpływ na 

P6U_W P6S_WG P6S_WG(Sp) - - 
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sytuację społeczno-gospodarczą 

13. W_13 Zna i opisuje funkcjonowanie i działanie syste-

mu bankowego (a także systemu kryptowalut), 

innych systemów w gospodarce rynkowej, obja-

śnia cechy wpływające na ich zmiany oraz ich 

wpływ na gospodarkę w skali krajowej i mię-

dzynarodowej 

P6U_W P6S_WG P6S_WG(Sp) - - 

14. W_14 zna i objaśnia zagadnienia rynku, zrównoważo-

nego rozwoju, ubezpieczeń społecznych, polity-

ki społecznej, systemu bankowego   

P6U_W P6S_WG P6S_WG(Sp) - - 

15. W_15 zna i stosuje narzędzia wspomagające po-

dejmowanie decyzji ekonomicznych, finan-

sowych, marketingowych, zarządczych (w 

tym matematyki, analizy i planowania finan-

sowego i strategicznego, prognoz i symula-

cji) 

P6U_W P6S_WG P6S_WG(Sp) - - 

16. W_16 zna i klasyfikuje procesy zachodzące na rynku 

kapitałowym i finansowym 

P6U_W P6S_WG P6S_WG(Sp) - - 

17. W_17 Zna podstawowe zasady współpracy sfery 

nauki, biznesu i administracji, wymiany 

informacji między różnymi typami instytu-

cji 

P6U_W P6S_WK P6S_WK(Sp) - - 

18. W_18 Zna i rozumie proces integracji i globalizacji 

(w tym integracji europejskiej) 

P6U_W P6S_WK P6S_WK(Sp) - - 

19. W_19 zna o objaśnia zagadnienia z zakresu psycho-

logii i socjologii w kontekście podejmowania 

decyzji gospodarczych oraz więzi społeczne 

związane z funkcjonowaniem gospodarki  

P6U_W P6S_WK P6S_WK(Sp) - - 

20. W_20 zna i rozumie uwarunkowania związanie z 

przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, w 

P6U_W P6S_WK P6S_WK(Sp) - - 
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tym prawne uwarunkowania własności intelek-

tualnej 

21. W_21 Zna słownictwo i w sposób płynny 

opisuje sytuację społeczno-

gospodarczą w języku obcym 

P6U_W P6S_WG P6S_WG(Sp) - - 

UMIEJĘTNOŚCI (U) 

22. U_01 dokonuje analizy i interpretacji informacji 

dotyczących zjawisk ekonomicznych (w skali 

mikro i makro) zachodzących w gospodarce  

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

23. U_02 ocenia i analizuje decyzje konsumentów i pod-

miotów gospodarczych oraz wskazuje na czyn-

niki determinujące zmiany zachodzące w ich 

otoczeniu mikro- i makroekonomicznym 

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

24. U_03 dokonuje analizy informacji (ekonomicznych, 

społecznych, finansowych, opisujących procesy 

zachodzące w gospodarce, decyzyjnych) wyko-

rzystywanych w procesie działalności gospodar-

czej  

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

25. U_04 analizuje i ocenia rolę państwa w gospodarce, 

przebieg procesów gospodarczych w odnie-

sieniu do różnych obszarów działania, w tym 

dotyczących rynku kapitałowego i finansowe-

go 

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

26. U_05 analizuje skutki stosowania instrumentów 

w obszarach polityki gospodarczej i spo-

łecznej oraz systemu bankowego  

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

27. U_06 analizuje kierunki zmian teorii ekonomii oraz 

ich wpływ na procesy gospodarcze i funkcjo-

nowanie organizacji oraz dokonuje ich pozy-

tywnej i negatywnej oceny opierając się m.in. na 

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 
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różnych normach prawnych 

28. U_07 stosuje metody ilościowe (matematyczne, badań 

operacyjnych, statystycznych, ekonometrycz-

nych) w analizie danych (opisuje proces groma-

dzenia, przetwarzania i prezentacji danych) opi-

sujących procesy zachodzące w otoczeniu orga-

nizacji 

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

29. U_08 interpretuje wyniki analizy statystycznej i 

badań operacyjnych, sporządza prognozy 

na ich podstawie oraz planuje zmiany w 

obrębie funkcjonowania organizacji  

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

30. U_09 korzysta z metod analizy ekonomicznej, eko-

nometrycznej i finansowej do oceny działalności 

przedsiębiorstwa i jego strategii działania 

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

31. U_10 rozpoznaje, analizuje i opisuje procesy zacho-

dzące w przedsiębiorstwie i na rynku oraz za-

rządzanie logistyczne i efektywność wykorzy-

stania zasobów, a także wskazuje na sposób 

rozwiązania problemów 

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

32. U_11 zna i stosuje w działaniu przepisy i normy praw-

ne 

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

33. U_12 stosuje w praktyce wiedzę na temat struktury 

sektora finansów, systemu ubezpieczeń społecz-

nych oraz rynku pieniężnego i kapitałowego 

oraz analizuje relacje zachodzące między nimi  

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

34. U_13 analizuje metody i procedury oceny i analizy 

działań oraz ryzyka działalności gospodarczej, 

systemu ubezpieczeń i systemu logistyki 

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

35. U_14 analizuje zjawiska ekonomiczne, finansowe, 

społeczne i marketingowe zachodzące w prze-

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 
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strzeni międzynarodowej i krajowej 

36. U_15 rozumie rolę człowieka w naukach ekono-

micznych, finansowych, społecznych, posłu-

guje się zasadami i normami etycznymi w 

podejmowaniu działalności 

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

37. U_16 analizuje i opisuje zachowanie organizacji w 

warunkach zmian otoczenia, wykorzystując 

technologie informacyjne 

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

38. U_17 ocenia działania instytucji publicznych w 

gospodarce rynkowej w skali lokalnej, krajo-

wej i międzynarodowej wykorzystując mode-

le matematyczne, statystyczne i badań opera-

cyjnych 

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

39. U_18 ocenia i analizuje sektor finansów publicznych 

w kontekście prawa, ekonomii, zmian spo-

łecznych, formułuje oceny proponowanych 

analiz (rozwiązań) na poziomie operacyjnym i 

taktycznym   

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

40. U_19 przewiduje i analizuje zmiany zachodzące w 

otoczeniu społecznym, ekonomicznym, finan-

sowym – organizacji i człowieka 

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

41. U_20 przygotowuje prace pisemne, wybiera odpo-

wiednie metody i narzędzia analizy zjawisk 

społeczno-gospodarczych, prezentuje wyniki 

analiz zarówno w języku polskim jak i obcym 

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

42. U_21 ocenia decyzje finansowe, ekonomiczne i spo-

łeczne przy wykorzystaniu odpowiednich sys-

temów informatycznych 

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

43. U_22 stosuje narzędzia marketingowe w ocenie dzia-

łalności operacyjnej i taktycznej organizacji 

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 
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44. U_23 stosuje instrumenty rachunkowości (finansowej, 

zarządczej), rachunku kosztów w rozwiązywa-

niu problemów organizacji  

P6U_U P6S_UW P6S_UW(Sp) - - 

45. U_24 ma umiejętności językowe w zakresie ekono-

mii, zgodnie z wymaganiami certyfikatu B2, w 

sposób precyzyjny i spójny wypowiada się na 

tematy ekonomiczne 

P6U_U P6S_UK P6S_UK(Sp) - - 

46. U_25 rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i 

poszerzania uprawnień osobistych oraz posługi-

wania się w dyskusji argumentami w odniesie-

niu do różnych poglądów 

P6U_U P6S_UU P6S_UK(Sp) - - 

47. U_26 potrafi wyznaczyć drogę rozwoju zawodowego, 

potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej 

różne role (wykonawcze i kierownicze), posiada 

kompetencje do kierowania zespołem 

P6U_U P6S_UO P6S_UO(Sp) - - 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K) 

48. K_01 ma świadomość swojej wiedzy, umiejętności i 

kompetencji zawodowych, dba o rozwój zdolno-

ści interdyscyplinarnych 

P6U_K P6S_KK - - - 

49. K_02 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wie-

dzy 

P6U_K P6S_KK - - - 

50. K_03 Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawo-

dowej 

P6U_K P6S_KR - - - 

51. K_04 posiada kompetencje do uczestniczenia w bu-

dowaniu projektów gospodarczych wyjaśniając 

ich aspekty ekonomiczne, finansowe, społeczne 

P6U_K P6S_KK - - - 

52. K_05 jest pozytywnie nastawiony do wszelkich 

zmian w przedsiębiorstwie i organizacji oraz 

inicjuje zmiany i łatwo adaptuje się do no-

wych warunków 

P6U_K P6S_KO - - - 
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53. K_06 ma świadomość korzystania z dorobku nauk 

ekonomicznych i prawnych przy rozwiązywaniu 

współczesnych problemów np. rynku pracy 

P6U_K P6S_KK - - - 

54. K_07 ma świadomość problemów towarzyszących 

działalności gospodarczej oraz funkcjonowaniu 

przedsiębiorstw i organizacji 

P6U_K P6S_KK - - - 

54. K_08 ma świadomość społecznego wymiaru procesów 

gospodarczych, systemu logistycznego i ubez-

pieczeń społecznych  

P6U_K P6S_KO - - - 

55. K_09 jest świadom globalnego i ponadregionalnego 

wymiaru procesów gospodarczych  

P6U_K P6S_KO - - - 

56. K_10 jest świadomy roli, jaką odgrywa gospodarka 

w funkcjonowaniu współczesnego państwa i 

życia jego obywateli oraz potrafi myśleć i 

działać w sposób przedsiębiorczy 

P6U_K P6S_KO - - - 

57. K_11 potrafi określić hierarchie celów pośrednich i 

finalnych w realizacji określonego działania 

P6U_K P6S_KK - - - 

58. K_12 jest gotów do inicjowania działań na rzecz 

interesu publicznego 

P6U_K P6S_KO - - - 

 

Legenda: 

W_01  Kierunkowy Efekt Uczenia się nr 1 z zakresu Wiedzy 

U_01 Kierunkowy Efekt Uczenia się nr 1 z zakresu Umiejętności 

K_01  Kierunkowy Efekt Uczenia się nr 1 z zakresu Kompetencji Społecznych 

P…U_W  poziom (…), charakterystyka uniwersalna w zakresie Wiedzy 

P…U_U  poziom (…), charakterystyka uniwersalna w zakresie Umiejętności 

P…U_K  poziom (…), charakterystyka uniwersalna w zakresie Kompetencji Społecznych 

P…S_WG  poziom (…) typowy dla szkolnictwa wyższego, charakterystyka  w zakresie Wiedzy (Głębia) 

P…S_WK  poziom (…) typowy dla szkolnictwa wyższego, charakterystyka w zakresie Wiedzy (Kontekst) 

P…S_UW  poziom (…) typowy dla szkolnictwa wyższego, charakterystyka w zakresie Umiejętności (Wykorzystanie wiedzy) 

P…S_UK  poziom (…) typowy dla szkolnictwa wyższego, charakterystyka w zakresie Umiejętności (Komunikowanie się) 
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P…S_UO  poziom (…) typowy dla szkolnictwa wyższego, charakterystyka w zakresie Umiejętności (Organizacja pracy) 

P…S_UU  poziom (…) typowy dla szkolnictwa wyższego, charakterystyka w zakresie Umiejętności (Uczenie się) 

P…S_KK  poziom (…) typowy dla szkolnictwa wyższego, charakterystyka w zakresie Kompetencji Społecznych (Krytyczne podejście) 

P…S_KO  poziom (…) typowy dla szkolnictwa wyższego, charakterystyka w zakresie Kompetencji Społecznych (Odpowiedzialność) 

P…S_KR  poziom (…) typowy dla szkolnictwa wyższego, charakterystyka w zakresie Kompetencji Społecznych (Rola zawodowa) 
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Technologia inform.                                                                       

Nauka o państwie                                                                       

Socjologia org. i zarz.                                                                       

Podstawy bezpiecz.                                                                       

Podstawy prawa                                                                       

Podstawy makroekonomii                                                                       

Statystyka opisowa                                                                       

Etyka w biznesie                                                                       

Monit. i prognoz. zagr.ek.                                                                       

Rachunkowość                                                                       

Organ. i techniki biurow.                                                                       

Historia gospodarcza                                                                       

Ekonometria                                                                       

Polityka społeczna                                                                       

Ochrona własn. intelekt.                                                                       

Programy informat. (…)                                                                       

Marketing                                                                       

Fnansepubl. i rynki fin.                                                                       

Ekonomika produkcji                                                                        

Agrobznes                                                                       

Prawo podatkowe                                                                       
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System adm. publ. w 

Pol. 
                                                     

  
               

Fnanseprzedsiębiorsw                                                                       

SelectedProblems in Ec.                                                                      

MSG                                                                       

Metodologia nauk społ.                                                                       

Proseminarium                                                                   

Zarządzanie                                                                       

System bankowy (…)                                                                       

Polityka gospodarcza                                                                       
Etykieta biznesu i savoir-

vivre 
                 

  
  

  
               

  
          

 

  
 

  
 

  
         

Rynek kryptowalut i 

blockchain w gospodarce 
            

    
      

         
          

            
 

         
       

Wykład monograficzny                                                                      

Język obcy                                                                       

Praktyka zawodowa                                                                       

SPECJALNOŚĆ: EKONOMIA MENEDŻERSKA I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW 

Ekonomika i org. przeds.                                                                       

Logistyka w przedsięb.                                                                       

Badania oper. w biznesie                                                                       

Analiza koniuktury i b. r.                                                                       

Nauka o przedsiębiorstwie                                                                       

Stratega i rozwój przeds.                                                                       

Prognozowanie i symul.                                                                       

Rachunkowość finans.                                                                       

Controlling w zarządzani                                                                        

Rachunkowość zarządcza                                                                       

Biznesplan                                                                       
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Analiza ekonomiczna                                                                       

Ekonomia integr. europ.                                                                       

Gospodarka regionalna                                                                       

Zamówienia publiczne                                                                       

Rozwój MSP                                                                       

Seminarium dyplomowe                                                                       

SPECJALNOŚĆ: EKONOMICZNO-PRAWNA 

Ekonomika i org. przeds.                                                                       

Logistyka w przedsięb.                                                                       

Badania oper. w biznesie                                                                       

Analiza koniuktury (…)                                                                       

Prawo handlowe                                                                       

Prognoz. i symulacje                                                                       

Prawo i post. administr.                                                                       

Prawo pracy                                                                       

Organizacje pozarządowe                                                                       

Biznes plan                                                                       

Analiza ekonomiczna                                                                       

Ekonomia integr. europ.                                                                       

Gospodarka regionalna                                                                       

Zamówienia publiczne                                                                       

Konkurencyjność przeds.                                                                        

Zasady i techniki negocj.                                                                       

Zarządzanie zas. luzkimi                                                                       

Seminarium dyplomowe                                                                       

SPECJALNOŚĆ: EKONOMIKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Prawo finansowe sam. ter.                                                                       
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Polityka konkurencji                                                                       

Polityka rozwoju miast                                                                       

Organizacje pozarządowe                                                                       

Socjologia miasta                                                                       

Zasady ustr. polit. państw.                                                                       

Przedsięb. w gosp. rynk.                                                                       

Plan. strat. rozwoju lok.                                                                       

Marketing terytorialny                                                                       

Inkubacja przeds.lokaln.                                                                       

Zabezpieczenie społeczne                                                                       

Polityka spójności UE                                                                       

Ekon. i org. przeds.publ.                                                                       

Rachunkowość zarządcza                                                                       

Planow. i zagosp. przest.                                                                       

Ekonomia środowiska (…)                                                                       

Ekonomia społeczna                                                                       

Zarządzanie zdr. publ.                                                                       

Ekonomia wiedzy (…)                                                                       

Planow. i analiza dz. publ                                                                      

Seminarium dyplomowe                                                                       
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MODUŁ PODSTAWOWY 

I KIERUNKOWY 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 
MATEMATYKA 

Rok studiów, semestr 
Rok studiów: I 

Semestr studiów:  I semestr 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 
7 

Cel przedmiotu 

C1. Zapoznanie studentów i utrwalenie podstawowych pojęć z działów matematyki, których znajomość jest potrzebna w 

studiowaniu ekonomii.  

C2. Wyrobienie nawyku uporządkowanego, logicznego myślenia przy rozwiązywaniu różnorodnych zadań i problemów.  

C3. Uzyskanie niezbędnej wiedzy do tworzenia matematycznego opisu zjawisk i procesów gospodarczych. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

Student powinien znać działy matematyki realizowane w szkolnictwie średnim. 
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kompetencji 

Symbolodniesienia do 

efektów uczenia się dla 

kierunku studiów 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_06 Ma wiedzę z podstawowych działów matematyki mających zastosowanie w ekonomii. P6U_W 

W_07 
Posiada wiedzę, w których gałęziach ekonomii mają zastosowania konkretne narzędzia analizy 

matematycznej.  
P6U_W 

W_08 
Ma wiedzę, w których gałęziach mają zastosowanie konkretne narzędzia i metody matematyczne 

gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych. 
P6U_W 

Umiejętności 

U_07 
Posługuje się podstawowymi metodami ilościowymi w rozwiązywaniu zadań z różnych działów 

matematyki. 
P6U_U 

U_08 
Potrafi interpretować wyniki analizy statystycznej, podejmując prognozy na ich podstawie, do 

rozwiązania zagadnienia lub zbadania procesu ekonomicznego. 

P6U_U 

 

U_09 Potrafi skorzystać z metod analizy ekonomicznej do oceny zjawisk i procesów ekonomicznych P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 
Jest świadomy poziomu swojej wiedzy, umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego rozwoju swoich 

zdolności matematycznych. 
P6U_K 
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K_06 
Posiada świadomość korzystania z dorobku matematyki, w tym jej narzędzi badawczych w opisie i 

ocenie procesów społecznych i ekonomicznych 
P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1.Macierze 

1.1 Typy macierzy, działania na macierzach, wektory jako szczególne macierze. Wyznacznik macierzy kwadratowej i jego 

własności. 2 g 

1.2 Macierz nieosobliwa i macierz do niej odwrotna. 1g 

1.3 Układy równań liniowych.  

1.3.1. Układy cramerowskie,  przekształcenia elementarne, układ schodkowy.1g 

1.3.3. Metoda eliminacji Gaussa.  1g 

1.3.4. Rząd macierzy. Twierdzenie Croneckera-Kapellego.  Rozwiązywanie dowolnych układów równań. 2g 

2.Funkcje jednej zmiennej. 

2.1 Funkcje elementarne, dziedzina funkcji. 1g 

2.2 Granica i ciągłość funkcji. 2g 

2.3 Popyt i podaż. Przychód, koszt, zysk, koszt średni. 1g 

2.4 Pochodne i różniczki funkcji jednej zmiennej.2g 

2.5 Ekstrema funkcji jednej zmiennej. 1g 

2.6 Ekonomiczne interpretacje i zastosowania pochodnych i różniczek. 1g 

3. Funkcje dwóch zmiennych. 

3.1 Pochodne i różniczki funkcji dwóch zmiennych. 1g 

3.2 Ekstremum lokalne i ekstrema warunkowe funkcji dwóch zmiennych. 1g 

3.3 Funkcja uwikłana. Przykłady zastosowania w ekonomii. Ekstremum funkcji uwikłanej.1g 

4. Całki nieoznaczone, oznaczone niewłaściwe i ich ekonomiczne zastosowania.  2g 

Suma godzin: 20 
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Forma zajęć: 

ćwiczenie 

1.Macierze 

1.1 Typy macierzy, działania na macierzach, wektory jako szczególne macierze. Wyznacznik macierzy kwadratowej i jego 

własności. 3 g 

1.2 Macierz nieosobliwa i macierz do niej odwrotna. 1g 

1.3 Układy równań liniowych.  

1.3.1. Układy cramerowskie,  przekształcenia elementarne, układ schodkowy.2g 

1.3.3. Metoda eliminacji Gaussa.  2g 

1.3.4. Rząd macierzy. Twierdzenie Croneckera-Kapellego.  Rozwiązywanie dowolnych układów równań. 3g 

2.Funkcje jednej zmiennej. 

2.1 Funkcje elementarne, dziedzina funkcji. 1g 

2.2 Granica i ciągłość funkcji. 2g 

2.3 Popyt i podaż. Przychód, koszt, zysk, koszt średni. 1g 

2.4 Pochodne i różniczki funkcji jednej zmiennej.2g 

2.5 Ekstrema funkcji jednej zmiennej. 1g 

2.6 Ekonomiczne interpretacje i zastosowania pochodnych i różniczek. 2g 

3. Funkcje dwóch zmiennych. 

3.1 Pochodne i różniczki funkcji dwóch zmiennych. 2g 

3.2 Ekstremum lokalne i ekstrema warunkowe funkcji dwóch zmiennych. 2g 

3.3 Funkcja uwikłana.Przykłady zastosowania w ekonomii. Ekstremum funkcji uwikłanej.2g 

4. Całki nieoznaczone, oznaczone niewłaściwe i ich ekonomiczne zastosowania.  4 

 

Suma godzin: 30 

Metody dydaktyczne 

 

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia praktyczne, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 

Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne. 
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Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny  

 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - T. Jurlewicz , Z. Skoczylas  Algebra liniowa 1 cz. I Definicje twierdzenia wzory, cz. II Przykłady i zadania, Wrocław 2020. 

uzupełniająca 

- W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz I i II, Warszawa 2004; 

- A. Mach , Wykłady z matematyki z zadaniami dla studentów pierwszych lat na kierunkach niematematycznych, Kielce 2003; 

-M. Matłoka, Matematyka dla ekonomistów, Poznań 2000. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres  

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w …  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 40 

Studiowanie literatury 30 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 50 

Udział w egzaminie 2 
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...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 172 

Punkty ECTS za przedmiot 7 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie ma wiedzy z 

podstawowych działów 

matematyki mających 

zastosowanie w ekonomii. 

Student ma wiedzę z podstawowych działów matematyki mających zastosowanie w 

ekonomii. 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie posiada wiedzy, w 

których gałęziach ekonomii 

mają zastosowania konkretne 

narzędzia analizy 

matematycznej.  

 

Student posiada wiedzę, w których gałęziach ekonomii mają zastosowania konkretne 

narzędzia analizy matematycznej.  

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie ma wiedzy, w 

których gałęziach mają 

zastosowanie konkretne 

narzędzia i metody 

matematyczne gromadzenia, 

przetwarzania i prezentacji 

danych. 

Student ma wiedzę, w których gałęziach mają zastosowanie konkretne narzędzia i metody 

matematyczne gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych. 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 
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zajęć zajęć zajęć umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi posługiwać 

się podstawowymi metodami 

ilościowymi w 

rozwiązywaniu zadań z 

różnych działów matematyki. 

Student potrafi posługiwać się podstawowymi metodami ilościowymi w rozwiązywaniu 

zadań z różnych działów matematyki. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

interpretować wyników 

analizy statystycznej, 

podejmując prognozy na ich 

podstawie, do rozwiązania 

zagadnienia lub zbadania 

procesu ekonomicznego. 

Student potrafi interpretować wyniki analizy statystycznej, podejmując prognozy na ich 

podstawie, do rozwiązania zagadnienia lub zbadania procesu ekonomicznego. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi korzystać z 

metod analizy ekonomicznej 

do oceny zjawisk i procesów 

ekonomicznych. 

Student potrafi korzystać z metod analizy ekonomicznej do oceny zjawisk i procesów 

ekonomicznych. 

 

KOMPETENCJE 

 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 
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osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie ma świadomości 

poziomu swojej wiedzy, 

umiejętności i nie rozumie 

potrzeby ciągłego rozwoju 

swoich zdolności 

matematycznych. 

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego 

rozwoju swoich zdolności matematycznych. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie posiada 

kompetencji korzystania z 

dorobku matematyki, w tym 

jej narzędzi badawczych w 

opisie i ocenie procesów 

społecznych i ekonomicznych 

Student posiada kompetencje korzystania z dorobku matematyki, w tym jej narzędzi 

badawczych w opisie i ocenie procesów społecznych i ekonomicznych 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

MIKROEKONOMIA 

Rok studiów, 

semestr 

Rok studiów: I 

Semestr studiów:  I semestr 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 
9 

Cel przedmiotu 

C1. Przygotowanie studenta do badań pojedynczych aspektów życia gospodarczego w tym do samodzielnej analizy 

sytuacji ekonomicznej na poziomie indywidualnych decyzji producentów i konsumentów.  

C2. Rozumienie i posługiwanie się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej.  

C3. Wykorzystanie teorii producenta i konsumenta do oceny   racjonalności   decyzji   podmiotów   gospodarczych i go-

spodarstw domowych. 

Wymagania 

wstępne  
Znajomość treści z zakresu wiedzy o społeczeństwie realizowanych w szkole średniej. 
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w zakresie wiedzy, 

umiejętności i 

innych 

kompetencji 

Symbol 

odniesienia do 

efektów uczenia 

się dla kierunku 

studiów 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia PRK 

Wiedza 

W_02 
Definiuje i objaśnia terminologię mikroekonomiczną, rozróżnia i zna zasady 

funkcjonowania gospodarki rynkowej 

P6U_W 

 

W_04 Objaśnia decyzje i postawy podmiotów gospodarczych oraz relację między nimi P6U_W 

W_19 Zna zagadnienia z zakresu psychologii w mikroekonomii  P6U_W 

Umiejętności 

U_02 

 

Posiada umiejętności w zakresie analizy i interpretacjidecyzji konsumenta i innych 

podmiotów gospodarczych oraz wskazuje na czynniki determinujące zmiany zachodzące w 

ich otoczeniu mikroekonomicznym 

P6U_U 

U_10 
Rozpoznaje, analizuje i opisuje procesy zachodzące w mikroekonomii oraz efektywne 

wykorzystanie zasobów 
P6U_U 

U_19 Przewiduje i analizuje zmiany zachodzące w otoczeniu mikroekonomicznym P6U_U 

Kompetencje społeczne 
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K_02 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu mikroekonomii P6U_K 

K_10 
Jest świadom roli jaką odgrywa mikroekonomia w życiu obywateli oraz potrafi myśleć i 

działać w sposób przedsiębiorczy 
P6U_K 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć: 

wykład  

1. Wprowadzenie do ekonomii. Gospodarka rynkowa i mechanizm rynkowy – 4h 

2. Rzadkość dóbr i alternatywne wybory; koszty alternatywne – 2h 

3. Popyt, podaż, równowaga rynkowa – 8 h  

4. Elastyczność popytu i podaży. Polityka cenowa – 5 h  

5.  Teoria konsumenta –  4h  

6. Teoria przedsiębiorstwa – 4 h 

7. Koszty produkcji w krótkim i długim okresie – 2 h 

7. Przedsiębiorstwo na różnych rodzajach rynku. Decyzje produkcyjne.  Optymalizacja decyzji gospodarczych – 8 h 

8. Rynki czynników produkcji – 3 h  

Suma godzin: 40 

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

1.Pojęcie ekonomii i jej podział  

2. Podmioty mikroekonomii  

3. Popyt, podaż, oraz ich determinanty  

4. Rynek i równowaga rynkowa  

5. Elastyczność popytu i podaży.  

6. Działania i organizacja przedsiębiorstw  

7. Konkurencja doskonała  

8. Struktura rynku i konkurencja niedoskonała 

9. Analiza rynków czynników produkcji 

Suma godzin: 30 
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Metody 

dydaktyczne 

 

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia praktyczne, kształcenie na odległość 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne. 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- 

podsumowująca) 

F. Wykonanie pracy zaliczeniowej, przygotowanie projektu (prezentacji), przeprowadzenie badań i prezentacja ich 

wyników, wykonanie określonej pracy praktycznej.   

P. Egzamin pisemny  

Literatura 

podstawowa - R. Milewski, R. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018. 

uzupełniająca 
- E. Kwiatkowski , L. Kucharski (red.), Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018; 

- H.R.Varian, Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018. 

Prowadzący 

przedmiot  

(imię, nazwisko, 

adres e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 40 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 40 
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Studiowanie literatury 50 

Przygotowanie projektu 30 

Przygotowanie do egzaminu 33 

Udział w egzaminie 2 

... 225 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 9 

Punkty ECTS za przedmiot  

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 91%-100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy 
Student nie zna definicji i nie 

objaśnia terminologii 

Student zna definicje i objaśnia terminologię mikroekonomiczną, rozróżnia i zna zasady 
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z zakresu wiedzy nr 1 mikroekonomicznej, nie 

rozróżnia i nie zna zasad 

funkcjonowania gospodarki 

rynkowej 

funkcjonowania gospodarki rynkowej 

Efekt przedmiotowy 

z zakresu wiedzy nr 2 

Student nie objaśnia decyzji i 

postaw podmiotów 

gospodarczych oraz relacji 

między nimi 

Student objaśnia decyzje i postawy podmiotów gospodarczych oraz relacje między nimi 

Efekt przedmiotowy 

z zakresu wiedzy nr 3 

Student nie ma wiedzy o 

zagadnieniach z zakresu 

psychologii w mikroekonomii 

Student ma wiedzę o zagadnieniach z zakresu psychologii w mikroekonomii 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 91-100% na poziomie 

bardzo dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy 

z zakresu 

Student nie posiada 

umiejętności w zakresie analizy 

Student posiada umiejętności w zakresie analizy i interpretacji decyzji konsumenta i innych 

podmiotów gospodarczych oraz wskazuje czynniki determinujące zmiany zachodzące w ich 
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umiejętności nr 1 i interpretacji decyzji 

konsumenta i innych 

podmiotów gospodarczych oraz 

nie wskazuje czynników 

determinujących zmiany 

zachodzące w ich otoczeniu 

mikroekonomicznym 

otoczeniu mikroekonomicznym 

 

Efekt przedmiotowy 

z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi rozpoznać, 

analizować i opisywać 

procesów zachodzących w 

mikroekonomii oraz nie 

rozpoznaje efektywnego 

wykorzystania zasobów 

Student potrafi rozpoznać, analizować i opisywać procesy zachodzące w mikroekonomii oraz 

rozpoznaje efektywne wykorzystanie zasobów 

 

Efekt przedmiotowy 

z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi 

przewidywać i analizować 

zmian zachodzących w 

otoczeniu mikroekonomicznym 

Student potrafi przewidywać i analizować zmiany zachodzące w otoczeniu mikroekonomicznym 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta podczas 

zajęć i w trakcie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta podczas 

zajęć i w trakcie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie bardzo 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta podczas 

zajęć i w trakcie 
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egzaminu/zaliczenia egzaminu/zaliczenia egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy 

z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest gotowy do 

krytycznej oceny posiadanej 

wiedzy z zakresu 

mikroekonomii 

Student jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu mikroekonomii 

 

Efekt przedmiotowy 

z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie jest świadomy roli 

jaką odgrywa mikroekonomia 

w życiu obywateli oraz nie 

potrafi myśleć i działać w 

sposób przedsiębiorczy 

Student jest świadom roli jaką odgrywa mikroekonomia w życiu obywateli oraz potrafi myśleć i 

działać w sposób przedsiębiorczy 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 

Rok studiów, semestr Rok studiów: I 

Semestr studiów: I semestr 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

4 

Cel przedmiotu 
C1. Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu technologii informacyjnej 

C2. Dostarczenie studentowi wiedzy na temat narzędzi za pomocą, których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, 

analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom. Uświadomienie potrzeby posługiwania się komputerem w 

społeczeństwie informacyjnym. 

C3. Wykształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania wybranego oprogramowania komputerowego (np. MS Office). 

Wykształcenie umiejętności integracji TI w procesie uczenia się i wykorzystania jej do swoich potrzeb. Przygotowanie do 

aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie Informacyjnym. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Podstawy obsługi komputera na poziomie szkoły średniej.  Znajomość i właściwa obsługa komputera. Podstawowa znajomość 

narzędzi IT. Znajomość obsługi wyszukiwarek internetowych. 

Symbol 
Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 
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odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów; 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_06 Zna i objaśnia podstawowe metody statystyczne. P6U_W 

W_08 

 

Zna i stosuje podstawowe metody i narzędzia służące do pozyskiwania, analizy i prezentacji danych 

ekonomicznych i stosuje je przy wykorzystaniu komputera 

P6U_W 

W_15 Zna i stosuje narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji ekonomicznych i finansowych przy 

wykorzystaniu programów komputerowych. 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_16 

 

Wykorzystując technologię informacyjną analizuje i opisuje zachowanie organizacji w warunkach 

zmian otoczenia. 

P6U_U 

U_20 Potrafi wykorzystać urządzenia multimedialne, wykorzystywać narzędzia komputerowe do 

przygotowania profesjonalnej prezentacji oraz korzystać z usług w sieciach informatycznych 

P6U_U 

 

U_21 Potrafi wykorzystać systemy informatyczne do oceny decyzji finansowych i ekonomicznych P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Ma świadomość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu technologii 

informacyjnych. Potrafi uzupełniać nabytą wiedzą oraz posiadane umiejętności. 

P6U_K 

K_06 Wykazuje otwartość na stosowanie powszechnie dostępnego oprogramowania komputerowego w 

ekonomii i łatwo adaptuje się do nowych warunków. 

P6U_K 



52 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  
 

1. Budowa komputera.  Użytkowanie komputerów (sprzęt komputerowy; oprogramowanie systemowe, narzędziowe i 

użytkowe). Bezpieczeństwo i zdrowie środowiska pracy.  

2. Systemy Operacyjne.  Charakterystyka systemów informacyjnych. Organizacja pracy i korzystania z komputera, 

systemy plików, pamięci dyskowe.  

3. Sieci komputerowe, budowa i wykorzystanie. Użytkowanie komputera, możliwości i zasady użytkowania programów 

komputerowych, typy oprogramowania. Usługi w sieciach informatycznych (charakterystyka, funkcje i zastosowania 

Internetu; usługi dostępne w Internecie; programy eksploracyjne; projektowanie i programowanie stron WWW, języki 

HTML i PHP). 

4. Przetwarzanie tekstów (typografia komputerowa; zasady edycji tekstu, tabel, wzorów matematycznych i obiektów gra-

ficznych; projektowanie i tworzenie profesjonalnych dokumentów i publikacji). 

5. Arkusze kalkulacyjne (analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym; struktura arkusza kalkulacyjnego; typy i struktury 

danych; wyrażenia, argumenty i operatory; funkcje standardowe). 

6. Bazy danych (modele baz danych; zarządzanie danymi; zastosowania ekonomiczne baz danych). 

7. Grafika menedżerska i prezentacyjna (podstawowe pojęcia; grafika rastrowa; grafika wektorowa; animacje kompute-

rowe). 

8. Elementy programowania komputerowego. 

 

Suma godzin: 10 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 
 

1. Podstawy pracy w Windows. Organizacja pracy w systemach operacyjnych.  

2. Wykorzystywanie możliwości sieciowych komputera. Metody wyszukiwania informacji w Internecie. 

Edytor tekstu MS Word: podstawowe zasady edycji tekstu, tworzenie dokumentów zawierających punktory i listy, 

wykorzystanie nagłówka i stopki, tworzenie tabel, wstawianie i edycja wykresów: wstawianie do dokumentu wykresu 

wykonanego na podstawie tabeli. 

3. Arkusz kalkulacyjny Excel: sposoby adresowania komórek, formatowanie komórek, tworzenie i edycja wykresów, 
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projekt arkusza kalkulacyjnego. 

4. Grafika menedżerska i prezentacyjna (PowerPoint): zasady tworzenia przejść slajdów i animacji obiektów: zmiana pa-

rametrów animacji i przejść slajdów, tworzenie animacji wykresów, wstawianie hiperłączy do slajdów i plików 

5. Usługi w sieciach informatycznych: charakterystyka, funkcje i zastosowania Internetu; usługi dostępne w Internecie. 

 

Suma godzin: 20 

 

Metody dydaktyczne 
Metoda ćwiczeniowo-praktyczna (w pracy grupowej i parami), metoda projektu, metoda eksponująca (prezentacja) , 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
1. Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna  

2.    Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna. 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F1. Ocena zadań przygotowywanych indywidualnie podczas pracy z komputerem. 

F2. Ocena aktywności podczas ćwiczeń. 

F3. Ocena przygotowania do czynnego udziału w ćwiczeniach 

P1. Egzamin pisemny  

 

Literatura 

 

Literatura 

Podstawowa 
- P. McFedries, Microsoft Office 2007PL. Rady i wskazówki. Rozwiązania w biznesie,Helion, Gliwice 2009. 

- Rzędowska, J. Rzędowski, Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskonałego, Helion, Gliwice 2010.  

- R. Zimek, PowerPoint 2007 PL. Pierwsza pomoc, Helion, Gliwice 2009. 

uzupełniająca 
- K. Shih, Era Facebooka. Wykorzystaj sieci społecznościowe do promocji, sprzedaży i komunikacji z Twoimi klientami,wyd. II, 

Helion, Gliwice 2012. 
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- K. Masłowski, PL Excel Ćwiczenia praktyczne, Helio,Gliwice2007. 

- Z. Sarjusz – Wolski, Zakupy z Excelem bez tajemnic, Studio Emka, Warszawa 2009. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach 20 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 30 

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do zaliczenia 30 

Udział w zaliczeniu 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 112 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 
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Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna i nie objaśnia 

podstawowych metod 

statystycznych 

Student zna i objaśnia podstawowe metody statystyczne 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna i nie stosuje 

podstawowych metod i 

narzędzi służących do 

pozyskiwania, analizy i 

prezentacji danych 

ekonomicznych i nie stosuje 

ich przy wykorzystaniu 

komputera  

Student zna i stosuje podstawowe metody i narzędzia służące do pozyskiwania, analizy i 

prezentacji danych ekonomicznych i stosuje je przy wykorzystaniu komputera 

Efekt przedmiotowy z zakresu Student nie zna i nie stosuje Student zna i stosuje narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji ekonomicznych i 
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wiedzy nr 3 narzędzi wspomagających 

podejmowanie decyzji 

ekonomicznych i finansowych 

przy wykorzystaniu 

programów komputerowych. 

finansowych przy wykorzystaniu programów komputerowych 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100 % 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie wykorzystuje 

technologii informacyjnej 

analizując i opisując 

zachowanie organizacji w 

warunkach zmian otoczenia. 

Student wykorzystuje technologię informacyjną analizując i opisując zachowanie 

organizacji w warunkach zmian otoczenia. 

Efekt przedmiotowy z zakresu Student nie potrafi Student potrafi wykorzystać urządzenia multimedialne, wykorzystywać narzędzia 
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umiejętności nr 2 wykorzystać urządzeń 

multimedialnych, nie 

wykorzystuje narzędzi 

komputerowych do 

przygotowania profesjonalnej 

prezentacji oraz nie korzysta z 

usług w sieciach 

informatycznych 

komputerowe do przygotowania profesjonalnej prezentacji oraz korzystać z usług w 

sieciach informatycznych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi 

wykorzystać systemów 

informatycznych do oceny 

decyzji finansowych i 

ekonomicznych 

Student potrafi wykorzystać systemy informatyczne do oceny decyzji finansowych i 

ekonomicznych 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu Student nie jest świadomy Student jest świadomy praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu 
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kompetencji nr 1 praktycznego zastosowania 

zdobytej wiedzy teoretycznej 

z zakresu technologii 

informacyjnych i nie potrafi 

uzupełniać nabytej wiedzy 

oraz posiadanych 

umiejętności. 

technologii informacyjnych i potrafi uzupełniać nabytą wiedzę oraz posiadane 

umiejętności. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie wykazuje 

otwartości na stosowanie 

powszechnie dostępnego 

oprogramowania 

komputerowego w ekonomii i 

trudno adaptuje się do 

nowych warunków. 

Student wykazuje otwartość na stosowanie powszechnie dostępnego oprogramowania 

komputerowego w ekonomii i łatwo adaptuje się do nowych warunków 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

NAUKA O PAŃSTWIE 

Rok studiów, semestr Rok studiów: I 

Semestr studiów: I semestr 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

6 

Cel przedmiotu 
C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z funkcjonowaniem państwa i polityki 

C2. Słuchacze poznają podstawowe definicje państwa, jego genezę, funkcje, typy oraz formy, a także organy funkcjonujące w 

ramach społeczności państwowej 

C3. Udział w zajęciach umożliwi studentowi zaznajomienie się z rozwojem nauki o polityce oraz nauczy opisywania, analizo-

wania i uogólniania zjawisk politycznych 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Znajomość treści z zakresu wiedzy o społeczeństwie realizowanych w szkole średniej. 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 
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studiów; pierwszego stopnia 

PRK 

 

 

Wiedza 

W_01 Dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą otoczenia prawnego nauk ekonomicznych P6U_W 

W_09 Rozpoznaje podstawowe pojęcia z zakresu prawoznawstwa P6U_W 

W_20 Ma podstawową wiedzę o normach i systemach prawnych.               P6U_W 

Umiejętności 

U_04 Potrafi zanalizować i ocenić rolę państwa w gospodarce. P6U_U 

U_06 Umie wykazać powiązania między polityką a problematyką związaną z ekonomią. Potrafi osadzić 

dyskurs ekonomiczny we właściwym kontekście politycznym. 

P6U_U 

U_11 Zna, identyfikuje i stosuje prawne determinanty wybranych aspektów życia politycznego. P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_06 Świadomie korzysta z dorobku nauk prawnych przy rozwiązywaniu problemów ekonomicznych.  P6U_K 

K_12 Jest przygotowany do uczestnictwa w tworzeniu aktów prawnych niższej rangi w ramach 

funkcjonowania państwa. 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  
 

1. Nauka o państwie jako nauka społeczna; Pojęcie polityki; Status teoretyczny i metodologiczny nauki o polityce; Funkcje 

nauki o polityce; Rozwój nauki o polityce w świecie; Spory wokół definicji i genezy państwa; 

2. Społeczeństwo, naród i państwo - relacje wzajemne, Koncepcje państwa we współczesnej myśli politycznej; Państwo na-

rodowe i jego przemiany; Państwo a obywatel, jego stosunek do państwa;  

3.  Funkcje państwa; Typ i forma państwa; Geneza typów państwa, Pojęcie typu państwa, Klasyfikacja typów państwa: nie-

wolnicze, feudalne, kapitalistyczne, socjalistyczne.  

4. Geneza form państwa. Pojęcie formy państwa, Klasyfikacja form państwa: monarchia, republika, państwo federalne, uni-

tarne; Forma rządów (parlamentarno gabinetowa, prezydencka, konwent)  

Suma godzin  - 15 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 
1. Formy organizowania się obywateli – kościoły, związki wyznaniowe, organizacje społeczne; Pojęcie i koncepcje władzy; 

Legitymizacja władzy państwowej;  

2. Idea i instytucje demokracji współczesnej; Kultura polityczna; Opinia publiczna i działania państwa; Środki społecznej 

komunikacji a współczesne państwo  

3. Reżim polityczny – rodzaje: autorytaryzm i totalitaryzm, demokracja polityczna, społeczna i gospodarcza; Ustrój państwa 

(analiza na przykładzie Polski);  

4. Partie polityczne i grupy nacisku w mechanizmie funkcjonowania państwa;  

Suma godzin – 15  

Metody dydaktyczne 
Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, debata oksfordzka, mapa myśli, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Tablica, komputer, rzutnik, platforma do webinarów 
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Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa 
- J. Kuciński, Nauka o państwie, ALMAER Wyższa Szkoła  Ekonomiczna, Warszawa 2012. 

- Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, pod red. B. Szmulika i M. Żmigrodzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004 

- Współczesne państwo w teorii i praktyce, pod red. J. Oniszczuka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008;  

 

uzupełniająca 
- K. Łastawski, Polska racja stanu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009. 

- Heywood, Politologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

- Społeczeństwo i polityka, pod. red. K.A. Wojtaszczyka, W. Jakubowskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 

2008. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
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Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach 25 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 20 

Studiowanie literatury 50 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 23 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 
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oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie dysponuje 

podstawową wiedzą 

dotyczącą otoczenia prawnego 

nauk ekonomicznych. 

Student dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą otoczenia prawnego nauk 

ekonomicznych. 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie rozpoznaje 

podstawowych pojęć z 

zakresu prawoznawstwa. 

Student rozpoznaje podstawowe pojęcia z zakresu prawoznawstwa. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie ma podstawowej 

wiedzy o normach i 

systemach prawnych. 

Student ma podstawową wiedzę o normach i systemach prawnych. 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzoi 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 
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zajęć zajęć zajęć praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie posiada 

umiejętności zanalizowania i 

ocenienia roli państwa w 

gospodarce. 

Student posiada umiejętność zanalizowania i ocenienia roli państwa w gospodarce. 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi wykazać 

powiązań między polityką a 

problematyką związaną z 

ekonomią i nie potrafi osadzić 

dyskursu ekonomicznego we 

właściwym kontekście 

politycznym. 

Student potrafi wykazać powiązania między polityką a problematyką związaną z ekonomią 

i potrafi osadzić dyskurs ekonomiczny we właściwym kontekście politycznym. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie zna, nie 

identyfikuje i nie stosuje 

prawnych determinantów 

wybranych aspektów życia 

politycznego. 

 

Student zna, identyfikuje i stosuje prawne determinanty wybranych aspektów życia 

politycznego. 

 

 

KOMPETENCJE 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 
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osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie korzysta w sposób 

świadomy z dorobku nauk 

prawnych przy 

rozwiązywaniu problemów 

ekonomicznych. 

Student korzysta w sposób świadomy z dorobku nauk prawnych przy rozwiązywaniu 

problemów ekonomicznych. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie jest przygotowany 

do uczestnictwa w tworzeniu 

aktów prawnych niższej rangi 

w ramach funkcjonowania 

państwa. 

Student jest przygotowany do uczestnictwa w tworzeniu aktów prawnych niższej rangi w 

ramach funkcjonowania państwa. 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 
SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 

Rok studiów, semestr 
Rok studiów: I 

Semestr studiów: I semestr 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 
3 

Cel przedmiotu 

C1. Zapoznanie studentów z kluczowymi pojęciami, ujęciami teoretycznymi oraz współczesnymi zagadnieniami 

badawczymi socjologii organizacji i zarządzania. 

C2. Przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do nabycia umiejętności samodzielnego dokonywania analizy i 

klasyfikowania struktur oraz form funkcjonowania różnorodnych organizacji.  

C3. Kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, jako przejaw aktywności człowieka w 

kontekście organizacyjnym. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Posiadanie elementarnej wiedzy o społeczeństwie.  
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Symbol odniesienia do 

efektów uczenia się dla 

kierunku studiów 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_01 
Posiada podstawową wiedzę o socjologii organizacji i zarządzania, jej miejscu w systemie 

nauk i relacjach, w szczególności do nauk ekonomicznych. 
P6U_W 

W_10 

Opisuje główne cechy organizacji, posiada elementarną wiedzę o rodzajach struktur 

organizacji i ich istotnych elementach, więziach społecznych i o rządzących nimi 

prawidłowościach. 

P6U_W 

W_19 

Zna elementarną terminologię socjologiczną, posiada wiedzę o psychospołecznych 

uwarunkowaniach zachowań człowieka jako podmiotu konstytuującego struktury społeczne 

i zasady ich funkcjonowania. 

P6U_W 

Umiejętności 

U_10 
Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii organizacji  

i zarządzania do analizowania zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie i na rynku. 
P6U_U 

U_22 Potrafi stosować podstawowe narzędzia marketingowe w działalności organizacji. P6U_U 

U_26 
Ma umiejętność wyznaczania drogi rozwoju zawodowego w organizacji, potrafi pracować 

w grupie, przyjmując w niej różne role. 
P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_04 Posiada kompetencje do uczestniczenia i zarządzania projektami gospodarczymi. P6U_K 
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K_05 Dostrzega korzyści zmian w przedsiębiorstwie organizacji oraz inicjuje zmiany do których 

łatwo się adaptuje. 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1. Geneza socjologii organizacji i zarządzania w Polsce i na świecie - 2 h 

2. Historyczne ujęcia organizacji i zarządzania (szkoły i kierunki) - 2 h 

3. Pojęcie, cele i funkcje organizacji - 2 h 

4. Człowiek i system w socjologii organizacji - 1 h  

5. Zespoły w procesie zarządzania. Przekształcanie grupy w zespoły - 1 h 

6. Struktura organizacyjna (typy, mocne i słabe strony modeli) - 1 h 

7. Kultura w organizacji (pojęcie, funkcje, poziomy, przejawy, profile, zmiana kultury) - 1 h 

8. Komunikacja, informacja i decyzje w organizacji (komunikacja, jako proces społeczny, formy i bariery komuni-

kacji społecznej) - 2 h 

9. Władza i przywództwo w organizacji (mechanizmy kreowania władzy, jej źródła  

i legitymizacja, style przewodzenia). Kierowanie zespołem (typy kierowników, ich role i zadania, rodzaje aktyw-

ności kierowniczej, style zachowań kierowniczych) - 2 h 

10. Metody zarządzania - 1 h 

11. Motywacyjne aspekty zachowań organizacyjnych i efektywność zespołu - 1 h 

12. Doradztwo organizacyjne - 1 h 

13. Konflikt w organizacji (pojęcie, źródła, funkcje, dynamika, zarządzanie  

i przezwyciężanie konfliktu) - 1 h 

14. Zmiany organizacyjne (pojęcie, typy, opór przeciw zmianom) - 1 h 

15. Patologie organizacji - 1 h 

Suma godzin: 20 
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Forma zajęć: 

ćwiczenie 

 

Metody dydaktyczne 
Wykład informacyjny, problemowy i konwersatoryjny, dyskusja, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialna. 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa 

- L.F. Korzeniowski, Podstawy zarządzania organizacjami. Wydanie 2,Difin, Warszawa2019. 

- E. Masłyk-Musiał, Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo: 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001. 

uzupełniająca 

- W. Błaszczyk , Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2020; 

- K. Kowalewski , J.M. Moczydłowska, Patologie i dysfunkcje w organizacji, Wydawnictwo: Difin, Warszawa 2019; 

- B. Kożusznik , Zachowania człowieka w organizacji, Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011; 

- Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, red. B. Glinka, M. 

Kostera, Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska, 2016; 

- Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, red. S. Banaszak, K. Doktór, Wydawnictwo: 

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2007; 

- W. Ratyński, Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2005. 

Prowadzący przedmiot   

https://www.profinfo.pl/autorzy/beata-glinka,11116.html
https://www.profinfo.pl/autorzy/beata-glinka,11116.html
https://www.profinfo.pl/autorzy/beata-glinka,11116.html
https://www.profinfo.pl/wydawnictwa/wolters-kluwer-polska,1.html
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(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 25 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 30 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 
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WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie posiada 

podstawowej wiedzy o 

socjologii organizacji i 

zarządzania, jej miejscu w 

systemie nauk i relacjach, w 

szczególności do nauk 

ekonomicznych. 

Student posiada podstawową wiedzę o socjologii organizacji i zarządzania, jej miejscu w 

systemie nauk i relacjach, w szczególności do nauk ekonomicznych. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie potrafi opisać 

głównych cech organizacji, 

nie posiada elementarnej 

wiedzy o rodzajach struktur 

organizacji i ich istotnych 

elementach, więziach 

społecznych i o rządzących 

nimi prawidłowościach. 

Student potrafi opisać główne cechy organizacji, posiada elementarną wiedzę o rodzajach 

struktur organizacji i ich istotnych elementach, więziach społecznych i o rządzących nimi 

prawidłowościach. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 
Student nie zna elementarnej 

terminologii socjologicznej, 

Student zna elementarną terminologię socjologiczną, posiada wiedzę o psychospołecznych 

uwarunkowaniach zachowań człowieka, jako podmiotu konstytuującego struktury 
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wiedzy nr 3 nie posiada wiedzy o 

psychospołecznych 

uwarunkowaniach zachowań 

człowieka, jako podmiotu 

konstytuującego struktury 

społeczne i nie zna zasad ich 

funkcjonowania. 

społeczne i zna zasady ich funkcjonowania. 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

wykorzystać podstawowej 

wiedzy teoretycznej z zakresu 

socjologii organizacji  

i zarządzania do analizowania 

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii 

organizacji  

i zarządzania do analizowania zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie i na rynku. 
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zjawisk zachodzących w 

przedsiębiorstwie i na rynku. 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi stosować 

podstawowych narzędzi 

marketingowych w 

działalności organizacji. 

 

 

Student potrafi stosować podstawowe narzędzia marketingowe w działalności organizacji. 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie ma umiejętności 

wyznaczania drogi rozwoju 

zawodowego w organizacji, 

nie potrafi pracować w grupie 

ani nie potrafi przyjąć w niej 

różnych ról. 

 

Student ma umiejętność wyznaczania drogi rozwoju zawodowego w organizacji, potrafi 

pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. 

 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 
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podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

egzaminu/zaliczenia podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie posiada 

kompetencji do uczestniczenia 

i zarządzania projektami 

gospodarczymi. 

Student posiada kompetencje do uczestniczenia i zarządzania projektami gospodarczymi. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie dostrzega korzyści 

zmian w przedsiębiorstwie i 

organizacji oraz nie inicjuje 

zmiany do których trudno się 

adaptuje. 

Student dostrzega korzyści zmian w przedsiębiorstwie i organizacji oraz inicjuje zmiany do 

których łatwo się adaptuje. 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA 

Rok studiów, semestr Rok studiów: I 

Semestr studiów: I semestr 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu 
C1. Zapoznanie studentów z wielowymiarowymi aspektami bezpieczeństwa jako naczelnej potrzeby jednostki i grup społecz-

nych 

C2. Zapoznanie z zagadnieniem bezpieczeństwa rozpatrywanym wieloaspektowo (w perspektywie międzynarodowej, we-

wnętrznej, ekonomicznej, ekologicznej, kulturowej) 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Znajomość treści z zakresu wiedzy o społeczeństwie realizowanych w szkole średniej. 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_13 

 

Opisuje i wymienia cechy wpływające na bezpieczeństwo państwa w skali krajowej i międzynaro-

dowej. 

P6U_W 

 

W_14 

 

Zna i objaśnia zagrożeniadla bezpieczeństwa w zakresie polityki społecznej, zrównoważonego 

rozwoju i systemu bankowego 

P6U_W 

W_19 Zna zagadnienia z zakresu psychologii odnoszące się do tematyki bezpieczeństwa               P6U_W 

Umiejętności 

U_04 Ocenia i analizuje decyzje instytucji państwowych odnośnie zagrożeń dla bezpieczeństwa P6U_U 

U_13 Analizuje i ocenia metody oraz procedury działań i ryzyka w zakresie działalności gospodarczej P6U_U 

U_17 Ocenia działania instytucji w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej odnośnie zagrożeń dla 

bezpieczeństwa 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_07 Ma świadomość problemów w działalności gospodarczej związanych z bezpieczeństwem P6U_K 

K_10 Ma świadomość zagrożeń dla bezpieczeństwa w funkcjonowaniu współczesnego państwa i 

obywateli 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  
1. Istota bezpieczeństwa państwa, podstawowe pojęcia, typologie bezpieczeństwa 

2. Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa, 

3. Podmioty bezpieczeństwa 

4. Rola czynników społecznych i organizacji pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa 

5. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego 

6. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa 

7. Uwarunkowania i zadania bezpieczeństwa socjalnego, 

8. Wyzwania demograficzne 

9. Bezpieczeństwo kulturowe 

10. Bezpieczeństwo ekologiczne, 

11. Bezpieczeństwo energetyczne 

12. Bezpieczeństwo państwa w kontekście międzynarodowym 

13. Globalne zagrożenia, terroryzm, fundamentalizm 

14. Postęp technologiczny, informacyjny a bezpieczeństwo państwa 

Wykład:  10  

Forma zajęć : 

ćwiczenie 
 

Metody dydaktyczne  

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 
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Literatura 

 

Literatura 

podstawowa 
- M. Leszczyński , Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Wyd. Humanistyczno-Przyrodnicze, Kielce 2009. 

- M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 

2008. 

- A. Materska-Sosnowska , K. Wojtaszczyk, Bezpieczeństwo państwa, Oficyna Wydawnicza APRA-JR, Warszawa 2009. 

uzupełniająca 
- J. Flis, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa 2006. 

- E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach niemilitarnych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007. 

- J. Sieńko, B. Szlachcic, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w dobie walki z terroryzmem, Wydawnictwo MW, Warszawa 

2005.  

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie projektu  
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Przygotowanie do zaliczenia 15 

Udział w zaliczeniu 1 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 46 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie potrafi opisać i 

wymienić cech wpływających 

na bezpieczeństwo państwa w 

Student potrafi opisać i wymienić cechy wpływające na bezpieczeństwo państwa w skali 

krajowej i międzynarodowej. 
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skali krajowej i 

międzynarodowej. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna i nie potrafi 

objaśnić zagrożeń dla 

bezpieczeństwa w zakresie 

polityki społecznej, 

zrównoważonego rozwoju i 

systemu bankowego. 

Student zna i potrafi objaśnić zagrożenia dla bezpieczeństwa w zakresie polityki 

społecznej, zrównoważonego rozwoju i systemu bankowego. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna zagadnień z 

zakresu psychologii 

odnoszących się do tematyki 

bezpieczeństwa 

Student zna zagadnienia z zakresu psychologii odnoszące się do tematyki bezpieczeństwa 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 
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student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi ocenić i 

zanalizować decyzji instytucji 

państwowych odnośnie 

zagrożeń dla bezpieczeństwa 

Student potrafi ocenić i zanalizować decyzje instytucji państwowych odnośnie zagrożeń dla 

bezpieczeństwa 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi analizować 

i oceniać metod oraz procedur 

działań i ryzyka w zakresie 

działalności gospodarczej 

Student potrafi analizować i oceniać metody oraz procedury działań i ryzyka w zakresie 

działalności gospodarczej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi ocenić 

działań instytucji w skali 

lokalnej, krajowej i 

międzynarodowej odnośnie 

zagrożeń dla bezpieczeństwa 

 

 

 

Student potrafi ocenić działania instytucji w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej 

odnośnie zagrożeń dla bezpieczeństwa 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 
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wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie ma świadomości 

problemów w działalności 

gospodarczej związanych z 

bezpieczeństwem 

Student ma świadomość problemów w działalności gospodarczej związanych z 

bezpieczeństwem 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie ma świadomości 

zagrożeń dla bezpieczeństwa 

w funkcjonowaniu 

współczesnego państwa i 

obywateli 

Student ma świadomość zagrożeń dla bezpieczeństwa w funkcjonowaniu współczesnego 

państwa i obywateli 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

PODSTAWY PRAWA 

Rok studiów, 

semestr 

Rok studiów: I 

Semestr studiów: II 

Studia: 

pierwszego 

stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 
3 

Cel przedmiotu 
C1. Wykład przedstawia podstawowe problemy teoretyczne i praktyczne związane z funkcjonowaniem prawa w państwie.  

C2.Omawiane są podstawowe terminy i procesy związane ze stosowaniem prawa. 

Wymagania 

wstępne  

w zakresie 

wiedzy, 

umiejętności i 

Znajomość treści z zakresu wiedzy o społeczeństwie realizowanych w szkole średniej. 
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innych 

kompetencji 

Symbol 

odniesienia do 

efektów uczenia 

się dla kierunku 

studiów 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki pierwszego 

stopnia PRK 

Wiedza 

W_01 

 

Zna poprawną interpretację podstawowych zasad i założeń polskich i międzynarodowych 

regulacji z zakresu prawa  i aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorcy 

w Polsce 

P6U_W 

 

W_05 Zna podstawowe kategorie prawa w tym prawa gospodarczego P6U_W 

W_09 
Posiada podstawową wiedzę na temat zasad tworzenia, stosowania i przestrzegania prawa 

oraz instytucje uczestniczące w tych procesach 
P6U_W 

Umiejętności 

U_04 

 

Analizuje i ocenia rolę państwa w gospodarce w tym przebieg procesu legislacyjnego 

odnośnie procesów gospodarczych P6U_U 

U_06 
Analizuje i opisuje kierunki rozwoju poszczególnych gałęzi prawa, dokonuje oceny zakresu 

ich stosowania na  podstawie różnych przykładów 

P6U_U 

 

U_25 
Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania uprawnień i posługiwania się w dyskusji 

argumentami w odniesieniu do tematów związanych z prawem 
P6U_U 

Kompetencje społeczne 
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K_06 
Ma świadomość korzystania z dorobku różnych dziedzin prawa przy rozwiązywaniu 

współczesnych problemów ekonomicznych 
P6U_K 

K_11 Potrafi określić hierarchię celów pośrednich i finalnych w procesie legislacyjnym P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1. Podstawowe problemy teoretyczne i praktyczne związane z funkcjonowaniem prawa w wymiarze krajowym – 1 h 

2. Konstrukcja przepisów prawa i norm prawnych – 2 h 

3. Wykładnia i stosowanie przepisów prawa – 2 h 

4. Źródła prawa w Polsce – 2 h 

5. Podstawowe przepisy konstytucyjne i ich znaczenie dla prawa w Polsce – 3 h 

6. Proces legislacyjny i zasada trójpodziału władzy – 2 h 

7. Podstawy prawa i postępowania cywilnego – 4 h 

8. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego – 2 h 

9. Podstawy prawa i postępowania karnego i karno-skarbowego – 2 h 

Suma godzin: 20 

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

 

 

Metody 

dydaktyczne 

Metody podające, formy kontaktu interaktywnego (analiza i interpretacja źródeł, analiza przykładów praktycznych), dyskusja, 

kształcenie na odległość, kształcenie na odległość 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Tablica, komputer, rzutnik, platforma do webinarów 
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Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- 

podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

Literatura 

podstawowa - B. Gnela (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Wolter Kluwer, Warszawa 2018. 

uzupełniająca 

- J. Jabłońska-Bonca , Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko,Lexis-Nexis, Warszawa 2007; 

- A. Filipowicz, Podstawy prawa dla ekonomistów. Podręcznik dla studentów ekonomii, zarządzania i administracji, wyd. 2, C.H.Beck, 

Warszawa 2012; 

- P. Wiatrowski (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa 2010. 

Prowadzący 

przedmiot  

(imię, nazwisko, 

adres e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 25 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 30 
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Udział w egzaminie 1 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 91%-100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ egzaminacyjnej 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 1 

Student nie zna poprawnej 

interpretacji podstawowych 

zasad i założeń polskich i 

międzynarodowych regulacji z 

zakresu prawa i aktów 

prawnych związanych z 

funkcjonowaniem 

Student zna poprawną interpretację podstawowych zasad i założeń polskich i międzynarodowych 

regulacji z zakresu prawa i aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorcy w 

Polsce 
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przedsiębiorcy w Polsce 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 2 

Student nie zna podstawowych 

kategorii prawa, w tym prawa 

gospodarczego 

Student zna podstawowe kategorie prawa, w tym prawo gospodarcze 

 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 3 

Student nie posiada podstawo-

wej wiedzy na temat zasad two-

rzenia, stosowania i przestrze-

gania prawa oraz nie zna insty-

tucji uczestniczących w tych 

procesach 

Student posiada podstawową wiedzę na temat zasad tworzenia, stosowania i przestrzegania prawa 

oraz zna instytucje uczestniczące w tych procesach 

 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 91-100% na poziomie 

bardzo dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ egzaminacyjnej 

oraz praktycznych 

umiejętności które student 

nabył podczas zajęć 

Efekt 

przedmiotowy z 

Student nie potrafi analizować i 

oceniać roli państwa w 

Student analizuje i ocenia rolę państwa w gospodarce w tym przebieg procesu legislacyjnego 

odnośnie procesów gospodarczych 
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zakresu 

umiejętności nr 1 

gospodarce w tym przebieg 

procesu legislacyjnego odnośnie 

procesów gospodarczych 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi analizować i 

opisywać kierunków rozwoju 

poszczególnych gałęzi prawa, 

nie potrafi dokonać oceny 

zakresu ich stosowania na 

podstawie różnych przykładów 

Student analizuje i opisuje kierunki rozwoju poszczególnych gałęzi prawa, dokonuje oceny zakresu 

ich stosowania na  podstawie różnych przykładów 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie rozumie potrzeby 

ciągłego poszerzania uprawnień 

i posługiwania się w dyskusji 

argumentami w odniesieniu do 

tematów związanych z prawem 

Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania uprawnień i posługiwania się w dyskusji 

argumentami w odniesieniu do tematów związanych z prawem 

 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta podczas 

zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta podczas 

zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie bardzo 

dobrym- wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta podczas 

zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 
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Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie ma świadomości 

korzystania z dorobku różnych 

dziedzin prawa przy 

rozwiązywaniu współczesnych 

problemów ekonomicznych 

Student ma świadomość korzystania z dorobku różnych dziedzin prawa przy rozwiązywaniu 

współczesnych problemów ekonomicznych 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi określić 

hierarchii celów pośrednich i 

finalnych w procesie 

legislacyjnym 

Student potrafi określić hierarchię celów pośrednich i finalnych w procesie legislacyjnym 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 
PODSTAWY MAKROEKONOMII 

Rok studiów, semestr 
Rok studiów: I 

Semestr studiów: II  

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 
8 

Cel przedmiotu 

C1. Znajomość i rozumienie podstawowych pojęć makroekonomicznych 

C2. Umiejętność oceny poszczególnych zjawisk makroekonomicznych i ich wpływu na funkcjonowanie gospodarki 

rynkowej 

C3. Zrozumienie znaczenia polityki makroekonomicznej w gospodarce 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Student powinien mieć zaliczony przedmiot „Mikroekonomia” 

Symbol 

odniesienia do efektów 
Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia 

do uniwersalnej 
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uczenia się dla 

kierunku studiów 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_03 
Charakteryzuje podstawowe cele i narzędzia makroekonomiczne oraz działania państwa i 

instytucji gospodarczych w sferze finansowej i realnej. 
P6U_W 

W_05 Analizuje i wyjaśnia genezę rozwoju kierunków głównych nurtów ekonomicznych P6U_W 

W_12 

Wyjaśnia podstawowe mechanizmy gospodarki: produkcji i dochodu, czynniki kształtujące 

poziom dochodu narodowego, sposoby jego wyznaczania oraz wahania aktywności 

gospodarczej. 

P6U_W 

Umiejętności 

U_01 Potrafi oceniać stan gospodarki na podstawie wskaźników makroekonomicznych  P6U_U 

U_05 
Potrafi podejmować decyzje ekonomiczne, analizować czynniki determinujące inflację i 

bezrobocie,  
P6U_U 

U_14 
Potrafi dokonywać analizy i oceniać zjawiska gospodarcze w skali krajowej i 

międzynarodowej 
P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_06 Jest przygotowany do rozwiązywania podstawowych problemów makroekonomicznych P6U_K 

K_09 
Ma świadomość społecznego wymiaru zagadnień makroekonomicznych zachodzących w 

kraju i regionie 
P6U_K 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1. Wprowadzenie do makroekonomii 

2. Główni przedstawiciele makroekonomii 

3. Systemy gospodarcze 

4. Produkt krajowy brutto 

5. Polityka budżetowa i fiskalna państwa 

6. Determinanty dochodu narodowego 

7. Współczesny system bankowy 

8. Rola banku centralnego w gospodarce rynkowej 

9. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej 

10. Podaż globalna 

11. Cykl koniunkturalny w gospodarce rynkowej 

12. Bezrobocie 

13. Inflacja jako największe zagrożenie właściwego funkcjonowania gospodarki rynkowej. 

Suma godzin: 30 

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

1) Wstęp do makroekonomii. Zależności między podmiotami gospodarczymi w makroskali – 3 h 

2) Rachunek dochodu narodowego – 5h 

3) Determinanty dochodu narodowego – 2 h 

4) Klasyczny i keynesowski model funkcjonowania gospodarki – 4 h  

5) Konsumpcja, inwestycje, oszczędności, mnożniki – 4 h 

6) Budżet państwa – 3 h 

7) Pieniądz, bank centralny, polityka monetarna – 3 h  

8) Inflacja – 3 h  

9) Rynek pracy – 3 h  

Suma godzin: 30 
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Metody dydaktyczne 

Wykład informacyjny z elementami wykładu konwersatoryjnego. 

Ćwiczenia – konwersatoryjne, rozwiązywanie zadań oraz problemów praktycznych z zakresu podstaw makroekonomii 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Komputer, rzutnik, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – W trakcie wykładów nie przewiduje się wprowadzania okresowych osiągnięć studenta. 

P – Egzamin pisemny  

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa 

- R. Milewski , R. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018. 

- E. Kwiatkowski , L. Kucharski (red.), Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018. 

 

uzupełniająca 

- A. Nowak.,  T. Zalega (red.), Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019; 

- D. Begg, S. Fischer,  R. Dornbush, G. Vernasca, Makroekonomia – zbiór zadań, PWE, Warszawa 2014. 

 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konsultacjach 10 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 40 

Studiowanie literatury 40 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 49 

Udział w egzaminie 1 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 

Punkty ECTS za przedmiot 8 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 
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 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie potrafi 

scharakteryzować 

podstawowych celów i 

narzędzi 

makroekonomicznych oraz 

działań państwa i instytucji 

gospodarczych w sferze 

finansowej i realnej. 

Student charakteryzuje podstawowe cele i narzędzia makroekonomiczne orazdziałania 

państwa i instytucji gospodarczych w sferze finansowej i realnej. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie potrafi analizować 

i wyjaśniać genezy rozwoju 

kierunków głównych nurtów 

ekonomicznych 

Student analizuje i wyjaśnia genezę rozwoju kierunków głównych nurtów ekonomicznych 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie potrafi wyjaśniać 

podstawowych mechanizmów 

gospodarki: produkcji i 

dochodu, czynniki 

kształtujące poziom dochodu 

Student wyjaśnia podstawowe mechanizmy gospodarki: produkcja i dochód, czynniki 

kształtujące poziom dochodu narodowego, sposoby jego wyznaczania oraz wahania 

aktywności gospodarczej 
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narodowego, sposoby jego 

wyznaczania oraz wahania 

aktywności gospodarczej 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi oceniać 

stanu gospodarki na 

podstawie wskaźników 

makroekonomicznych  

Student potrafi oceniać stan gospodarki na podstawie wskaźników makroekonomicznych  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

podejmować decyzji 

ekonomicznych, nie potrafi 

analizować czynników 

Student potrafi podejmować decyzje ekonomiczne, analizować czynniki determinujące 

inflację i bezrobocie 
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determinujących inflację i 

bezrobocie 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi 

dokonywać analizy i oceniać 

zjawisk gospodarczych w 

skali krajowej i 

międzynarodowej 

Student potrafi dokonywać analizy i oceniać zjawiska gospodarcze w skali krajowej i 

międzynarodowej 

 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest przygotowany 

do rozwiązywania 

podstawowych problemów 

makroekonomicznych 

Student jest przygotowany do rozwiązywania podstawowych problemów 

makroekonomicznych 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu Student nie ma świadomości Student ma świadomość społecznego wymiaru zagadnień makroekonomicznych 
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kompetencji nr 2 społecznego wymiaru 

zagadnień 

makroekonomicznych 

zachodzących w kraju i 

regionie 

zachodzących w kraju i regionie 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 
STATYSTYKA OPISOWA 

Rok studiów, semestr 
Rok studiów: I 

Semestr studiów: II  

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 
5 

Cel przedmiotu 
C1. Nauczenie studentów umiejętności analizy struktury zjawisk masowych i analizy współzależności zjawisk masowych 

C2. Zapoznanie z dynamiką zjawisk 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończenie kursu matematyki w pierwszym semestrze 

Znać arkusz kalkulacyjny Excel w podstawowym zakresie. 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla 

kierunku studiów 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia 

do uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_06 

 

Wymienia i objaśnia: metody wyznaczania miar przeciętnych, dyspersji, asymetrii i koncentracji, 

metody wyznaczania korelacji oraz metod analizy regresji, a także metod analizy dynamiki 

szeregów czasowych. 

P6U_W 

 

W_07 Formułuje i opisuje zasady prezentacji danych statystycznych w kategoriach statystyki opisowej P6U_W 

W_08 
Zna i stosuje narzędzia i metody statystyczne gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych 

ekonomicznych 
P6U_W 

Umiejętności 

U_07 Stosuje metody statystyki opisowej do rozwiązywania i oceny problemów ekonomicznych  P6U_U 

U_08 Interpretuje wyniki analizy statystycznej do podejmowania prognozy P6U_U 

U_17 Ocenia działanie instytucji w skali lokalnej i międzynarodowej wykorzystując modele statystyczne P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_02 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy uzyskanej dzięki narzędziom statystyki opisowej P6U_K 

K_06 Świadomie korzysta z metod statystycznych dla rozwiązywania problemów ekonomicznych P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1.1 Pojęcie modelu. Terminologia związana z modelowaniem: funkcja objaśniana, funkcje objaśniające , składnik losowy, 

klasyfikacja modeli ekonometrycznych, etapy budowania modelu ekonometrycznego. 1g 

1.2 Modele jednorównaniowe liniowe 

1.2.1 Wybór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego (metoda Hellwiga, analizy grafów) 2g 
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1.2.2 Estymacja modelu, szacowanie parametrów strukturalnych– klasyczna metoda najmniejszych kwadratów.  

1.2..3 Parametry struktury stochastycznej.1g 

1.2.4 Weryfikacja statystyczna modelu 

a) Ocena dobroci dopasowania modelu do danych empirycznych 1g 

b) Ocena jakości ocen parametrów strukturalnych 2g 

c) Spełnianie założeń o składnikach losowych 2g 

1.2.5 Merytoryczna interpretacja parametrów struktralnych modeli.1g 

2. Charakterystyka wybranych modeli nieliniowych: funkcja wykładnicza, funkcja potęgowa, funkcja logarytmiczna, 

wielomiany, funkcja hiperboliczna, funkcje Tornquista  2g 

3. Estymacja MNK modeli transformowalnych do postaci liniowej 2g 

4. Funkcja produkcji Cobba-Douglasa 1g 

 

Suma  godzin: 15 

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

1. Wybór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego (metoda Hellwiga, analizy grafów) 3g 

2 Konstrukcja modelu liniowego z wybranymi zmiennymi objaśniającymi, obliczania parametrów struktury stochastycznej, 

weryfikowanie hipotez o jakości ocen parametrów strukturalnych, weryfikowanie hipotez o składnikach losowych.8g 

3 Konstrukcja  modeli z wykorzystaniem funkcja wykładniczej, funkcja potęgowej, funkcji logarytmicznej 2g 

4. Szacowanie parametrów funkcji Tornquista  2 

 

Suma godzin: 15 

Metody dydaktyczne 

 

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia praktyczne, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, programy komputerowe, platforma 

do webinarów 
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Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny  

 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa 

-  A. Goryl A., Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i 

zadaniach, PWN, Warszawa 2000. 

- W. Marcinkowska-Lewandowska, J. Plebaniak, M. Podgórska, Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach, Oficyna 

Wydawnicza SGH, Warszawa 2000. 

uzupełniająca 

- K. R. Bąk,Statystyka wspomagana Excelem 2007, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Praw im. Ryszarda 

Łazarskiego, Warszawa 2010; 

- Snarska, Statystyka, Ekonometria, prognozowanie, ćwiczenia z Excelem 2007 wyd. 2, Warszawa 2011; 

- H. Kassyk-Rokicka (red.), Statystyka.Zbiór zadań,Warszawa 1999. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 15 



105 

 

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konsultacjach 30 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 30 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie do zaliczenia 23 

Udziałw zaliczeniu 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 
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egzaminacyjnej 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie potrafi wymienić i 

objaśnić: metody 

wyznaczania miar 

przeciętnych, dyspersji, 

asymetrii i koncentracji, 

metody wyznaczania korelacji 

oraz metod analizy regresji, a 

także metod analizy dynamiki 

szeregów czasowych. 

Student wymienia i objaśnia: metody wyznaczania miar przeciętnych, dyspersji, asymetrii i 

koncentracji, metody wyznaczania korelacji oraz metod analizy regresji, a także metod 

analizy dynamiki szeregów czasowych. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie potrafi 

sformułować i opisać zasad 

prezentacji danych 

statystycznych w kategoriach 

statystyki opisowej 

Student formułuje i opisuje zasady prezentacji danych statystycznych w kategoriach 

statystyki opisowej 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna i nie potrafi 

zastosować narzędzi i metod 

statystycznych gromadzenia, 

przetwarzania i prezentacji 

danych ekonomicznych 

Student zna i stosuje narzędzia i metody statystyczne gromadzenia, przetwarzania i 

prezentacji danych ekonomicznych 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 
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się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi zastosować 

metod statystyki opisowej do 

rozwiązywania i oceny 

problemów ekonomicznych  

Student stosuje metody statystyki opisowej do rozwiązywania i oceny problemów 

ekonomicznych  

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

zinterpretować wyników 

analizy statystycznej do 

podejmowania prognozy 

Student potrafi zinterpretować wyniki analizy statystycznej do podejmowania prognozy 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi ocenić 

działań instytucji w skali 

lokalnej i międzynarodowej 

przy wykorzystaniu modeli 

statystycznych 

Student ocenia działanie instytucji w skali lokalnej i międzynarodowej wykorzystując 

modele statystyczne 

 

KOMPETENCJE 



108 

 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest gotowy do 

krytycznej oceny posiadanej 

wiedzy uzyskanej dzięki 

narzędziom statystyki 

opisowej 

Student jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy uzyskanej dzięki narzędziom 

statystyki opisowej 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi świadomie 

korzystać z metod 

statystycznych dla 

rozwiązywania problemów 

ekonomicznych 

Student świadomie korzysta z metod statystycznych dla rozwiązywania problemów 

ekonomicznych 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 
ETYKA W BIZNESIE 

Rok studiów, semestr 
Rok studiów: I 

Semestr studiów: II  

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 
2 

Cel przedmiotu 

C1. Przedstawienie podstawowych zasad norm etycznych i moralnych mających zastosowanie w poszczególnych 

obszarach działalności gospodarczej w warunkach wolnego rynku 

C2. Umiejętność zastosowania zasad z zakresu etyki, pozwalających na trafną ocenę pod względem moralnym 

podejmowanych przez przedsiębiorców decyzji w zakresie gospodarowania 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Podstawowa wiedza z zakresu prawa i mikroekonomii. 

Symbolodniesienia do 

efektów uczenia się dla 

kierunku studiów 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia 

do uniwersalnej 

charakterystyki 
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pierwszego stopnia 

PRK 

 

Wiedza 

W_02 

 

Ma wiedzę w zakresie procesów zachodzących w gospodarce rynkowej dotyczącej 

prowadzenia działalności gospodarczej i uregulowań prawnych oraz zasad etycznych w 

zakresie prowadzenia gospodarczej. 

P6U_W 

W_10 

 

Zna i stosuje zasady moralne i etyczne w prowadzonej działalności gospodarczej. Akceptuje 

zasady i normy etyczne wskazane w kodeksach etycznych i moralnych. P6U_W 

W_18 Zna uwarunkowania funkcjonowania biznesu w warunkach globalizacji. P6U_W 

Umiejętności 

U_11 Wskazuje podstawowe uregulowania prawne dot. procesów gospodarczych. P6U_U 

U_15 
Posługuje się podstawowymi pojęciami dot. etycznych i moralnych zasad w działalności 

gospodarczej. 
P6U_U 

U_18 

Potrafi ocenić i wskazać zasadność wdrażania norm moralnych i etycznych w procesie 

prowadzenia  działalności gospodarczej w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz  

zasady moralne i etyczne. 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_07 

Identyfikuje czynniki warunkujące i ograniczające proces wdrażania zasad etyki w 

działalności gospodarczej. Podaje własne rozstrzygnięcia – w oparciu o obowiązujące 

zasady – budowy etycznej firmy. 

P6U_K 
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K_08 
Jesteś wiadomy roli zasad i norm prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wskazuje na uwarunkowania tego procesu w powiązaniu z zasadami etyki. 
P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1. Etyka i moralność – podstawowe wiadomości. 

2. Etyka w finansach. Kreatywna księgowość. 

3. Społeczna odpowiedzialność biznesu. 

4. Nieetyczna działalność korporacji. Etyczna naprawa sektora finansowego 

5. Planowe postarzanie produktów jako przykład braku etyki w biznesie. 

Suma  godzin: 10 

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

 

 

Metody dydaktyczne 

Zajęcia prowadzone w aktywnej formie z udziałem studentów. Praca zespołowa, przygotowywanie prezentacji multimedialnej 

dotyczącej problematyki wykładów. Analiza zjawisk w działalności gospodarczej w powiązaniu z etyką. Dyskusja 

moderowana, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Tablica, komputer, rzutnik, filmy dokumentalne (na komputerze) , platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny  

 Literatura 
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Literatura 

 

podstawowa -  E. Szczepankiewicz, Etyka w biznesie, rachunkowości i audycie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2019. 

uzupełniająca - P. Dembinski, Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2017. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do zaliczenia 20 

Udział w zaliczeniu 1 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 46 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
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FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie ma wiedzy w 

zakresie procesów 

zachodzących w gospodarce 

rynkowej dotyczącej 

prowadzenia działalności 

gospodarczej i uregulowań 

prawnych oraz zasad 

etycznych w zakresie 

prowadzenia gospodarczej 

Student ma wiedzę w zakresie procesów zachodzących w gospodarce rynkowej dotyczącej 

prowadzenia działalności gospodarczej i uregulowań prawnych oraz zasad etycznych w 

zakresie prowadzenia gospodarczej 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna i nie stosuje 

zasad moralnych i etycznych 

w prowadzonej działalności 

gospodarczej. Student nie 

akceptuje zasad i norm 

etycznych wskazanych w 

kodeksach etycznych i 

moralnych 

Student zna i stosuje zasady moralne i etyczne w prowadzonej działalności gospodarczej. 

Student akceptuje zasady i normy etyczne wskazane w kodeksach etycznych i moralnych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna uwarunkowań 

funkcjonowania biznesu w 

warunkach globalizacji 

 

 

Student zna uwarunkowania funkcjonowania biznesu w warunkach globalizacji 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 
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umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi wskazać 

podstawowych uregulowań 

prawnych dot. procesów 

gospodarczych 

Student wskazuje podstawowe uregulowania prawne dot. procesów gospodarczych 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi posługiwać 

się podstawowymi pojęciami 

dot. etycznych i moralnych 

zasad w działalności 

gospodarczej 

Student posługuje się podstawowymi pojęciami dot. etycznych i moralnych zasad w 

działalności gospodarczej 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi ocenić i 

wskazać zasadności 

wdrażania norm moralnych i 

etycznych w procesie 

prowadzenia  działalności 

gospodarczej w oparciu o 

obowiązujące przepisy 

prawne oraz  zasady moralne i 

etyczne 

Student potrafi ocenić i wskazać zasadność wdrażania norm moralnych i etycznych w 

procesie prowadzenia  działalności gospodarczej w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawne oraz  zasady moralne i etyczne 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 
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niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie potrafi 

zidentyfikować czynników 

warunkujących i 

ograniczających proces 

wdrażania zasad etyki w 

działalności gospodarczej. Nie 

potrafi podać własnych 

rozstrzygnięć w oparciu o 

obowiązujące zasady budowy 

etycznej firmy 

Student identyfikuje czynniki warunkujące i ograniczające proces wdrażania zasad etyki w 

działalności gospodarczej. Podaje własne rozstrzygnięcia – w oparciu oobowiązujące 

zasady – budowy etycznej firmy 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie posiada 

świadomości roli zasad i norm 

prawa w zakresie 

prowadzenia działalności 

gospodarczej. Nie potrafi 

wskazać na uwarunkowania 

tego procesu w powiązaniu z 

zasadami etyki 

Student posiada świadomość roli zasad i norm prawa w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej. Wskazuje na uwarunkowania tego procesu w powiązaniu z zasadami etyki 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

MONITOROWANIE I PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ EKONOMICZNYCH 

Rok studiów, semestr Rok studiów: I 

Semestr studiów: II  

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 

3 

Cel przedmiotu C1. Prognozowanie zagrożeń w różnych obszarach bezpieczeństwa, osobistego, publicznego i porządku prawnego. 

C2. Budowanie prognoz krótko- i średniookresowych 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Wiedza z zakresu nauk społecznych przewidziana w programie szkoły średniej, umiejętności zdobyte podczas kursów matema-

tyki i statystyki opisowej 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla 

kierunku studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia 

do uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_06 

 

Posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa jako interdyscyplinarnego przedmiotu zainteresowań i 

badań naukowych oraz wiedzę na temat siatki pojęciowej umożliwiającej objaśniać za pomocą 

metod statystycznych i matematycznych planowanie, prognozowani i symulacje działań chroniących 

przed zagrożeniami  ekonomicznymi. 

P6U_W 

 

W_07 

 

Posiada wiedzę o dotyczącą systemu ekonomicznego bezpieczeństwa państwa oraz zna i objaśnia 

narzędzia analizy prognozowań i symulacji wspomagających proces decyzyjny 

P6U_W 

W_15 Ma wiedzę na temat podstawowych pojęć i problemów dotyczących współczesnych zagrożeń dla 

państwa i jego obywateli,  np. zagrożenia ekonomiczne. Zna narzędzia wykorzystywane do analizy, 

planowanie, prognoz i symulacji wspomagających podejmowanie decyzji  ekonomicznych 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_01 

 

Potrafi dokonać analizy i interpretacji informacji dotyczących zagrożeń dla bezpieczeństwa 

ekonomicznego 

P6U_U 

U_08 Umie opisywać i analizować poszczególne zagrożenia dla bezpieczeństwa i podejmuje prognozy na 

ich podstawie oraz planuje zmiany w obrębie funkcjonowania organizacji 

P6U_U 

 

U_09 Potrafi skorzystać z metod analizy ekonomicznej pomagającej ocenić słuszność prognozy P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Ma świadomość występowania zagrożeń ekonomicznych dla bezpieczeństwa państwa. P6U_K 

K_02 Jest zdolny do formułowania krytycznych ocen przekazu medialnego dotyczącego zagrożeń dla 

bezpieczeństwa państwa 

P6U_K 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  
1. Modelowanie matematyczne, prognozowanie i symulacja 

2. Matematyczno-ekonomiczne modele zagrożeń i ich wartość predykcyjna.  

3. Teoria chaosu.  

4. Metody weryfikacji istotności wpływu czynników uwzględnianych w analizie i modelowaniu rozprzestrzeniania się 

przede wszystkim ekonomicznych zagrożeń 

5. Wybrane modele prognozowania gospodarczego 

6. Metoda Holta 

7. Metoda  wskaźników 

8. Modelowanie i prognozowanie zagrożeń epidemiologicznych 

Suma  godzin: 10 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 
1. Konstrukcja prognozy prostym modelem wygładzania wykładniczego.  

2. Wygładzanie wykładnicze z trendem - metoda Holta 

3. Modele składowej periodycznej – metoda wskaźników 

4. Sprawdzian z metod prognozowania ekonomicznego  

5. Aproksymacja funkcji przy pomocy sieci neuronowej. Sprawdzian  

6. Matematyczne modelowanie zagrożeń. Wybrane teorie z prognozowania 

7. Modelowanie i prognozowanie zagrożeń epidemiologicznych 

Suma godzin:10 

Metody dydaktyczne 
Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, debata oksfordzka, mapa myśli, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne,  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 
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Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa 
- J. Płaczek, Wybrane problemy teorii bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dę-

blin 2020; 

- K. M. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa 2011; 

- K.M. Księżopolski, Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Warszawa 

2004. 

uzupełniająca 
- J.  Solarz, Prognozowanie skażeń chemicznych, Wydawnictwo AON, Warszawa  2007; 

- J. Solarz, Prognozowanie skażeń jądrowych, Wydawnictwo AON, Warszawa 2007; 

- A. Sopoćko, Zaskakujący kapitalizm. Miraże ekonomii XXI wieku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2019; 

- K. Raczkowski, Łukasz Sułkowski (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki, Difin, Warszawa 2014; 

-G.A. Akerlof, R. J.Shiller, Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2017. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 15 

Studiowanie literatury 35 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do zaliczenia 9 

Udział w zaliczenia 1 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 
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 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie posiada wiedzy na 

temat bezpieczeństwa jako 

interdyscyplinarnego 

przedmiotu zainteresowań i 

badań naukowych oraz nie ma 

wiedzy na temat siatki 

pojęciowej umożliwiającej 

objaśniać za pomocą metod 

statystycznych i 

matematycznych planowanie, 

prognozowanie i symulacje 

działań chroniących przed 

zagrożeniami  

ekonomicznymi. 

Student posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa jako interdyscyplinarnego przedmiotu 

zainteresowań i badań naukowych oraz ma wiedzę na temat siatki pojęciowej 

umożliwiającej objaśniać za pomocą metod statystycznych i matematycznych planowanie, 

prognozowanie i symulacje działań chroniących przed zagrożeniami  ekonomicznymi. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie posiada wiedzy 

dotyczącej systemu 

ekonomicznego 

bezpieczeństwa państwa oraz 

Student posiada wiedzę dotyczącą systemu ekonomicznego bezpieczeństwa państwa oraz 

zna i objaśnia narzędzia analizy prognozowań i symulacji wspomagających proces 

decyzyjny 
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nie zna i nie potrafi objaśnić 

narzędzi analizy prognozowań 

i symulacji wspomagających 

proces decyzyjny 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie ma wiedzy na 

temat podstawowych pojęć i 

problemów dotyczących 

współczesnych zagrożeń dla 

państwa i jego obywateli,  np. 

zagrożeń ekonomicznych. Nie 

zna narzędzi 

wykorzystywanych do 

analizy, planowania, prognoz 

i symulacji wspomagających 

podejmowanie decyzji  

ekonomicznych 

Student ma wiedzę na temat podstawowych pojęć i problemów dotyczących 

współczesnych zagrożeń dla państwa i jego obywateli,  np. zagrożenia ekonomiczne. Zna 

narzędzia wykorzystywane do analizy, planowania, prognoz i symulacji wspomagających 

podejmowanie decyzji  ekonomicznych 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 
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zajęć zajęć zajęć praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi dokonać 

analizy i interpretacji 

informacji dotyczących 

zagrożeń dla  bezpieczeństwa 

ekonomicznego 

Student potrafi dokonać analizy i interpretacji informacji dotyczących zagrożeń dla  

bezpieczeństwa ekonomicznego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie umie opisywać i 

analizować poszczególnych 

zagrożeń bezpieczeństwa i nie 

podejmuje prognoz na ich 

podstawie oraz nie planuje 

zmian w obrębie 

funkcjonowania organizacji 

Student umie opisywać i analizować poszczególne zagrożenia bezpieczeństwa i podejmuje 

prognozy na ich podstawie oraz planuje zmiany w obrębie funkcjonowania organizacji 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi skorzystać 

z metod analizy ekonomicznej 

pomagającej ocenić słuszność 

prognozy 

Student potrafi skorzystać z metod analizy ekonomicznej pomagającej ocenić słuszność 

prognozy 

 

 

 

 

KOMPETENCJE 
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 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie ma świadomości 

występowania zagrożeń 

ekonomicznych dla 

bezpieczeństwa państwa. 

Student ma świadomość występowania zagrożeń ekonomicznych dla bezpieczeństwa 

państwa. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie jest zdolny do 

formułowania krytycznych 

ocen przekazu medialnego 

dotyczącego zagrożeń dla 

bezpieczeństwa państwa 

Student jest zdolny do formułowania krytycznych ocen przekazu medialnego dotyczącego 

zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 
RACHUNKOWOŚĆ 

Rok studiów, semestr 
Rok studiów: I 

Semestr studiów: II  

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 
5 

Cel przedmiotu 

C1. Poznanie  funkcjonowania zasad rachunkowości oraz jej funkcjami we współczesnych jednostkach 

gospodarczych, wskazanie wartości poznawczej poszczególnych sprawozdań finansowych. 

C2. Zdobycie i utrwalenie umiejętności kojarzenia zasad ewidencji rachunkowej ze zmianami w działalności 

gospodarczej przedsiębiorstwa 

C3. Poznanie zasad wyceny, ewidencji księgowej i obrotu składnikami majątku i kapitałów jednostki gospodarczej 

oraz ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych.   

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Zaliczony przedmiot matematyka, znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych  
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Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla 

kierunku studiów 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia 

do uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_11 

 

Rozumie podstawowe rodzaje transakcji finansowych zachodzące między podmiotami 

gospodarczymi  

P6U_W 

 

W_12 

 

Umie zaksięgować podstawowe operacje gospodarcze oraz zasady ich dokumentacji, zna 

zakres sprawozdania finansowego..  P6U_W 

W_15 
Umie zdefiniować podstawowe urządzenie księgowe, zasady ewidencji oraz zakres ksiąg 

rachunkowych 
P6U_W 

Umiejętności 

U_14 
Potrafi analizować kluczowe elementy rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw 

(bilans, rachunek zysków i strat) 
P6U_U 

U_18 Potrafi posługiwać się podstawowymi przepisami prawnymi z zakresu rachunkowości P6U_U 

U_23 
Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami związanymi z terminologią ekonomiczną z 

zakresu rachunkowości i finansów (zysk, strata, przychód, koszt itd.)   
P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_06 
Ma świadomość korzystania z dorobku nauk ekonomicznych i prawnychw rozwiązywaniu 

problemów związanych z systemem rachunkowości i systemem podatkowym  
P6U_K 
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K_07 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie rachunkowości P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1. Istota, funkcje i znaczenie rachunkowości w warunkach gospodarki rynkowej – 1h 

2. Majątek i kapitały jednostek gospodarczych – 3h 

3. Wycena majątku i kapitału  – 1h  

4. Dokumentacja księgowa – 1h  

5. Konto księgowe – 2h 

6. Funkcjonowanie kont bilansowych – 1h  

7. Funkcjonowanie kont wynikowych – 1h  

8. Kierunki uszczegółowienia ewidencji – 1h  

9. Sprawozdawczość finansowa – 2h  

10. Procedury zamykania kont. Całościowe ujęcie cyklu ewidencyjnego „od bilansu do bilansu” – 2h   

Suma  godzin: 15 

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

1. Istota rachunkowości – 1h 

2. Układ i struktura bilansu – 1h 

3. Zdarzenia gospodarcze – 1h 

4. Wynik finansowy: pojęcie; struktur i warianty – 1h  

5. Konto jako podstawowe urządzenie księgowe – 1h 

6. Sposoby wykrywania i zasady poprawiania błędów księgowych na kontach – 1h 

7. Ewidencja aktywów trwałych – 1h 

8. Ewidencja aktywów obrotowych: ewidencja zmian w stanie materiałów, towarów, wyrobów gotowych – 2h  

9. Budowa podstawowych sprawozdań finansowych – 2h  

10. Rozrachunki w przedsiębiorstwie - ewidencja rozrachunków handlowych na podstawie faktur zakupu oraz sprzedaży – 2h 

11. Rozrachunki w przedsiębiorstwie o charakterze publiczno-prawnym oraz z pracownikami – 2h 
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Suma godzin: 15 

Metody dydaktyczne 

Wykład problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy 

Ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania, rozwiązywanie zadań, forma dyskusyjna, 

ćwiczenia grupowe i indywidualne, w oparciu o zestaw zadań i pytań testowych oraz opisów przypadków 

przygotowujące studentów do samodzielnej analizy zjawisk rynkowych oraz samodzielnego wnioskowania, 

rozwiązywanie zadań przy komputerze, indywidualne projekty studentów 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F1. Ocena projektu. 

F2. Ocena przygotowania do czynnego udziału w ćwiczeniach 

P – Egzamin pisemny  

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa 

- B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Wyd. ODDK Gdańsk 2020; 

- K. Szaruga, R. Seredyński, Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF, Wyd. ODDK 

Gdańsk 2019. 

uzupełniająca 

- P. Szczypa, Podstawy rachunkowości, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2020; 

-T. Kiziukiewicz, Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i 

międzynarodowych. Część I, Wyd. "Ekspert" Wydawnictwo i doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów S.C., 
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Wrocław 2016. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 25 

Przygotowanie projektu   25 

Przygotowanie do egzaminu 45 

Udział w egzaminie 1 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 126 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 
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Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie rozumie 

podstawowych rodzajów 

transakcji finansowych 

zachodzących między 

podmiotami gospodarczymi  

Student rozumie podstawowe rodzaje transakcji finansowych zachodzących między 

podmiotami gospodarczymi  

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie umie zaksięgować 

podstawowych operacji 

gospodarczych oraz nie zna 

zasad ich dokumentacji, nie 

zna zakresu sprawozdania 

finansowego 

Student umie zaksięgować podstawowe operacje gospodarcze oraz zna zasady ich 

dokumentacji, zna zakres sprawozdania finansowego 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie umie zdefiniować 

podstawowych urządzeń 

Student umie zdefiniować podstawowe urządzenia księgowe, zasady ewidencji oraz zakres 

ksiąg rachunkowych 
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księgowych, zasad ewidencji 

oraz zakresu ksiąg 

rachunkowych 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi analizować 

kluczowych elementów 

rocznego sprawozdania 

finansowego przedsiębiorstw 

(bilans, rachunek zysków i 

strat) 

Student potrafi analizować kluczowe elementy rocznego sprawozdania finansowego 

przedsiębiorstw (bilans, rachunek zysków i strat) 

Efekt przedmiotowy z zakresu 
Student nie potrafi posługiwać 

się podstawowymi przepisami 

Student potrafi posługiwać się podstawowymi przepisami prawnymi z zakresu 
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umiejętności nr 2 prawnymi z zakresu 

rachunkowości 

rachunkowości 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi posługiwać 

się podstawowymi pojęciami 

związanymi z terminologią 

ekonomiczną z zakresu 

rachunkowości i finansów 

(zysk, strata, przychód, koszt 

itd.)   

Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami związanymi z terminologią 

ekonomiczną z zakresu rachunkowości i finansów (zysk, strata, przychód, koszt itd.)   

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie ma świadomości 

korzystania z dorobku nauk 

ekonomicznych i prawnych w 

rozwiązywaniu problemów 

związanych z systemem 

Student ma świadomość korzystania z dorobku nauk ekonomicznych i prawnych w 

rozwiązywaniu problemów związanych z systemem rachunkowości i systemem 

podatkowym  
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rachunkowości i systemem 

podatkowym  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie rozumie potrzeby 

ciągłego dokształcania się w 

zakresie rachunkowości 

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie rachunkowości 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

ORGANIZACJA I TECHNIKI BIUROWOŚCI 

Rok studiów, semestr Rok studiów: I 

Semestr studiów: II  

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 

1 

Cel przedmiotu C1. Zrozumienie istoty pracy biurowej, roli informacji w procesie zarządzania. Zapoznanie z zasadami jej gromadzenia,  

przetwarzania, selekcjonowania i przekazywania informacji. 

C2 Przedstawienie wpływu public relations na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

C3 Zapoznanie studentów z zasadami redagowania pism urzędowych, ich rejestrowania, znakowania, obiegu i archiwizacji. 

C2. Zapoznanie z rodzajami korespondencji biurowej 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Znajomość obsługi komputera. Zaliczenie przedmiotu Technologia informacyjna. 

Symbol Opis efektów uczenia się Symbol odniesienia 
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odniesienia do efektów 

uczenia się dla 

kierunku studiów;/ 

do uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_13 

 

Zna podstawowe pojęcia, istotę pracy biurowej, zasady redagowania pism oraz role informacji w 

pracach biurowych i procesie zarządzania 

P6U_W 

 

W_17 Ma uporządkowaną wiedzę na temat obiegu dokumentów oraz systemów kancelaryjnych. P6U_W 

W_20 Posiada wiedzę na temat rodzajów korespondencji biurowej               P6U_W 

Umiejętności 

U_10 

 

Potrafi zredagować tekst z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy sporządzaniu 

korespondencji biurowej  oraz wybrać właściwy dokument w odniesieniu do konkretnej sytuacji. 

P6U_U 

U_17 Sporządza pisma z grupy dokumentacji osobowej, handlowej, należące do korespondencji z 

organami władzy i administracji państwowej oraz z grupy dokumentacji w sprawach 

administracyjnych i organizacyjnych. 

P6U_U 

 

U_20 Potrafi zorganizować zebranie, posiedzenie oraz przygotować z niego notatkę, protokół.  P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_08 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role przywódcze 

(kierownicze) jak i wykonawcze 

P6U_K 

K_10 Rozumie znaczenie jednostki jako elementu składowego struktury i wpływ jaki wywiera na P6U_K 
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kształtowanie wizerunku organizacji. 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Istota pracy biurowej, obieg informacji i proces zarządzania  

2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa i schemat organizacyjny 

3. Savoir – vivre w relacjach międzyludzkich  

4. Asertywność jako niezbędna cecha pracownika biurowego 

5. Organizacja i funkcjonowanie sekretariatu, środki pracy biurowej 

6. Zebrania jako forma wymiany informacji 

7. Korespondencja biurowa, podział, zasady redagowania 

8. Instrukcja kancelaryjna, obieg dokumentów , systemy kancelaryjne – pojęcie, rodzaje.  

9. System kancelaryjny dziennikowy, rejestrowanie pism w dzienniku podawczym.  

10. System kancelaryjny bez dziennikowy, jednolity rzeczowy wykaz akt.  

11. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów.  

12. Typowa korespondencja biurowa. Pisma w sprawach osobowych. Korespondencja handlowa. Korespondencji z orga-

nami władzy i administracji państwowej,  oraz  sprawach administracyjnych i organizacyjnych. 

 

Suma  godzin: 10 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Sporządzanie schematów organizacyjnych przedsiębiorstw 

2. Redagowanie korespondencji biurowej, pisma, e-maile (zajęcia w sali komputerowej) 

3. Czynności kancelaryjne w systemie dziennikowym i bez dziennikowym, przyjmowanie i znakowanie pism 

4. Sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowo aktów prawnych 

5. Sporządzanie notatek i  protokołów ze spotkań, zebrań, posiedzeń 

6. Sporządza pism z grupy dokumentacji osobowej (CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, zaświadczenie, 

zakres obowiązków itp.) 

7. Sporządzanie pism należących do grupy korespondencji  handlowej (oferta, zamówienie, rachunek, faktura VAT, 

reklamacja) 

8. Sporządzanie pism należących do korespondencji z organami władzy i administracji państwowej (pismo 
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rozpoczynające sprawę, pismo wyjaśniające sprawę, pismo zamykające sprawę, sprawozdanie) 

9. Sporządzanie pism z grupy dokumentacji w sprawach administracyjnych i organizacyjnych (podanie, decyzja, 

uzasadnienie, odwołanie, skarga, wniosek, zaświadczenie, zezwolenie, skierowanie, upoważnienie itp) 

 

Suma godzin: 10 

Metody dydaktyczne Wykład z prezentacją multimedialną, 

Konwersatorium opatrzone wieloma konkretnymi przykładami z praktyki wykładowcy 

Praca w podgrupach 

Praca indywidualna 

Ćwiczenia sprawdzające nabyte umiejętności 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, materiały w formie wydruku 

Automatyzujące: komputer, rzutnik, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny  

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - Komosa, Technika biurowa,Wyd. Ekonomik, Warszawa 2007 

- J. Ryba, Praktyczne zasady sporządzania korespondencji i innych prac biurowych,ODDK, Gdańsk 2009 

- E.J. Witek, Praca biurowa, Wyd. EMPI2, Poznań 2005 
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uzupełniająca - H. Fuchsel, Asystentka na europejskim rynku pracy,Wyd. POLTEXT, Warszawa 2010 

- H. Fuchsel, Sekretariat,Wyd. POLTEXT, Warszawa 2009 

- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnych. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń - 

Studiowanie literatury - 

Przygotowanie referatu - 

Przygotowanie do zaliczenia 5 

Udział w zaliczeniu 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 27 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
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FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna 

podstawowych pojęć, istoty 

pracy biurowej, zasad 

redagowania pism oraz roli 

informacji w pracach 

biurowych i procesie 

zarządzania 

Student zna podstawowe pojęcia, istotę pracy biurowej, zasady redagowania pism oraz role 

informacji w pracach biurowych i procesie zarządzania 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie ma 

uporządkowanej wiedzy na 

temat obiegu dokumentów 

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat obiegu dokumentów oraz systemów 

kancelaryjnych. 
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oraz systemów 

kancelaryjnych. 
 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie posiada wiedzy na 

temat rodzajów 

korespondencji biurowej 

Student posiada wiedzę na temat rodzajów korespondencji biurowej 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

zredagować tekstu z 

uwzględnieniem zasad 

obowiązujących przy 

sporządzaniu korespondencji 

biurowej oraz nie potrafi 

Student potrafi zredagować tekst z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy 

sporządzaniu korespondencji biurowej oraz wybrać właściwy dokument w odniesieniu do 

konkretnej sytuacji. 
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wybrać właściwego 

dokumentu w odniesieniu do 

konkretnej sytuacji. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi sporządzać 

pism z grupy dokumentacji 

osobowej, handlowej, 

należących do korespondencji 

z organami władzy i 

administracji państwowej oraz 

z grupy dokumentacji w 

sprawach administracyjnych i 

organizacyjnych. 

Student potrafi sporządzać pisma z grupy dokumentacji osobowej, handlowej, należące do 

korespondencji z organami władzy i administracji państwowej oraz z grupy dokumentacji 

w sprawach administracyjnych i organizacyjnych. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi 

zorganizować zebrania, 

posiedzenia oraz nie potrafi 

przygotować z nich notatki, 

protokołu.  

 

Student potrafi zorganizować zebranie, posiedzenie oraz przygotować z nich notatkę, 

protokół.  

 

 

 

 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 
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niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie potrafi 

współdziałać i nie potrafi 

pracować w grupie, by 

przyjąć w niej zarówno role 

przywódcze (kierownicze) jak 

i wykonawcze 

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role 

przywódcze (kierownicze) jak i wykonawcze 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie rozumie znaczenia 

jednostki jako elementu 

składowego struktury i 

wpływu, jaki wywiera na 

kształtowanie wizerunku 

organizacji. 

Student rozumie znaczenie jednostki jako elementu składowego struktury i wpływu, jaki 

wywiera na kształtowanie wizerunku organizacji. 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

WYKŁAD MONOGRAFICZNY   

Rok studiów, semestr Rok studiów: I 

Semestr studiów: II 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 

1 

Cel przedmiotu C1. Wyposażenie w wiedzę specjalistyczną z dziedziny nauk społecznych 

C2. Dostarczenie wiedzy eksperckiej dotyczącej wybranych zagadnień ekonomicznych 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla 

kierunku studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia 

do uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_05 Zna podstawy analizy wybranej problematyki ekonomicznej stanowiącej przedmiot wykładu P6U_W 

W_01 

 

Posiada wiedzę na temat wybranej problematyki ekonomicznej stanowiącej przedmiot wykładu P6U_W 

Umiejętności 

U_06 

 

Opracowuje i przygotowuje analizy i wystąpienia, dotyczące wybranej problematyki ekonomicznej 

stanowiącej przedmiot wykładu, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także 

różnych źródeł 

P6U_U 

U_01 Posiada podstawowe umiejętności badawcze potrafiąc je stosować w kontekście wybranej 

problematyki ekonomicznej stanowiącej przedmiot wykładu 

P6U_U 

 

U_04 Formułuje opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki 

dalszych badań wybranej problematyki ekonomicznej stanowiącej przedmiot wykładu 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_03 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i 

przestrzegania zasad etyki zawodowej.  

P6U_K 

K_05 Wykazuje aktywność do podejmowania wyzwań zawodowych; podejmuje trud i odznacza się 

wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań  

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  
1. Przedstawienie w ujęciu monograficznym wybranej problematyki ekonomicznej 

Suma  godzin: 20. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

 

Metody dydaktyczne Wykład konwersatoryjny, informacyjny, opisowy dyskusja, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium 

przypadku, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Wzrokowe: tablica, prezentacja z wykorzystaniem rzutnika  

Automatyzujące: komputer, rzutnik, platforma do webinarów 

 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – W trakcie zajęć nie przewiduje się wprowadzania okresowych osiągnięć studenta. 

P – Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności i aktywności na zajęciach 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa 
- 

uzupełniająca 
- 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do /zaliczenia - 

Udział w zaliczeniu - 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 
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 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna podstaw 

analizy wybranej 

problematyki ekonomicznej 

stanowiącej przedmiot 

wykładu 

Student zna podstawy analizy wybranej problematyki ekonomicznej stanowiącej przedmiot 

wykładu 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie posiada wiedzy na 

temat wybranej problematyki 

ekonomicznej stanowiącej 

przedmiot wykładu 

Student posiada wiedzę na temat wybranej problematyki ekonomicznej stanowiącej 

przedmiot wykładu 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 
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stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi opracować 

i przygotować analiz i 

wystąpień, dotyczących 

wybranej problematyki 

ekonomicznej  

Student opracowuje i przygotowuje analizy i wystąpienia, dotyczące wybranej 

problematyki ekonomicznej stanowiącej przedmiot wykładu, z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie posiada 

podstawowych umiejętności 

badawczych  

Student posiada podstawowe umiejętności badawcze potrafiąc je stosować w kontekście 

wybranej problematyki ekonomicznej stanowiącej przedmiot wykładu 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu umiejętności nr 3 

Student nie formułuje, nie 

opracowuje, nie prezentuje i 

nie interpretuje wyników 

badań, nie wyciąga 

wniosków, nie wskazuje 

kierunków dalszych badań 

wybranej problematyki 

ekonomicznej stanowiącej 

przedmiot wykładu 

Student formułuje opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, 

wskazuje kierunki dalszych badań wybranej problematyki ekonomicznej stanowiącej 

przedmiot wykładu 
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KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie ma przekonania o 

wadze zachowania się w 

sposób profesjonalny, 

refleksji na tematy etyczne i 

przestrzegania zasad etyki 

zawodowej.  

Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na 

tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie wykazuje 

aktywności do podejmowania 

wyzwań zawodowych; nie 

podejmuje trud i odznacza się 

wytrwałością w realizacji 

indywidualnych i 

zespołowych działań p 

Student wykazuje aktywność do podejmowania wyzwań zawodowych; podejmuje trud i 

odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań \ 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

HISTORIA GOSPODARCZA 

Rok studiów, semestr Rok studiów: I 

Semestr studiów: I 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 

3 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie z ewolucją ustrojów społeczno - gospodarczych na przestrzeni dziejów, prawidłowościami rozwoju 

poszczególnych społeczeństw oraz ukazać tkwiące w przeszłości źródła współczesnych problemów gospodarczych.  

C2. Zapoznanie z procesami gospodarczymi na konkretnych materiałach źródłowych i tym samym uzupełnia teorię ekonomii, 

ułatwiając posługiwanie się podstawowym zestawem pojęć ekonomicznych. 

C3. Przedstawienie i wyjaśnienie zagadnień związanych z powstaniem gospodarki kapitalistycznej, rozwojem gospodarczym 

krajów europejskich i pozaeuropejskich oraz jego następstwami ekonomicznymi i społecznymi w ujęciu historycznym. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ogólna znajomość tła historycznego oraz ukończone kursy mikroekonomii i makroekonomii 
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Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla 

kierunku studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia 

do uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_05 Zna elementy historii gospodarczej P6U_W 

W_13 Definiuje podstawowe problemy społeczne i gospodarcze P6U_W 

W_18 Objaśnia zmiany zachodzące w poszczególnych obszarach gospodarki               P6U_W 

Umiejętności 

U_03 Rozumie procesy zachodzące na przestrzeni historii w gospodarce P6U_U 

U_06 Określa sposoby działania organizacji uwzględniając wiedzę historyczną P6U_U 

U_14 Porównuje sposoby rozwiązywania aspektów społecznych i gospodarczych uwzględniając wiedze 

historyczną 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_06 Jest świadomy znaczenia i złożoności problematyki historii gospodarczej P6U_K 

K_08 Jest wrażliwy na różne aspekty społeczne i gospodarcze poprzez doświadczenia historyczne P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

1. Historia gospodarcza jako dyscyplina naukowa.  

2. Przedkapitalistyczne formacje społeczno-gospodarcze.  

3. Początki gospodarki rynkowej.  

4. Rewolucja przemysłowa i postępy industrializacji na świecie.  

5. Demograficzne i społeczne następstwa procesu industrializacji.  

6. Polityka gospodarcza w XIX wieku.  

7. Druga rewolucja przemysłowa.  

8. Gospodarka światowa w okresie kapitalizmu monopolistycznego.  

Kapitalizm monopolistyczny na ziemiach polskich. 

 

Suma  godzin: 20 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 
 

Metody dydaktyczne wykład informacyjny; 

wykład konwersatoryjny; 

pokaz; 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
tablica; rysunki; prezentacje multimedialne, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – W trakcie wykładów nie przewiduje się wprowadzania okresowych osiągnięć studenta. 

P – Egzamin pisemny lub ustny 

 

 

Literatura 
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Literatura 

 

podstawowa - J. Kaliński, Historia gospodarcza XIX i XX w. PWE, Warszawa 2008. 

- J. Kaliński, Historia gospodarcza Polski 1989-2004, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009. 

- J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2007. 

uzupełniająca - M. Eckert, A. Nadolny, W. Stobrawa, Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Sulechów 2003. 

- T. Kemp, Industrializacja w XIX-wiecznej Europie, Wrocław- Warszawa- Kraków 1998. 

- P. Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek. Warszawa 1994. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń   

Studiowanie literatury 25 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do zaliczenia 25 

Udział w egzaminie/zaliczenia 2 
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...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 72 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna elementów 

historii gospodarczej 

Student zna elementy historii gospodarczej 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie potrafi 

zdefiniować podstawowych 

problemów społecznych i 

gospodarczych 

Student potrafi zdefiniować podstawowe problemy społeczne i gospodarcze 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie potrafi objaśniać 

zmian zachodzących w 

poszczególnych obszarach 

gospodarki 

Student objaśnia zmiany zachodzące w poszczególnych obszarach gospodarki 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100 % 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie rozumie procesów 

zachodzących na przestrzeni 

Student rozumie procesy zachodzące na przestrzeni historii w gospodarce 
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historii w gospodarce 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi określić 

sposobów działania 

organizacji przy 

uwzględnieniu wiedzy 

historycznej 

Student potrafi określić sposoby działania organizacji uwzględniając wiedzę historyczną 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi porównać 

sposobów rozwiązywania 

aspektów społecznych i 

gospodarczych przy 

uwzględnieniu wiedzy 

historycznej 

Student potrafi porównać sposoby rozwiązywania aspektów społecznych i gospodarczych 

uwzględniając wiedzę historyczną 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest świadomy 

znaczenia i złożoności 

problematyki historii 

gospodarczej 

Student jest świadomy znaczenia i złożoności problematyki historii gospodarczej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie jest wrażliwy na 

różne aspekty społeczne i 

gospodarcze poprzez 

doświadczenia historyczne 

Student jest wrażliwy na różne aspekty społeczne i gospodarcze poprzez doświadczenia 

historyczne 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 
EKONOMETRIA 

Rok studiów, semestr 
Rok studiów: II 

Semestr studiów: III  

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 
5 

Cel przedmiotu 

C1. Uzyskanie  wiedzy o ekonometrii jako dziedzinie nauki, modelach ekonometrycznych i etapach modelowania 

ekonometrycznego. 

C2. Zapoznanie studentów z metodami estymacji i weryfikacji modeli ekonometrycznych. 

C3. Zaznajomienie studentów z prognozowaniem na podstawie różnorodnych modeli. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Student powinien ukończyć kurs matematyki, statystyki opisowej, mikro- i makroekonomii. 

Student powinien znać ogólne możliwości arkusza kalkulacyjny Excel. 

Symbol 

odniesienia do efektów 
Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia 

do uniwersalnej 
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uczenia się dla 

kierunku studiów 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_06 

Objaśnia budowę modeli ekonometrycznych równań opisowych, charakteryzuje i opisuje 

ekonometryczną analizę działalności przedsiębiorstwa oraz zasady konstruowania modeli 

ekonometrycznych i decyzyjnych 

P6U_W 

W_07 
Potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny w obszarze estymacji i weryfikacji 

jednorównaniowych modeli ekonometrycznych i potrafi stosować procedurę regresja 
P6U_W 

W_08 
Buduje, interpretuje i opisuje modele ekonometryczne dla diagnozy i oceny wybranych 

zjawisk ekonomicznych  
P6U_W 

Umiejętności 

U_07 

 

Buduje modele ekonometryczne analizy ekonometrycznej działalności przedsiębiorstwa, 

opracowuje plany podejmowania decyzji i dokonuje ich korekty, umie określić części 

składowe modelu ekonometrycznego, oraz zasady i etapy modelowania ekonometrycznego  

P6U_U 

U_08 
Rozumie na czym polega weryfikacja merytoryczna i statystyczna modelu 

ekonometrycznego oraz wykorzystuje model ekonometrycznego do prognozowania 

P6U_U 

 

U_09 Korzysta z właściwie dobranych metod do danego modelu ekonometrycznego  P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_04 Potrafi uczestniczyć w przygotowywaniu projektów gospodarczych posługując się 

modelami  

P6U_K 
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Ekonometrycznymi 

K_07 Rozpoznaje problemy występujące w modelowaniu ekonometrycznym P6U_K 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1.1 Pojęcie modelu. Terminologia związana z modelowaniem: funkcja objaśniana, funkcje objaśniające , składnik 

losowy, klasyfikacja modeli ekonometrycznych, etapy budowania modelu ekonometrycznego. 1g 

1.2 Modele jednorównaniowe liniowe 

1.2.1 Wybór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego (metoda Hellwiga, analizy grafów) 2g 

1.2.2 Estymacja modelu, szacowanie parametrów strukturalnych– klasyczna metoda najmniejszych kwadratów.  

1.2..3 Parametry struktury stochastycznej.1g 

1.2.4 Weryfikacja statystyczna modelu 

d) Ocena dobroci dopasowania modelu do danych empirycznych 1g 

e) Ocena jakości ocen parametrów strukturalnych 2g 

f) Spełnianie założeń o składnikach losowych 2g 

1.2.5 Merytoryczna interpretacja parametrów strukturalnych modeli.1g 

2. Charakterystyka wybranych modeli nieliniowych: funkcja wykładnicza, funkcja potęgowa, funkcja 

logarytmiczna, wielomiany, funkcja hiperboliczna, funkcje Tornquista  2g 

3. Estymacja MNK modeli transformowalnych do postaci liniowej. 2g 

4. Funkcja produkcji Cobba-Douglasa 1g 

Suma  godzin: 15 

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

1. Wybór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego (metoda Hellwiga, analizy grafów) 3g 

2 Konstrukcja modelu liniowego z wybranymi zmiennymi objaśniającymi, obliczania parametrów struktury 

stochastycznej, weryfikowanie hipotez o jakości ocen parametrów strukturalnych, weryfikowanie hipotez o 
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składnikach losowych. 8g 

3 Konstrukcja  modeli z wykorzystaniem funkcja wykładniczej, funkcja potęgowej, funkcji logarytmicznej 2g 

4. Szacowanie parametrów funkcji Tornquista  2g 

 

Suma godzin: 15 

Metody dydaktyczne 

Wykłady prowadzone przy użyciu technik audiowizualnych.  

Ćwiczenia grupowe i indywidualne,  ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania. 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna. 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F1. Ocena zadań przygotowywanych indywidualnie podczas pracy z komputerem. 

F2. Ocena aktywności podczas ćwiczeń. 

F3. Ocena prezentacji multimedialnej. 

P. Egzamin pisemny 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa 

- B. Borkowski, H. Dudek, W. Szczęsny; EKONOMETRIA, Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2020, 

- K. Kukuła, A. Goryl, Z. Jędrzejczyk, J. Osiewalski, A. Walkosz; WPROWADZENIE DO EKONOMETRII, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2020. 

 

uzupełniająca 
- G.S. Maddala, EKONOMETRIA, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, 

- T. Kufel, EKONOMETRIA, Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
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Warszawa 2020. 

 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 30 

Studiowanie literatury 30 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 35 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 
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Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie potrafi objaśniać 

budowy modeli 

ekonometrycznych równań 

opisowych, nie potrafi 

scharakteryzować i opisać 

ekonometrycznej analizy 

działalności przedsiębiorstwa 

oraz zasady konstruowania 

modeli ekonometrycznych i 

decyzyjnych 

Student objaśnia budowę modeli ekonometrycznych równań opisowych, charakteryzuje i 

opisuje ekonometryczną analizę działalności przedsiębiorstwa oraz zasady konstruowania 

modeli ekonometrycznych i decyzyjnych 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie potrafi 

wykorzystać arkusza 

kalkulacyjnego w obszarze 

Student potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny w obszarze estymacji i weryfikacji 

jednorównaniowych modeli ekonometrycznych i potrafi stosować procedurę regresja 



165 

 

estymacji i weryfikacji 

jednorównaniowych modeli 

ekonometrycznych i nie 

potrafi stosować procedury 

regresja 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie umie budować, 

interpretować i opisywać 

modeli ekonometrycznych dla 

diagnozy i oceny wybranych 

zjawisk ekonomicznych  

Student buduje, interpretuje i opisuje modele ekonometryczne dla diagnozy i oceny 

wybranych zjawisk ekonomicznych  

 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 
Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 
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Efekt przedmiotowy z 

zakresu umiejętności nr 1 

Student nie potrafi zbudować 

modeli ekonometrycznych 

analizy ekonometrycznej 

działalności przedsiębiorstwa, 

nie potrafi opracować planu 

podejmowania decyzji i 

dokonać ich korekty, nie umie 

określić części składowych 

modelu ekonometrycznego, 

oraz zasad i etapy 

modelowania 

ekonometrycznego  

Student buduje modele ekonometryczne analizy ekonometrycznej działalności 

przedsiębiorstwa, opracowuje plany podejmowania decyzji i dokonuje ich korekty, umie 

określić części składowe modelu ekonometrycznego, oraz zasady i etapy modelowania 

ekonometrycznego  

Efekt przedmiotowy z 

zakresu umiejętności nr 2 

Student nie rozumie na czym 

polega weryfikacja 

merytoryczna i statystyczna 

modelu ekonometrycznego 

oraz nie potrafi wykorzystać 

modelu ekonometrycznego do 

prognozowania 

Student rozumie na czym polega weryfikacja merytoryczna i statystyczna modelu 

ekonometrycznego oraz wykorzystuje model ekonometrycznego do prognozowania 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu umiejętności nr 3 

Student nie korzysta z 

właściwie dobranych metod 

do danego modelu 

ekonometrycznego  

Student korzysta z właściwie dobranych metod do danego modelu ekonometrycznego  

 

 

KOMPETENCJE 
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 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie uczestniczy w 

przygotowywaniu projektów 

gospodarczych przy 

wykorzystaniu modeli 

ekonometrycznych 

Student uczestniczy w przygotowywaniu projektów gospodarczych posługując się 

modelami ekonometrycznymi 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie rozpoznaje 

problemów występujących w 

modelowaniu 

ekonometrycznym 

Student rozpoznaje problemy występujące w modelowaniu ekonometrycznym 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

POLITYKA SPOŁECZNA 

Rok studiów, 

semestr 

Rok studiów: II 

Semestr studiów: III  

Studia: 

pierwszego 

stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 

3 

Cel przedmiotu C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu polityki społecznej, jej teoretycznych aspektów i działalności praktycznej. 

C2. Przybliżenie studentom sposobu funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego w danym państwie i związanych z nim 

obszarów polityki społecznej, polityki pracy, ochrony zdrowia i edukacji. 

C3. Kształtowanie umiejętności dostrzegania, diagnozowania i rozwiązywania różnych problemów społecznych zachodzących we 

współczesnym świecie. 

Wymagania 

wstępne  

w zakresie 

wiedzy, 

umiejętności i 

Student powinien mieć zaliczony przedmiot Socjologia organizacji i zarządzania 
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innych 

kompetencji 

Symbol 

odniesienia do 

efektów uczenia 

się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki pierwszego 

stopnia PRK 

Wiedza 

W_01 

 

Ma podstawową wiedzę o polityce społecznej, jej miejscu w systemie nauk i relacjach,  

w szczególności do innych nauk społecznych 

P6U_W 

 

W_03 

 

Ma elementarną wiedzę o problemach społecznych i zna mechanizmy ich rozwiązywania w polityce 

społecznej realizowanej przez różne podmioty oraz rozumie rolę człowieka i rodziny w życiu 

społecznym i gospodarczym 

P6U_W 

W_20 Wymienia wartości i rozumie zasady działania przyjęte w polityce społecznej               P6U_W 

Umiejętności 

U_05 

 

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania 

konkretnych procesów i zjawisk społecznych z zakresu polityki społecznej 

P6U_U 

U_14 Potrafi poddać krytycznemu osądowi modele polityki społecznej oraz umie ocenić działania różnych 

podmiotów realizowane w ramach polityki społecznej 

P6U_U 

 

U_15 Posługuje się normami etycznymi w rozwiązywaniu konkretnych problemów P6U_U 

Kompetencje społeczne 
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K_05 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu polityki społecznej. P6U_K 

K_09 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego P6U_K 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1. Geneza, przedmiot i podstawowe pojęcia polityki społecznej. 2h 

2. Cele polityki społecznej oraz instrumenty i style jej realizacji. 2h 

3. Sektory i podmioty polityki społecznej. 1h 

4. Modele polityki społecznej (typologia, charakterystyka). 2h  

5. Wartości polityki społecznej i zasady w niej obowiązujące. 1h 

6. Diagnozowanie w polityce społecznej (procedury i wskaźniki). Badanie, ewaluacja i analiza polityki społecznej. 3h  

7. Polityka rodzinna w Polsce (pojęcie, cele, instrumenty działania). 2h 

8. Polityka edukacyjna (pojęcia, cele, instrumenty). Charakterystyka systemu oświatowego w Polsce.  2h 

9. Polityka mieszkaniowa w Polsce (pojęcie, zakres, instrumenty i programy mieszkaniowe w Polsce). 1h 

10. Polityka rynku pracy (instrumenty rynku pracy, społeczne skutki bezrobocia). 2h 

11. Polityka ochrony zdrowia (zadania, zasady działania i organizacja). 2h  

12. System zabezpieczenia społecznego. 2h 

13. Pomoc społeczna (pojęcia, cele, zadania, narzędzia). 1h  

14. Polityka społeczna wobec wybranych problemów społecznych (ubóstwa, dyskryminacji, przestępczości). 2h 

15. Polityka społeczna w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. 2h 

16. Analiza instrumentów i sposobów rozwiązywania problemów społecznych. 3h. 

Suma  godzin: 30 
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Forma zajęć: 

ćwiczenie 

 

Metody 

dydaktyczne 

Wykład informacyjny, problemowy i konwersatoryjny. Dyskusja, kształcenie na odległość. 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne. 

Automatyzujące: komputer, rzutnik, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- 

podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

podstawowa 

- G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013;  

- E. Trafiałek, Polityka społeczno-gospodarcza. Wybrane problemy i zadania, Wydawnictwo: „Śląsk” Sp. z o.o., Katowice 2012; 

- K. Chaczko, K. M. Stanek (red.), Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości, Wydawnictwo Naukowe, Śląsk Sp. z o.o., 

Katowice 2016. 

uzupełniająca 

- A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011;  

- W. Turnowiecki, Polityka społeczna, Wydawnictwo: GWSH, Gdańsk 2008; 

- R. Gabryszak, D. Magierek (red.), Europejska polityka społeczna, Wydawnictwo: Difin SA, Warszawa 2011. 

Prowadzący 

przedmiot  

(imię, nazwisko, 

adres e-mail) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do wykładu    

Studiowanie literatury 25 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 20 

Udział w egzaminie/kolokwium 1 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 
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 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 91%-100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ egzaminacyjnej 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 1 

Student nie ma podstawowej 

wiedzy o polityce społecznej, jej 

miejscu w systemie nauk i 

relacjach, w szczególności do 

innych nauk społecznych 

Student ma podstawową wiedzę o polityce społecznej, jej miejscu w systemie nauk i relacjach,  

w szczególności do innych nauk społecznych 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 2 

Student nie ma elementarnej 

wiedzy o problemach 

społecznych i nie zna 

mechanizmów ich 

rozwiązywania w polityce 

społecznej realizowanej przez 

różne podmioty oraz nie 

rozumie roli człowieka i rodziny 

w życiu społecznym i 

gospodarczym 

Student ma elementarną wiedzę o problemach społecznych i zna mechanizmy ich rozwiązywania w 

polityce społecznej realizowanej przez różne podmioty oraz rozumie rolę człowieka i rodziny w 

życiu społecznym i gospodarczym 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 3 

Student nie potrafi wymienić 

wartości i nie rozumie zasad 

działania przyjęte w polityce 

społecznej 

Student wymienia wartości i rozumie zasady działania przyjęte w polityce społecznej 
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UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 91-100% na poziomie 

bardzo dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ egzaminacyjnej 

oraz praktycznych 

umiejętności które student 

nabył podczas zajęć 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi wykorzystać 

podstawowej wiedzy 

teoretycznej i nie umie 

pozyskiwać danych do 

analizowania konkretnych 

procesów i zjawisk społecznych 

z zakresu polityki społecznej 

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania 

konkretnych procesów i zjawisk społecznych z zakresu polityki społecznej 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi poddać 

krytycznemu osądowi modeli 

polityki społecznej oraz nie 

umie ocenić działania różnych 

podmiotów realizowanych w 

ramach polityki społecznej 

Student potrafi poddać krytycznemu osądowi modele polityki społecznej oraz umie ocenić działania 

różnych podmiotów realizowanych w ramach polityki społecznej 
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Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie posługuje się 

normami etycznymi w 

rozwiązywaniu konkretnych 

problemów 

Student posługuje się normami etycznymi w rozwiązywaniu konkretnych problemów 

 

KOMPETENCJE 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta podczas 

zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta podczas 

zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie bardzo 

dobrym- wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta podczas 

zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie potrafi uzupełniać i 

doskonalić nabytej wiedzy i nie 

ma umiejętności z zakresu 

polityki społecznej. 

Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu polityki społecznej. 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie rozumie potrzeby 

ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osób. 

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Rok studiów, semestr 
Rok studiów: II 

Semestr studiów: III  

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 
2 

Cel przedmiotu 

C1. przekazanie studentom wiedzy w zakresie podstaw wiedzy o zasadach normatywnej ochrony własności 

intelektualnej  

C2. przekazanie wiedzy z zakresu rozumienia i posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi 

umożliwiającymi analizowanie i rozumienie przepisów określających przedmiot i podmiot praw na dobrach 

niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem własności intelektualnej    

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończenie kursu z podstaw prawa, znajomość podstaw prawa cywilnego 

 

Symbolodniesienia do 

efektów uczenia się dla 
Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia 

do uniwersalnej 



177 

 

kierunku studiów charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_01 Zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej P6U_W 

W_05 
Zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i genezę własności przemysłowej oraz zakres jej 

ochrony 
P6U_W 

W_09 Rozróżnia rodzaje utworów w rozumieniu przepisów prawa autorskiego P6U_W 

Umiejętności 

U_06 

Posiada umiejętność syntetycznej analizy przepisów prawa ochrony własności 

intelektualnej, wprowadzając na ich podstawie twierdzenia, wyjaśniając zależności 

przyczynowo – skutkowe, zachodzące w obrocie prawnym oraz dokonuje interpretacji 

zdarzeń i ich skutków prawnych w sferze ochrony dóbr niematerialnych 

P6U_U 

U_11 Rozumie istotę praw autorskich, majątkowych i osobistych oraz sposoby ich ochrony P6U_U 

U_18 Rozróżnia i rozumie umowy dotyczące praw autorskich P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_02 
Pracuje samodzielnie, zachowując ostrożność i krytycyzm w zakresie wyrażanych opinii w 

sferze prawa ochrony własności gospodarczej 
P6U_K 

K_06 
Wykazuje się dużą dozą odpowiedzialności w korzystaniu z dorobku nauk prawnych w 

zakresie ochrony własności intelektualnej 
P6U_K 



178 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1. Ochrona własności intelektualnej: 

A. Wstęp: 

a) pojęcie i cechy prawa autorskiego, jego funkcje, znaczenie społeczne, kontrowersje dotyczące ochrony prawa 

autorskiego w „społeczeństwie informacyjnym” 

b) źródła prawa 

B. Utwór 

a) definicja 

b) rodzaje utworów: samoistny, inspirowany, zależny, zbiór utworów, utwór zbiorowy, utwór z zapożyczeniami, 

c) wyłączenia spod ochrony prawno autorskiej 

d) współtwórstwo 

e) specyficzne regulacje dotyczące poszczególnych kategorii utworów: pracowniczego, komputerowego, audiowizu-

alnego 

f) problem tzw. „utworów osieroconych” 

C. Prawa autorskie osobiste 

a) charakter prawny, przedmiot ochrony 

b) najważniejsze uprawnienia osobiste: prawo do oznaczenia autorstwa utworu, prawo do integralności utworu i jego 

pierwszym udostępnieniu publiczności 

D. Prawa autorskie majątkowe 

a) konstrukcja prawna 

b) dozwolony użytek ze szczególnym uwzględnieniem dozwolonego użytku prywatnego oraz prawa cytatu, kwestia 

zastosowania art. 35 pr. aut. 

c) przejście praw: umowy prawno autorskie, umowy przenoszące, licencja wyłączna i niewyłączna, problematyka 

pól eksploatacji 

d) czas trwania autorskich praw majątkowych 

E. Ochrona praw autorskich 
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a) cywilnoprawna: 

- roszczenia przysługujące w razie naruszenia praw autorskich majątkowych ze szczególnym uwzględnieniem rosz-

czenia o zapłatę wielokrotności stosownego wynagrodzenia 

- roszczenia przysługujące w razie naruszenia praw autorskich osobistych 

- zabezpieczenie roszczeń 

b) karnoprawna – odpowiedzialność karna za plagiat 

F. Prawa pokrewne 

a) charakter prawny, różnica między prawami autorskimi a prawa pokrewnymi 

b) wybrane prawa pokrewne: prawa artystów wykonawców, prawa do nadań programów 

G. Zbiorowy zarząd prawami autorskimi 

2. Prawo własności przemysłowej 

A. Wstęp: 

a) pojęcie i cechy praw własności przemysłowej, funkcja, społeczne znaczenie tej gałęzi prawa 

b) źródła prawa 

c) zakres terytorialny ochrony praw przemysłowej, jednolity patent europejski 

d) ochrona cywilna i karna praw własności przemysłowej 

B. Prawo patentowe 

a) wynalazek 

b) patent  

- pojęcie 

– zdolność patentowa 

- procedura uzyskiwania patentu 

- umowy dotyczące patentów – przenoszenie praw, umowy licencyjne 

- unieważnienie i wygaśniecie patentów  

c) dodatkowe prawa ochronne 

B. Wzory użytkowe i prawa ochronne na wzór użytkowy 

a) wzór użytkowy 

- pojęcie i funkcje wzoru użytkowego 
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- wzory użytkowe a wynalazki 

- rejestracja wzoru użytkowego 

c) prawa ochronne na wzór użytkowy 

C. Wzory przemysłowe i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych 

a) wzór przemysłowy 

- pojęcie i funkcje wzoru przemysłowego 

- zdolność rejestracyjna 

- procedura rejestracyjna 

d) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego 

D. Znaki towarowe 

a) znak towarowy  

- pojęcie, rodzaje znaków, ich funkcja i znaczenie gospodarcze 

- zdolność rejestracyjna 

- procedura zgłoszenia znaku 

b) prawo ochronne na znak towarowy 

- umowy dotyczące praw ochronnych na znak towarowy 

- wygaśnięcie i unieważnienie praw ochronnych 

- relacja praw ochronnych innych praw wyłącznych (prawa autorskie, prawa osobiste) 

 

Suma  godzin: 10 

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

 

Metody dydaktyczne 
wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy) , kształcenie na odległość 
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Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne,  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - J. Sieńczyło-Chlabicz (red.) Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer Warszawa 2018. 

uzupełniająca -  J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Wolters Kluwer Warszawa 2016. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie projektu  
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Przygotowanie do zaliczenia 23 

Udział w egzaminie/zaliczenia 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna i nie umie 

scharakteryzować 

Student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony własności 

intelektualnej 
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podstawowych pojęć z 

zakresu prawa ochrony 

własności intelektualnej 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna i nie umie 

scharakteryzować 

podstawowych pojęć i genezy 

własności przemysłowej oraz 

zakresu jej ochrony 

Student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i genezę własności przemysłowej oraz 

zakres jej ochrony 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie rozróżnia 

rodzajów utworów w 

rozumieniu przepisów prawa 

autorskiego 

Student rozróżnia rodzaje utworów w rozumieniu przepisów prawa autorskiego 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 
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zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie posiada 

umiejętności syntetycznej 

analizy przepisów prawa 

ochrony własności 

intelektualnej, nie wprowadza 

na ich podstawie twierdzeń, 

nie wyjaśnia zależności 

przyczynowo – skutkowych, 

zachodzących w obrocie 

prawnym oraz nie umie 

dokonywać interpretacji 

zdarzeń i ich skutków 

prawnych w sferze ochrony 

dóbr niematerialnych. 

Student posiada umiejętność syntetycznej analizy przepisów prawa ochrony własności 

intelektualnej, wprowadzając na ich podstawie twierdzenia, wyjaśniając zależności 

przyczynowo – skutkowe, zachodzące w obrocie prawnym oraz dokonuje interpretacji 

zdarzeń i ich skutków prawnych w sferze ochrony dóbr niematerialnych. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie rozumie istoty 

praw autorskich majątkowych 

i osobistych oraz sposobów 

ich ochrony 

Student rozumie istotę praw autorskich majątkowych i osobistych oraz sposoby ich 

ochrony 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie rozróżnia i nie 

rozumie umów dotyczących 

praw autorskich 

Student rozróżnia i rozumie umowy dotyczące praw autorskich 

 

KOMPETENCJE 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 
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niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie pracuje 

samodzielnie, nie zachowuje 

ostrożności i krytycyzmu w 

zakresie wyrażanych opinii w 

sferze prawa ochrony 

własności gospodarczej 

Student pracuje samodzielnie, zachowując ostrożność i krytycyzm w zakresie wyrażanych 

opinii w sferze prawa ochrony własności gospodarczej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student wykazuje się 

niewystarczającą dozą 

odpowiedzialności w 

korzystaniu z dorobku nauk 

prawnych w zakresie ochrony 

własności intelektualnej 

Student wykazuje się dużą dozą odpowiedzialności w korzystaniu z dorobku nauk 

prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

PROGRAMY INFORMATYCZNE W RACHUNKOWOŚCI I ZARZĄDZANIU 

Rok studiów, semestr Rok studiów: II 

Semestr studiów: III  

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie z zakresem działania i strukturą systemu informatycznego rachunkowości i zarządzania 

C2. Zapoznanie studentów z  perspektywą standaryzacji i rozwoju systemów wspomagających rachunkowość i zarządzanie w 

przedsiębiorstwach. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończenie kursu technologii informacyjnej 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla 

kierunku studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia 

do uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 
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PRK 

 

 

 

Wiedza 

W_07 

 
Ma wiedzę o możliwościach wykorzystania narzędzi informatycznych w rozwoju e-biznesu 

P6U_W 

 

W_08 

 

Zna metody i narzędzia pozwalające opisywać działanie przedsiębiorstw oraz procesy w nich i 

między nimi zachodzące 

P6U_W 

W_14 Dysponuje wiedzą rozumienia podstawowych paradygmatów rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_03 Potrafi przeprowadzać kalkulacje finansowe w zakresie inwestycji biznesowych P6U_U 

U_19 Wykorzystuje narzędzia informatyczne do przewidywania i planowania zmian w otoczeniu 

przedsiębiorstwa 

P6U_U 

U_21 Potrafi dokonać analizy i oceny działania organizacji wykorzystując technologie informacyjne P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie rozwoju 

różnych form e-biznesu. 

P6U_K 

K_12 Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach i organizacjach planujących i P6U_K 
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realizujących cele gospodarcze 

 

 

 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 
1. Zarządzanie i rachunkowość jako przedmiot informatyzacji.  

2. Typologia systemów informatycznych zarządzania i rachunkowości 

3. Systemy informatyczne zarządzania  

4. Systemy informatyczne rachunkowości 

5. Systemy informatyczne gospodarowania informacją 

Suma godzin:10 

Metody dydaktyczne Konwersatorium opatrzone wieloma konkretnymi przykładami z praktyki wykładowcy 

Praca w podgrupach 

Praca indywidualna 

Ćwiczenia sprawdzające nabyte umiejętności 

kształcenie na odległość 
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Narzędzia dydaktyczne Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, materiały w formie wydruku 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - T. Ciesielczyk, G. Watras, J. Ochman, Organizacja eksploatacji mikrokomputerowych systemów rachunkowości, 

Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1991.  

- Informatyka ekonomiczna, pod red. E. Niedzielskiej, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001. 

- System rachunkowości wspomaganej komputerem, pod red. I. Dziedziczaka. SKwP, Warszawa 1999. 

uzupełniająca - P. Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa 2004. 

Z. Bubnicki, Podstawy informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
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Udział w wykładach  

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konsultacjach 5 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 10 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 10 

Udział w egzaminie 5 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 
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egzaminacyjnej egzaminacyjnej egzaminacyjnej zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie ma wiedzy o 

możliwościach wykorzystania 

narzędzi informatycznych w 

rozwoju e-biznesu 

Student ma wiedzę o możliwościach wykorzystania narzędzi informatycznych w rozwoju 

e-biznesu 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna metod i 

narzędzi pozwalających 

opisywać działanie 

przedsiębiorstw oraz 

procesów w nich i między 

nimi zachodzących 

Student zna metody i narzędzia pozwalające opisywać działanie przedsiębiorstw oraz 

procesy w nich i między nimi zachodzące 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie dysponuje wiedzą 

rozumienia podstawowych 

paradygmatów rozwoju 

społeczeństwa 

informacyjnego 

Student dysponuje wiedzą rozumienia podstawowych paradygmatów rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 
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egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

przeprowadzać kalkulacji 

finansowych w zakresie 

inwestycji biznesowych 

Student potrafi przeprowadzać kalkulacje finansowe w zakresie inwestycji biznesowych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie wykorzystuje 

narzędzi informatycznych do 

przewidywania i planowania 

zmian w otoczeniu 

przedsiębiorstwa 

Student wykorzystuje narzędzia informatyczne do przewidywania i planowania zmian w 

otoczeniu przedsiębiorstwa 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi dokonać 

analizy i oceny działania 

organizacji przy 

wykorzystaniu technologii 

informacyjnych 

Student potrafi dokonać analizy i oceny działania organizacji wykorzystując technologie 

informacyjne 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 
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niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie potrafi 

samodzielnie uzupełniać i nie 

potrafi doskonalić nabytej 

wiedzy i umiejętności w 

zakresie rozwoju różnych 

form e-biznesu 

Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w 

zakresie rozwoju różnych form e-biznesu 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie jest przygotowany 

do aktywnego uczestniczenia 

w grupach i organizacjach 

planujących i realizujących 

cele gospodarcze 

Student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach i organizacjach 

planujących i realizujących cele gospodarcze 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

MARKETING 

Rok studiów, semestr Rok studiów: II 

Semestr studiów: III  

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 

4 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie z problematyką marketingu i jego podstawowymi pojęciami, z instrumentami, którymi posługują się 

marketerzy, instrumentami marketingu-mix, rozumienie zasad tworzenia procesu marketingu 

C2. Zapoznanie z zasadami współczesnego marketingu. Zmobilizowanie do krytycznej analizy dotychczasowej działalności 

marketingowej firmy i proponowania rozwiązań adekwatnych do typu firmy i jej otoczenia 

C3. Wskazanie odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań, ich długoterminowy wpływ na klientów i otoczenie 

przedsiębiorstwa 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończenie kursu socjologii organizacji i zarządzania 
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Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla 

kierunku studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia 

do uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_01 Zrozumienie i poprawne definiowane istoty marketingu.  P6U_W 

W_10 

 

Zrozumienie podstawowych zagadnień aktywności przedsiębiorstw w zakresie marketingu 

strategicznego, stosowanych przez nich narzędzi oraz zalet i korzyści ich wykorzystywania. 

P6U_W 

W_15 Identyfikacja podstawowych działań w zakresie marketingu operacyjnego oraz poznanie specyfiki 

kreowania polityki w zakresie produktu/usługi, ceny, dystrybucji i promocji. 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_02 

 

Rozpoznanie i odróżnienie orientacji, które są realizowane przez różne przedsiębiorstwa w 

zależności od warunków ekonomicznych, politycznych gospodarczych 

P6U_U 

U_14 Umiejętność analizowania otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa oraz identyfikacji i 

klasyfikacji czynników mikrootoczenia bliższego i dalszego 

P6U_U 

 

U_22 Umiejętność zaplanowania i wprowadzenia na rynek nowego produktu/usługi, a także zaplanowania 

ceny, dystrybucji i promocji produktu/usługi 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_02 Nabycie umiejętności pozytywnego oraz negatywnego postrzegania działań marketingowych z 

pozycji konsumenta 

P6U_K 
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K_04 Rozwinięcie zmysłu obserwacji otaczającej rzeczywistości i umiejętność jej analizowania 

Umiejętność oceny działań marketingowych z punktu widzenia przedsiębiorstwa oraz konsumenta 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Istota marketingu – 3h 

Definicja marketingu, przedmiot marketingu, podmioty marketingu, kluczowe rynki klientów, struktura przepływów 

między podstawowymi rynkami, podstawowe pojęcia marketingowe (potrzeby, pragnienia, wymagania, rynki 

docelowe, segmentacja, pozycjonowanie, propozycja wartości, oferta, marka, wartość, satysfakcja, kanały 

marketingowe, łańcuch dostaw, konkurencja, mikrootoczenie, makrootoczenie), orientacje przedsiębiorstw na 

rynku, nowe 4P marketingu, zarządzanie marketingowe. 

 

2. Budowa strategii i planów marketingowych – 4h 

Planowanie strategiczne, planowanie na poziomie korporacji i działu (określenie misji przedsiębiorstwa, tworzenie 

strategicznych jednostek biznesu, przydzielanie zasobów dla każdej SJB, ocena szans rozwojowych), planowanie 

na poziomie jednostki biznesu (misja jednostki biznesu, analiza SWOT, określenie celu, budowa strategii 

(strategie wg Portera, alianse marketingowe), formułowanie programu, wdrażanie, informacja zwrotna i 

kontrola), planowanie na poziomie produktu (plan marketingowy). 

 

3. Rozpoznanie rynku/analizy marketingowe – 3h 

System informacji marketingowej (sprawozdawczość wewnętrzna, wywiad marketingowy, badania marketingowe), 

analiza makrootoczenia, prognozowanie i pomiar popytu (funkcja popytu rynkowego, szacowanie popytu 

bieżącego i przyszłego), system badań marketingowych, etapy badania marketingowego, metody i narzędzia 

badawcze, dobór próby, pomiar skuteczności działań marketingowych. 
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4. Relacje z klientami – 4h 

Budowanie i dostarczanie wartości, nowoczesna organizacja firmy zorientowanej na klienta, wartość postrzegana 

przez klienta, propozycja wartości, system dostarczania wartości, budowanie lojalności, satysfakcja i jej 

monitorowanie, jakość produktu i usługi, maksymalizacja wartości życiowej klienta, zarządzanie relacjami z 

klientem, lejek marketingowy, zarządzanie bazą klientów, model zachowania konsumenta, hierarchia potrzeb 

Maslowa, czynniki kształtujące zachowania konsumentów, proces podejmowania przez konsumenta decyzji o 

zakupie, rynek przedsiębiorstw i jego cechy, uczestnicy i etapy procesu zakupu na rynku przedsiębiorstw, 

segmentacja rynku przedsiębiorstw, ocena i wybór segmentów. 

 

5. Budowa silnych marek –3h 

Budowanie i mierzenie kapitału marki, specyfika nowoczesnej marki, społeczność marki, tworzenie strategii marki, 

rozszerzenia marek, role marek, pozycjonowanie marki, strategie różnicowania, strategie konkurencyjne, 

strategie marketingowe dla cyklu życia produktu. 

 

6. Kształtowanie oferty rynkowej –4h 

Ustalanie strategii produktu, pięć poziomów produktu, klasyfikacja produktów, asortyment produktów, opakowanie, 

zarządzanie usługami, cechy charakterystyczne usług, strategie usług po stronie popytowej i podażowej, 

najlepsze praktyki wiodących firm usługowych, wyróżnianie usług, innowacje w zakresie usług, kryteria jakości 

usług, tworzenie strategii cenowych, polityka cenowa, ceny referencyjne, wnioskowanie: cena – jakość, 

końcówki cen, etapy procesu ustalania polityki cenowej (wybór celu polityki cenowej, określanie popytu, 

szacowanie kosztów, analiza kosztów, cen i ofert konkurencji, wybór metody ustalania ceny,  wybór ceny 

końcowej). 

 

7. Dostarczanie wartości – 3h 

Zintegrowane kanały marketingowe, rodzaje pośredników, strategia pull, strategia push, kanały hybrydowe, kanały 
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marketingowe na rynku dóbr konsumpcyjnych, kanały marketingowe na rynku dóbr przemysłowych, 

projektowanie kanałów, system marketingowy zorientowany pionowo, system marketingowy zorientowany 

poziomo, zintegrowany wielokanałowy system marketingowy, konflikt w kanale, koordynacja w kanale, e-

handel, m-handel, zarządzanie handlem detalicznym, hurtowym i logistyką, rodzaje detalistów, główne kategorie 

detalistów sklepowych, główne typy hurtowników, zadania hurtowników, zarządzanie łańcuchem dostaw, etapy 

planowania logistyki, zintegrowane systemy logistyczne, koszt systemu logistycznego, decyzje logistyczne. 

 

8. Komunikowanie wartości – 4h 

Zintegrowana komunikacja marketingowa, kompozycja narzędzi komunikacji marketingowej, program reklamowy 

(misja, budżet, cele przekazu/etapy kampanii, media, mierniki), marketing interaktywny, formy komunikacji w 

marketingu interaktywnym, marketing mobilny, social media. 

 

9. Podstawy długofalowego rozwoju – 2h 

Wykorzystanie rynków globalnych, firma globalna, decyzje w marketingu międzynarodowym, strategie wejścia na 

rynek zagraniczny (eksport pośredni, eksport bezpośredni, licencje, spółki joint venture, inwestycje zagraniczne), 

wystandaryzowany program marketingowy, cztery wymiary kulturowe, globalne strategie produktowe, globalne 

strategie komunikacyjne, globalne strategie cenowe, całkowity kanał dystrybucji w marketingu 

międzynarodowym, efekt kraju pochodzenia, zarządzanie międzynarodową działalnością marketingową, 

długofalowe zarządzanie holistyczną organizacją, trendy w praktyce marketingowej, marketing społecznie 

odpowiedzialny, marketing społecznie zaangażowany, marketing społeczny, audyt marketingowy, perspektywy 

rozwoju marketingu. 

 

Suma  godzin: 30 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 
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Metody dydaktyczne Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy z dyskusją i rozwiązywaniem 

zadań) , kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Komputer, Rzutnik, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F1. Wykonanie pracy zaliczeniowej, przygotowanie projektu (prezentacji), przeprowadzenie badan i prezentacja ich wyników, 

wykonanie określonej pracy praktycznej.   

F2 – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa -Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing, Rebis Sp. z o.o., Poznań 2020. 

uzupełniająca 

- Brian Tracy, Marketing, MT Biznes, Warszawa 2019; 

- Grzegorz Mazurek (red.), E-Marketing: planowanie, narzędzia, praktyka, Poltext, Warszawa 2018;  

1) Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan, Marketing 4.0: era cyfrowa, MT Biznes, Warszawa 2017; 

2) Eugeniusz Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2017. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
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Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach 10 

Samodzielne przygotowanie do wykładu 15 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu 20 

Przygotowanie do egzaminu 13 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 
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egzaminacyjnej egzaminacyjnej egzaminacyjnej odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie rozumie i nie 

poprawnie definiuje istotę 

marketingu 

Student rozumie i poprawnie definiuje istotę marketingu 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie rozumie 

podstawowych zagadnień 

aktywności przedsiębiorstw w 

zakresie marketingu 

strategicznego, stosowanych 

przez nich narzędzi oraz zalet 

i korzyści ich 

wykorzystywania 

Student rozumie podstawowe zagadnienia aktywności przedsiębiorstw w zakresie 

marketingu strategicznego, stosowanych przez nich narzędzi oraz zalet i korzyści ich 

wykorzystywania 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie potrafi 

zidentyfikować 

podstawowych działań w 

zakresie marketingu 

operacyjnego oraz nie 

rozpoznaje specyfiki 

kreowania polityki w zakresie 

produktu/usługi, ceny, 

dystrybucji i promocji 

Student identyfikuje podstawowe działania w zakresie marketingu operacyjnego oraz 

rozpoznaje specyfikę kreowania polityki w zakresie produktu/usługi, ceny, dystrybucji i 

promocji 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
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 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100 % 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie rozpoznaje i nie 

odróżnia orientacji, które są 

realizowane przez różne 

przedsiębiorstwa w zależności 

od warunków 

ekonomicznych, politycznych 

i gospodarczych 

Student rozpoznaje i odróżnia orientacje, które są realizowane przez różne przedsiębiorstwa 

w zależności od warunków ekonomicznych, politycznych i gospodarczych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie posiada 

umiejętności analizowania 

otoczenia marketingowego 

przedsiębiorstwa oraz nie 

potrafi zidentyfikować i 

sklasyfikować czynników 

mikrootoczenia bliższego i 

Student posiada umiejętność analizowania otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa 

oraz identyfikacji i klasyfikacji czynników mikrootoczenia bliższego i dalszego 
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dalszego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie posiada 

umiejętności zaplanowania i 

wprowadzenia na rynek 

nowego produktu/usługi, a 

także nie potrafi zaplanować 

ceny, dystrybucji i promocji 

produktu/usługi 

Student posiada umiejętność zaplanowania i wprowadzenia na rynek nowego 

produktu/usługi, a także zaplanowania ceny, dystrybucji i promocji produktu/usługi 

 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie nabył 

umiejętności pozytywnego 

oraz negatywnego 

postrzegania działań 

marketingowych z pozycji 

Student nabył umiejętność pozytywnego oraz negatywnego postrzegania działań 

marketingowych z pozycji konsumenta 
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konsumenta 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie rozwinął zmysłu 

obserwacji otaczającej 

rzeczywistości i nie posiada 

umiejętności jej analizowania 

Student nie posiada 

umiejętności oceny działań 

marketingowych z punktu 

widzenia przedsiębiorstwa 

oraz konsumenta 

Student rozwinął zmysł obserwacji otaczającej rzeczywistości i umiejętność jej 

analizowania 

Student posiada umiejętność oceny działań marketingowych z punktu widzenia 

przedsiębiorstwa oraz konsumenta 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 
FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE 

Rok studiów, semestr 
Rok studiów: II 

Semestr studiów: III  

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 
7 

Cel przedmiotu 

C1. Zapoznanie z funkcjami finansów publicznych, strukturą polskiego systemu finansów publicznych, podstawowymi 

rodzajami dochodów publicznych oraz formami realizacji wydatków publicznych,  

C2. Zapoznanie z metodami i instrumentami zarządzania długiem publicznym,  różnicami miedzy poszczególnymi sposobami 

liczenia deficytu 

budżetu publicznego, wyrobienie umiejętności analizy budżetu państwa 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończenie kursu mikroekonomii 

Symbolodniesienia do 

efektów uczenia się dla 
Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia 

do uniwersalnej 



206 

 

kierunku studiów charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_02 

 

Ma wiedzę w zakresie systemu finansów publicznych, definiuje podstawowe pojęcia 

związane z budżetem i długiem publicznym, zna rolę instytucji finansowych w 

finansowaniu deficytu budżetowego  i zna rolę i znaczenie finansów publicznych w 

funkcjonowaniu współczesnego państwa  

P6U_W 

 

W_13 

 

Posiada wiedzę o podstawowej problematyce systemu bankowego, kredytów i gwarancji 

bankowych, nadzoru nad działalnością rynku pieniężnego i kapitałowego oraz agencji 

ratingowych 

P6U_W 

W_14 

Zna funkcjonowania współczesnej instytucji finansowej, zasady funkcjonowania 

współczesnych finansów oraz strategie zabezpieczania się przed ryzykiem zmiany cen na 

rynkach finansowych 

P6U_W 

Umiejętności 

U_04 
Przeprowadza analizę relacji między finansami publicznymi a rynkami finansowymi oraz  

analizę budżetu państwa, korzysta z usług systemu bankowego, funduszy inwestycyjnych. 
P6U_U 

U_10 

Potrafi zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyk związanych z działalnością na 

międzynarodowym rynku finansowym oraz określić prawidłowo ich konsekwencje i 

sposoby zabezpieczania przed tymi ryzykami. 

P6U_U 

 

U_12 
Potrafi zastosować strategie inwestycyjne na rynku finansowym oraz z informacji 

dotyczących rynku finansowego 
P6U_U 
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Kompetencje społeczne 

K_04 

Jest zdolny do uczestniczenia w przygotowywaniu projektów gospodarczych 

uwzględniających aspekty ekonomiczne w obszarze finansów publicznych i rynków 

finansowych 

P6U_K 

K_05 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz pogłębiania i uzupełniania nabytej 

wiedzy i umiejętności, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 
P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1) Pojęcie, charakter oraz podział finansów publicznych 

2) Kierunki ekonomiczne a finanse publiczne 

3) Podatki – podział oraz charakterystyka 

4) Budżet państwa 

5) Deficyt budżetowy i dług publiczny 

6) Finanse jednostek samorządu terytorialnego 

7) Wieloletnie ramy finansowe oraz budżet Unii Europejskiej oraz ich znaczenie dla państw członkowskich 

 

Suma godzin: 30 

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

1. Pojęcie i rodzaje rynków                             

2. Pojęcie i rodzaje rynków finansowych      

3. Czynniki kształtujące popyt i podaż rynków finansowych      

4. Rola i funkcje rynków finansowych 

5. Rodzaje instrumentów finansowych      

6. Charakter i rodzaje akcji jako papierów wartościowych    

7. Charakter i rodzaje obligacji jako papierów wartościowych      

8. Prawo poboru                                                                              
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9. Prawo do akcji (PDA)    

10. Kwity depozytowe        

11. Listy zastawne                    

12. Certyfikaty depozytowe    

13. Produkty ustrukturyzowane            

14. Emisja papierów wartościowych    

15. Uczestnicy rynku kapitałowego                  

16. Pojęcie giełdy papierów wartościowych   

17. Giełda papierów wartościowych w Polsce    

18. Rodzaje transakcji giełdowych                      

19. Systemy notowań giełdowych    

20. Rodzaje zleceń                            

21. Indeksy giełdowe                                                                                 

22. Rynek NewConnect jako przykład alternatywnego systemu obrotu   

23. Catalyst - rynek dłużnych instrumentów finansowych    

24. Istota i rodzaje instrumentów pochodnych                       

25. Charakter kontraktów terminowych forward 

26. Charakter kontaktów terminowych futures 

27. Charakterystyka opcji           

28. Charakterystyka swapów 

29. Rola państwa w kształtowaniu rynku finansowego    

30. Nadzór i kontrola nad rynkiem finansowym               

 

Suma godzin: 15. 

Metody dydaktyczne 

Wykłady prowadzone przy użyciu technik audiowizualnych.  

Ćwiczenia grupowe i indywidualne, w oparciu o zestaw zadań i pytań testowych oraz opisów przypadków,  przygotowujące 

studentów do samodzielnej analizy zjawisk rynkowych oraz samodzielnego wnioskowania, dyskusja, rozwiązanie problemu, 
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analiza i interpretacja tekstu, studium przypadku 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne 

Automatyzujące: komputer, rzutnik, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F1. Ocena zadań przygotowywanych indywidualnie 

F2. Ocena aktywności podczas ćwiczeń. 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa 

- A. Nowak-Far (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2020; 

- A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019. 

 

 

uzupełniająca 

- D. Zarzecki, Zarządzanie finansami: rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2019; 

- A. Borodo, Finanse publiczne. Zagadnienia ustrojowe i prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2019; 

- U. Banaszczak-Soroka (red.), Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, C.H. Beck, Warszawa, 2019; 

 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konsultacjach 30 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu) 25 

Studiowanie literatury 40 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 33 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 

Punkty ECTS za przedmiot 7 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 
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 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie ma wiedzy w 

zakresie systemu finansów 

publicznych, nie potrafi 

zdefiniować podstawowych 

pojęć związanych z budżetem 

i długiem publicznym, nie zna 

roli instytucji finansowych w 

finansowaniu deficytu 

budżetowego i nie zna roli i 

znaczenia finansów 

publicznych w 

funkcjonowaniu 

współczesnego państwa  

Student ma wiedzę w zakresie systemu finansów publicznych, definiuje podstawowe 

pojęcia związane z budżetem i długiem publicznym, zna rolę instytucji finansowych w 

finansowaniu deficytu budżetowego i zna rolę i znaczenie finansów publicznych w 

funkcjonowaniu współczesnego państwa  

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie posiada wiedzy o 

podstawowej problematyce 

systemu bankowego, 

kredytów i gwarancji 

bankowych, nadzoru nad 

Student posiada wiedzę o podstawowej problematyce systemu bankowego, kredytów i 

gwarancji bankowych, nadzoru nad działalnością rynku pieniężnego i kapitałowego oraz 

agencji ratingowych 
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działalnością rynku 

pieniężnego i kapitałowego 

oraz agencji ratingowych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna 

funkcjonowania 

współczesnych instytucji 

finansowych, zasad 

funkcjonowania 

współczesnych finansów oraz 

strategii zabezpieczania się 

przed ryzykiem zmiany cen na 

rynkach finansowych 

Student zna funkcjonowanie współczesnych instytucji finansowych, zasady 

funkcjonowania współczesnych finansów oraz strategie zabezpieczania się przed ryzykiem 

zmiany cen na rynkach finansowych 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100 % 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 
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zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

przeprowadzić analizy relacji 

między finansami 

publicznymi a rynkami 

finansowymi oraz  

nie potrafi zanalizować 

budżetu państwa, nie umie 

skorzystać z usług systemu 

bankowego, funduszy 

inwestycyjnych 

Student przeprowadza analizę relacji między finansami publicznymi a rynkami 

finansowymi oraz  

analizę budżetu państwa, korzysta z usług systemu bankowego, funduszy inwestycyjnych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

zidentyfikować wybranych 

rodzajów ryzyk związanych z 

działalnością na 

międzynarodowym rynku 

finansowym oraz nie umie 

określić prawidłowo 

konsekwencji i sposobów 

zabezpieczania przed tymi 

ryzykami 

 

Student potrafi zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyk związanych z działalnością na 

międzynarodowym rynku finansowym oraz określić prawidłowo ich konsekwencje i 

sposoby zabezpieczania przed tymi ryzykami 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi zastosować 

strategii inwestycyjnych na 

rynku finansowym oraz nie 

potrafi skorzystać z informacji 

dotyczących rynku 

Student potrafi zastosować strategie inwestycyjne na rynku finansowym oraz skorzystać z 

informacji dotyczących rynku finansowego 
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finansowego 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest zdolny do 

uczestniczenia w 

przygotowywaniu projektów 

gospodarczych 

uwzględniających aspekty 

ekonomiczne w obszarze 

finansów publicznych i 

rynków finansowych 

 

 

Student jest zdolny do uczestniczenia w przygotowywaniu projektów gospodarczych 

uwzględniających aspekty ekonomiczne w obszarze finansów publicznych i rynków 

finansowych 

 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 
Student nie rozumie potrzeby 

uczenia się przez całe życie 

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz pogłębiania i uzupełniania 
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kompetencji nr 2 oraz nie widzi sensu w 

pogłębianiu i uzupełnianiu 

nabytej wiedzy i umiejętności. 

Student nie potrafi myśleć i 

działać w sposób 

przedsiębiorczy 

nabytej wiedzy i umiejętności. 

Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



216 

 

 

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

EKONOMIKA PRODUKCJI 

Rok studiów, semestr Rok studiów: II 

Semestr studiów: IV 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie studentów z głównymi elementami rachunku ekonomicznego w odniesieniu do przedsiębiorstwa (firmy) 

działającego w zmieniającym się otoczeniu 

C2. Studenci mają okazję nabyć umiejętności oceny ekonomicznej firmy, zapoznać się z aktualną sytuacją polskich 

przedsiębiorstw, zdobyć informacje nt zakładania własnej firmy i zarządzania nią 

C3. Elementy ekonomiki produkcji wykorzystane na zajęciach mają nauczyć studenta wstępnej diagnozy i oceny ekonomicznej 

produkcji w gospodarce rolno-spożywczej. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Znajomość przedmiotów: mikro- i makroekonomia, socjologia organizacji i zarządzania 

Symbol 

odniesienia do efektów 
Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia 

do uniwersalnej 
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uczenia się dla 

kierunku studiów;/ 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_02 

 

Znajomość podstawowych terminów ekonomicznych P6U_W 

 

W_07 

 

Znajomość narzędzi analitycznych wykorzystywanych przez ekonomikę produkcji 

  

P6U_W 

W_10 Wyjaśnienie reakcji między poszczególnymi podmiotami w różnych typach gospodarek,  na czym 

polega efektywne gospodarowanie,  roli marketingu w przedsiębiorstwie 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_02 

 

Wyjaśnienia, na czym polega specyfika przemysłu biotechnologicznego, kalkulacji kosztów, 

przychodów, ocena wyniku finansowego przedsiębiorstwa 

P6U_U 

U_09 Ustala ceny produktu za pomocą różnych metod oraz ocena rentowności przedsiębiorstw P6U_U 

 

U_14 Analizuje i ocenia zjawiska ekonomiczne, finansowe i marketingowe w przedsiębiorstwie P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_03 Przestrzeganie zasad etykiety związanych z potrzebami konsumenta. P6U_K 

K_06 Znajomość zasad zrównoważonego rozwoju P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

1. Wprowadzenie do ekonomii - ekonomia jako nauka społeczna. 

2. Gospodarka, rodzaje gospodarek (wolnorynkowa, nakazowa i mieszana). 

3. Składniki i pojęcie rynku (popyt, podaż, cena). 

4. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta, model zachowania konsumenta. 

5. Podstawy decyzji ekonomicznych producenta, rynek zasobów (praca, kapitał i ziemia). 

6. Podstawy analizy finansowej w przedsiębiorstwach (koszty, przychody, wynik finansowy). 

Rola marketingu (marketing mix, kalkulacja ceny, produkt i jego cechy, marketing ekologiczny). 

Suma  godzin: 20 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

Metody dydaktyczne 
Wykłady prowadzone przy użyciu technik audiowizualnych, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium 

przypadku, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne 

Automatyzujące: komputer, rzutnik, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2000. 

- S.  Duda, H. Mamcarz, A.  Pakuła, Ekonomia, Wyd. UMCS, Lublin 1998. 

uzupełniająca - J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000. 

- Ph. Kotler, G.  Armstrong, J. Saunders,Marketing, Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.   

Prowadzący przedmiot  wykład: prof. dr hab. Zygmunt Wojtaszek, dr Arkadiusz Chudzik - arek.chudzik@gmail.com 
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(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do wykładu  

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 15 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 
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WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 

maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 51%-70% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 71%-90% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna 

podstawowych terminów 

ekonomicznych 

Student zna podstawowe terminy ekonomiczne 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna narzędzi 

analitycznych 

wykorzystywanych przez 

ekonomikę produkcji 

  

Student zna narzędzia analityczne wykorzystywane przez ekonomikę produkcji 

  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie umie wyjaśnić 

reakcji między 

poszczególnymi podmiotami 

w różnych typach 

gospodarkach, na czym 

polega efektywne 

gospodarowanie, rola 

marketingu w 

przedsiębiorstwie 

Student wyjaśnia reakcje między poszczególnymi podmiotami w różnych typach 

gospodarek, na czym polega efektywne gospodarowanie, rola marketingu w 

przedsiębiorstwie 
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UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 

maksymalnie 50% na 

poziomie 

niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 51-70 % na 

poziomie dostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 71-90 % na 

poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-

100% na poziomie 

bardzo dobrym - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył 

podczas zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie umie wyjaśnić, na 

czym polega specyfika 

przemysłu 

biotechnologicznego, 

kalkulacja kosztów, 

przychodów, ocena wyniku 

finansowego przedsiębiorstwa 

Student umie wyjaśnić, na czym polega specyfika przemysłu biotechnologicznego, 

kalkulacja kosztów, przychodów, ocena wyniku finansowego przedsiębiorstwa 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi ustalić 

ceny produktu za pomocą 

różnych metod oraz nie 

potrafi ocenić rentowności 

Student potrafi ustalić ceny produktu za pomocą różnych metod oraz ocenić rentowności 

przedsiębiorstw 
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przedsiębiorstw 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi 

zanalizować i ocenić zjawisk 

ekonomicznych, finansowych 

i marketingowych w 

przedsiębiorstwie 

Student potrafi zanalizować i ocenić zjawiska ekonomiczne, finansowe i marketingowe w 

przedsiębiorstwie 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na 

poziomie bardzo 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie przestrzega zasad 

etykiety związanych z 

potrzebami konsumenta. 

Student przestrzega zasady etykiety związane z potrzebami konsumenta. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi 

wykorzystać znajomości 

zasad zrównoważonego 

rozwoju 

 

Student potrafi wykorzystać znajomość zasad zrównoważonego rozwoju 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

AGROBIZNES 

Rok studiów, semestr Rok studiów: II 

Semestr studiów: IV 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Teoretyczne zapoznanie studentów z problematyką prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze rolnictwa. 

Zaprezentowanie najważniejszych pojęć i zagadnień związanych ze zjawiskami gospodarczymi zachodzącymi we 

współczesnym rolnictwie polskim.  

C2. Przedstawienie zasadniczych celów działania agroprzedsiębiorstwa na rynku. Charakterystyka zjawisk ekonomiczno– 

finansowych mających wpływ na kształtowanie wyniku finansowego agroprzedsiębiorstwa. 

C3. Przedstawienie roli i pozycji rolnictwa w gospodarce krajowej i światowej.  

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Znajomość podstawy ekonomii, zasad rachunkowości, marketingu, elementów prawa, ekonomiki przedsiębiorstw, a także 

komunikacji interpersonalnej przedstawianych na wcześniejszych kursach 

Symbol Opis efektów uczenia się Symbol odniesienia 
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odniesienia do efektów 

uczenia się dla 

kierunku studiów;/ 

do uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

 

Wiedza 

W_02 

 

Zna i rozumie podstawowe zjawiska ekonomiczne zachodzące w obszarze rynku rolnego P6U_W 

 

W_04 

 

Ma podstawową wiedzę o zasadach funkcjonowania zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwach 

rolniczych. 

P6U_W 

W_11 Rozumie zasady i instrumenty rachunkowości w przedsiębiorstwach rolnych               P6U_W 

Umiejętności 

U_02 

 

Posiada podstawowe umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji w 

zakresie ekonomii i funkcjonowania rolnictwa. 

P6U_U 

U_14 Posiada umiejętność rozumowania i analizowania zjawisk ekonomicznych, prawnych związanych z 

agrobiznesem. 

P6U_U 

 

U_17 Ocenia działania przedsiębiorstw w sektorze agrobiznesu P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego, uczenia się przez całe życie 

P6U_K 

K_10 Potrafi właściwie ocenić skutki ekonomiczne podejmowanych decyzji w gospodarstwie 

ogrodniczym oraz reagować w sposób przedsiębiorczy na sygnały płynące z rynku 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej 

2. Struktury organizacyjnej rolnictwa i jego głównych gałęzi produkcyjnych 

3. Charakterystyka podstawowych czynników wytwórczych jako elementów agrobiznesu 

4. Charakterystyka wybranych rachunków kosztów, dochodów i poziomu opłacalności w rolnictwie  

5. Metody obliczania podstawowych kategorii kosztów i dochodów  

6. Znajomość sposobów wykorzystania wskazanych kategorii do oceny efektywności gospodarowania i podejmowania 

racjonalnych decyzji 

7. Metody rachunku ekonomicznego, przydatne przy podejmowaniu decyzji produkcyjnych  

8. Metody oceny wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa 

Suma  godzin: 20 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

 

Metody dydaktyczne 
Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), dyskusja , kształcenie na 

odległość 

Narzędzia dydaktyczne 

Komputer, rzutnik, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - K. Firlej, Rozwój przemysłu rolno – spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty, Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie, Kraków 2007 

- F. Kapusta, Agrobiznes, Difin, Warszawa 2008. 
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- F.  Kapusta, Teoria agrobiznesu. Ćwiczenia. Wydanie 4, Wydawnictwo AE, Wrocław 2007. 

uzupełniająca - Polski przemysł spożywczy – analiza makroekonomiczna, Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, red. R. Urban, Instytut 

Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej, Warszawa 2000. 

- S.  Urban, K. Szlachta, Ekonomika i organizacja handlu żywnością, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara 

Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń - 

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 15 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
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FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 

maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 51%-70% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 71%-90% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna i nie rozumie 

podstawowych zjawisk 

ekonomicznych zachodzących 

w obszarze rynku rolnego 

Student zna i rozumie podstawowe zjawiska ekonomiczne zachodzące w obszarze rynku 

rolnego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie ma podstawowej 

wiedzy o zasadach 

funkcjonowania zjawisk 

ekonomicznych w 

przedsiębiorstwach 

rolniczych. 

Student ma podstawową wiedzę o zasadach funkcjonowania zjawisk ekonomicznych w 

przedsiębiorstwach rolniczych. 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie rozumie zasad i 

instrumentów rachunkowości 

w przedsiębiorstwach rolnych 

Student rozumie zasady i instrumenty rachunkowości w przedsiębiorstwach rolnych 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie posiada 

podstawowych umiejętności 

obserwowania, wyszukiwania 

i przetwarzania informacji w 

zakresie ekonomii i 

funkcjonowania rolnictwa. 

Student posiada podstawowe umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania 

informacji w zakresie ekonomii i funkcjonowania rolnictwa. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie posiada 

umiejętności rozumowania i 

analizowania zjawisk 

ekonomicznych, prawnych 

Student posiada umiejętność rozumowania i analizowania zjawisk ekonomicznych, 

prawnych związanych z agrobiznesem. 
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związanych z agrobiznesem. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi ocenić 

działań przedsiębiorstw w 

sektorze agrobiznesu 

Student ocenia działania przedsiębiorstw w sektorze agrobiznesu 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na 

poziomie bardzo 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie ma świadomości 

poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, nie rozumie 

potrzeby ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego, 

uczenia się przez całe życie 

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

rozwoju osobistego i zawodowego, uczenia się przez całe życie 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi właściwie 

ocenić skutków 

ekonomicznych 

podejmowanych decyzji w 

Student potrafi właściwie ocenić skutki ekonomiczne podejmowanych decyzji w 

gospodarstwie ogrodniczym oraz reagować w sposób przedsiębiorczy na sygnały płynące z 

rynku 
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gospodarstwie ogrodniczym 

oraz nie potrafi reagować w 

sposób przedsiębiorczy na 

sygnały płynące z rynku 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

PRAWO PODATKOWE 

Rok studiów, semestr Rok studiów: II 

Semestr studiów: IV 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 

4 

Cel przedmiotu C1. Głównym celem przedmiotu jest omówienie i analiza podstawowych zagadnień związanych z transformacja i 

funkcjonowaniem polskiego systemu podatkowego i celnego. W efekcie student w sposób gruntowny pozna polski system 

podatkowy i celny. 

C2. Wskazanie i przedstawienie roli podatków i ceł w systemie finansów publicznych oraz pokazanie podstawowych 

rozwiązań systemu podatkowego i celnego w Polsce.  

C3. Zapoznanie z rodzajami podatków i ceł, ich konstrukcją oraz znaczeniem w strukturze finansów publicznych oraz 

obowiązkami podatników i płatników. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Wymagane są wiedza, umiejętności i kompetencje pozyskane na takich przedmiotach jak: mikroekonomia, finanse publiczne i 

rynki finansowe 

Symbol Opis efektów uczenia się Symbol odniesienia 
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odniesienia do efektów 

uczenia się dla 

kierunku studiów;/ 

do uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_03 

 

Zna podstawowe pojęcia oraz zna normy prawne z zakresu polskiego systemu i prawa podatkowego P6U_W 

 

W_08 

 

Definiuje i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu systemu podatkowego i celnego oraz 

ogólne zasady tworzenia i rozwoju działań w obszarze systemów podatkowych 

P6U_W 

W_12 Objaśnia najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy podatkowe, rozumie ich 

historyczne i kulturowe uwarunkowania. 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_03 

 

Opracowuje i przygotowanie analizy i wystąpienia, dotyczące zagadnień szczegółowych, z 

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł w obszarze prawa 

podatkowego  

P6U_U 

U_08 Interpretuje przepisy prawa finansowego i podatkowego oraz potrafi posługiwać się aktami prawa 

finansowego i podatkowego 

P6U_U 

 

U_18 Wykorzystuje znajomość zasad i norm w zakresie prawa podatkowego P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego, uczenia się przez całe życie 

P6U_K 

K_03 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i 

przestrzegania zasad etyki zawodowej 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

1 Istota, funkcje i zasady podatków 

2 Definicja prawna i cechy podatków 

3 Klasyfikacja podatków wg przedmiotu opodatkowania 

4 Prawo podatkowe – podstawowe pojęcia 

5 Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe  

6 Podatki pośrednie i bezpośrednie oraz zjawisko przerzucalności podatków 

7 Systemy podatkowe i ich struktura 

8 Podatki dochodowe od osób fizycznych i osób prawnych 

9 Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy 

10 System celny - znaczenie fiskalne i pozafiskalne ceł 

Suma  godzin: 15. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1 Podatki dochodowe od osób fizycznych   

2 Podatki dochodowe od  osób prawnych 

3 Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy 

4 Podatek akcyzowy 

5 Podatki i opłaty lokalne 

6 System celny - znaczenie fiskalne i pozafiskalne ceł 

Suma godzin: 15. 

Metody dydaktyczne Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy) 

ćwiczenia konwersatoryjne, dyskusja  

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Komputer, Projektor multimedialny, Programy komputerowe, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

Literatura 
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podstawowa - R. Rosiński, Polski System Podatkowy, Difin, Warszawa  2010 

- M. Miszczuk, System Podatków i Opłat Samorządowych w Polsce, C.H. Beck, 2009 

- K. Wach, Systemy Podatkowe Krajów UE, Wolters Kluwer, Kraków 2008 

uzupełniająca - K. Lasiński-Sulecki, Prawo Celne,  Wolters Kluwer, Warszawa 2007 

- R. Mastalski, Prawo Podatkowe, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2000 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konsultacjach 15 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu) 25 

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 13 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
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FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 

maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 51%-70% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 71%-90% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna 

podstawowych pojęć oraz nie 

zna norm prawnych z zakresu 

polskiego systemu i prawa 

podatkowego 

Student zna podstawowe pojęcia oraz zna normy prawne z zakresu polskiego systemu i 

prawa podatkowego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie potrafi 

zdefiniować i nie rozumie 

podstawowych pojęć i zasad z 

zakresu systemu podatkowego 

i celnego oraz ogólnych zasad 

Student potrafi zdefiniować i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu systemu 

podatkowego i celnego oraz ogólne zasady tworzenia i rozwoju działań w obszarze 

systemów podatkowych 
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tworzenia i rozwoju działań w 

obszarze systemów 

podatkowych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie potrafi objaśnić 

najważniejszych tradycyjnych 

i współczesnych nurtów i 

systemów podatkowych, nie 

rozumie ich historycznego i 

kulturowego uwarunkowania 

Student objaśnia najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy podatkowe, 

rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 

maksymalnie 50% na 

poziomie 

niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 51-70 % na 

poziomie dostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 71-90 % na 

poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-

100% na poziomie 

bardzo dobrym - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył 

podczas zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi opracować 

i nie potrafi przygotować 

Student opracowuje i przygotowuje analizy i wystąpienia, dotyczące zagadnień 

szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych 
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analiz i wystąpień, 

dotyczących zagadnień 

szczegółowych, z 

wykorzystaniem 

podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także nie zna 

różnych źródeł w obszarze 

prawa podatkowego  

źródeł w obszarze prawa podatkowego  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

interpretować przepisów 

prawa finansowego i 

podatkowego oraz nie potrafi 

posługiwać się aktami prawa 

finansowego i podatkowego 

Student interpretuje przepisy prawa finansowego i podatkowego oraz potrafi posługiwać 

się aktami prawa finansowego i podatkowego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi 

wykorzystywać znajomości 

zasad i norm w zakresie 

prawa podatkowego 

Student wykorzystuje znajomość zasad i norm w zakresie prawa podatkowego 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na 

poziomie bardzo 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi wynik 

obserwacji pracy i 
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podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

egzaminu/zaliczenia egzaminu/zaliczenia nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest świadomy 

poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, nie rozumie 

potrzeby ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego, 

uczenia się przez całe życie 

przepisów prawa 

podatkowego 

Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

rozwoju osobistego i zawodowego, uczenia się przez całe życie przepisów prawa 

podatkowego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie ma przekonania o 

wadze zachowania się w 

sposób profesjonalny, 

refleksji na tematy etyczne i 

przestrzegania zasad etyki 

zawodowej związanej z 

prawem podatkowym 

Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na 

tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej związanej z prawem podatkowym 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 
SYSTEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE 

Rok studiów, semestr 
Rok studiów: II 

Semestr studiów: IV 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 
4 

Cel przedmiotu 

C1.  Poznanie podstawowych celów, założeń i treści nauki administracji 

C2. Przyswojenie przez studentów podstawowej terminologii z zakresu administracji publicznej 

C3.  Poznanie instytucji, zasad ustroju, organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Posiada  podstawową orientację w problematyce prawno-politycznej wyniesioną ze szkoły średniej z zakresu 

przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz ukończył kursy nauki o państwie i podstaw prawa 

 

Symbolodniesienia do 

efektów uczenia się dla 

kierunku studiów 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia 

do uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_03 

 

Identyfikuje elementy systemu administracji publicznej. Rozpoznaje i charakteryzuje 

składowe systemu administracji publicznej, a w szczególności: zasady organizacji aparatu 

administracyjnego, rodzaje podmiotów administrujących, ich  formy organizacyjne,  funkcje 

oraz występujące między nimi powiązania.  

P6U_W 

W_05 

 

Posiada elementarną wiedzę dotyczącą genezy, statusu, założeń, zakresu,  koncepcji 

badawczych i aparatu pojęciowego nauki administracji, a także jej powiązań z naukami 

prawnymi i społecznymi. 

P6U_W 

W_17 

Dysponuje ogólną wiedzą na temat różnych form organizacyjnych administracji publicznej, 

a w szczególności podstaw ustroju, struktury organizacyjnej oraz funkcji i zadań 

administracji rządowej i samorządu terytorialnego. 

P6U_W 

Umiejętności 

U_04 

 

Korzystając z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji umie samodzielnie zbierać, 

selekcjonować i organizować dane dotyczące wybranych problemów funkcjonowania 

administracji publicznej. 

P6U_U 

U_06 
Umie wskazać i objaśnić najważniejsze uwarunkowania (endogeniczne i egzogeniczne) 

funkcjonowania administracji publicznej. 

P6U_U 

 

U_11 
Zna i stosuje przepisy prawne w odniesieniu do administracji publicznej. 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_04 
W sposób uargumentowany wypowiada się  na temat wybranych  zagadnień dotyczących  

organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. 
P6U_K 

K_10 
Samodzielnie zdobywa i poszerza wiedzę z zakresu administracji publicznej oraz doskonali 

umiejętność analizowania omawianych na zajęciach zagadnień administracyjnych. 
P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć: 

wykład  

1) Podstawowe kategorie pojęciowe, zakresy znaczeniowe i konteksty wyróżniania administracji; 

2) Status teoretyczno-metodologiczny nauki administracji; 

3) Uwarunkowania rozwoju administracji publicznej: cywilizacyjne, technologiczne, aksjologiczne. doktrynalne, społeczno-

polityczne, ekonomiczne; 

4) Struktury organizacyjne administracji; 

5) Kadry administracji. Problematyka doboru, awansu i stabilizacji kadr w aparacie administracyjnym; 

6) System administracji publicznej w Polsce. 

Suma godzin: 15 

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

1) System administracji publicznej (administracja rządowa, samorządowa, specjalna); 

2) System prawny działania administracji publicznej na poszczególnych szczeblach i poziomach; 

3) Organy administracji publicznej, ich kompetencje i współzależność miedzy nimi; 

4) Zasady opracowywania, redagowania i rozpowszechniania wewnętrznych aktów prawnych przez jednostki administracji 

publicznej; 

5) System rejestracji i obiegu dokumentów w jednostkach administracji publicznej (instrukcja kancelaryjna, jednolity 

rzeczowy wykaz akt, zasady archiwizacji dokumentów); 

6) Ćwiczenie praktyczne z zakresu wytwarzania i rejestrowania dokumentów w jednostce administracji publicznej. 

Suma godzin: 15 

Metody dydaktyczne 

Wykład problemowy 

Wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem prezentacji w PowerPoincie 

Zajęcia  z wykorzystaniem różnych form dyskusji 

Dyskusja nad tekstem z literatury przedmiotu 

Analiza aktów prawnych 

Metoda stawiania i rozwiązywania problemów  

Ćwiczenie praktyczne – indywidualna praca studenta 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Materiały publikowane – wybór tekstów z literatury przedmiotowej oraz materiałów źródłowych (aktów prawnych) 

Tablica, Komputer, Rzutnik multimedialny, prezentacje PowerPoint, platforma do webinarów 
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Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa 
- A. Beneza,G.Smyk, Historia administracji publicznej w Polsce 1764-1989, Warszawa 2006; 

- R. Szałowski, Zarys ustroju administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej, Łódź 2008. 

uzupełniająca 

- B. Kudrycka, B. Guy Peters, P. J. Suwaj (red.), Nauka Administracji, Warszawa 2009; 

- J. Hausner, Administracja publiczna, Warszawa 2005. 

 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konsultacjach 15 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu) 25 
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Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do zaliczenia 13 

Udział w zaliczeniu 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 

maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 51%-70% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 71%-90% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie potrafi 

zidentyfikować elementów 

systemu administracji 

publicznej. Nie rozpoznaje i 

nie potrafi scharakteryzować 

składowych systemu 

administracji publicznej, a w 

szczególności: zasad 

organizacji aparatu 

administracyjnego, rodzajów 

podmiotów administrujących, 

ich  form organizacyjnych,  

funkcji oraz występujących 

między nimi powiązań 

 

Student potrafi zidentyfikować elementy systemu administracji publicznej. Rozpoznaje i 

charakteryzuje składowe systemu administracji publicznej, a w szczególności: zasady 

organizacji aparatu administracyjnego, rodzaje podmiotów administrujących, ich  formy 

organizacyjne,  funkcje oraz występujące między nimi powiązania.  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie posiada 

elementarnej wiedzy 

dotyczącej genezy, statusu, 

założeń, zakresu,  koncepcji 

badawczych i aparatu 

pojęciowego nauki 

administracji, a także jej 

powiązań z naukami 

prawnymi i społecznymi 

Student posiada elementarną wiedzę dotyczącą genezy, statusu, założeń, zakresu,  

koncepcji badawczych i aparatu pojęciowego nauki administracji, a także jej powiązań z 

naukami prawnymi i społecznymi 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie dysponuje ogólną 

wiedzą na temat różnych form 

organizacyjnych administracji 

publicznej, a w szczególności 

podstaw ustroju, struktury 

organizacyjnej oraz funkcji i 

Student dysponuje ogólną wiedzą na temat różnych form organizacyjnych administracji 

publicznej, a w szczególności podstaw ustroju, struktury organizacyjnej oraz funkcji i 

zadań administracji rządowej i samorządu terytorialnego 
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zadań administracji rządowej i 

samorządu terytorialnego 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 

maksymalnie 50% na 

poziomie 

niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 51-70 % na 

poziomie dostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 71-90 % na 

poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-

100% na poziomie 

bardzoi dobrym - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył 

podczas zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi skorzystać 

z tradycyjnych i 

nowoczesnych źródeł 

informacji, nie umie 

samodzielnie zbierać, 

selekcjonować i organizować 

danych dotyczące wybranych 

problemów funkcjonowania 

administracji publicznej 

Student potrafi skorzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji, umie 

samodzielnie zbierać, selekcjonować i organizować dane dotyczące wybranych problemów 

funkcjonowania administracji publicznej 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie umie wskazać i 

objaśnić najważniejszych 

uwarunkowań 

(endogenicznych i 

egzogenicznych) 

funkcjonowania administracji 

publicznej 

Student umie wskazać i objaśnić najważniejsze uwarunkowania (endogeniczne i 

egzogeniczne) funkcjonowania administracji publicznej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie zna i nie stosuje 

przepisów prawnych w 

odniesieniu do administracji 

publicznej 

Student zna i stosuje przepisy prawne w odniesieniu do administracji publicznej 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na 

poziomie bardzo 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie wypowiada się w 

sposób przekonujący na temat 

wybranych  zagadnień 

Student w sposób uargumentowany wypowiada się  na temat wybranych  zagadnień 

dotyczących  organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce 
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dotyczących  organizacji i 

funkcjonowania administracji 

publicznej w Polsce 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi 

samodzielnie zdobywać i 

poszerzać wiedzy z zakresu 

administracji publicznej oraz 

nie potrafi doskonalić 

umiejętności analizowania 

omawianych na zajęciach 

zagadnień administracyjnych 

Student samodzielnie zdobywa i poszerza wiedzę z zakresu administracji publicznej oraz 

doskonali umiejętność analizowania omawianych na zajęciach zagadnień 

administracyjnych 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW   

Rok studiów, semestr 
Rok studiów: II 

Semestr studiów: IV 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 
4 

Cel przedmiotu 

C1. Praktyczne i teoretyczne zapoznanie studentów z problematyką finansów przedsiębiorstw 

C2. Przedstawienie systemu rachunkowości jako źródła niezbędnej informacji wykorzystywanej do podejmowania 

decyzji finansowych. C3. Przedstawienie sposobów finansowania działalności przedsiębiorstwa oraz zasadami 

funkcjonowania rynku pieniężno - kapitałowego oraz jego strukturę  

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończenie kursu nauka o państwie, rachunkowość, finanse publiczne i rynki finansowe,  

 

Symbolodniesienia do 

efektów uczenia się dla 

kierunku studiów 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia 

do uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 
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PRK 

 

 

 

Wiedza 

W_03 
Ma podstawową wiedzę o finansach przedsiębiorstw systemie nauk społecznych oraz 

przedmiotach  powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi 
P6U_W 

W_15 

Definiuje pojęcia finansów przedsiębiorstwa, własnych i obcych źródeł finansowania, 

wymienia i charakteryzuje obszary zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz zna 

metody i narzędzia planowania finansowego w przedsiębiorstwie 

 

P6U_W 

W_16 

Zna zasady określania wartości pieniądza w czasie, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, 

analizy rynku pieniężno – kapitałowego wykorzystuje przy tym wiedzę z zakresu innych 

dziedzin nauki w tym dyscyplin nauk społecznych 

P6U_W 

Umiejętności 

U_06 

 

Posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, 

zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania, rozstrzygnięcia 

dylematów dotyczących zjawisk finansowych w przedsiębiorstwie. 

 

P6U_U 

U_09 

Dokonuje analizy możliwości finansowania własnej działalności gospodarczej z różnych 

źródeł, potrafi podejmować działania zarządcze finansami w małych przedsiębiorstwach, w 

tym podejmowania decyzji finansowych  

P6U_U 

 

U_12 
Jest zdolny do wykorzystywania swojej wiedzy w pracy zawodowej w działach 

finansowych dużych przedsiębiorstw 
P6U_U 

Kompetencje społeczne 
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K_03 

Jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania 

etyki zawodowej przy wykonywaniu czynności mających wpływ system finansowy 

przedsiębiorstwa. 

P6U_K 

K_12 

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi przez przedsiębiorstwo 

odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w procesie zarządzania finansami 

przedsiębiorstwa 

P6U_K 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1. Finanse przedsiębiorstwa – podstawowe pojęcia: istota pieniężnego charakteru gospodarki, finanse a 

rachunkowość, cele działania przedsiębiorstwa  

2. Istota i zasady sporządzania sprawozdań finansowych: rachunkowość jako źródło informacji, rachunkowość 

finansowa a zarządcza  

3. Prezentacja kosztów w przedsiębiorstwie: klasyfikacja kosztów, podział kosztów, analiza progu rentowości, 

dziwienia operacyjna, zasady analizy i kontroli kosztów   

4. Zasady ustalania wartości pieniądza w czasie: wartość przyszła, wartość teraźniejsza, analiza wskaźnikowa    

5. Charakterystyka źródeł kapitału w przedsiębiorstwie: sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa, 

rynek pieniężno- kapitałowy i jego struktura   

6. Zasady analizy finansowej przedsiębiorstwa: pojecie analizy, metody analizy finansowej, analiza wskaźnikowa, 

analiza wskaźnikowa dla określonych inwestorów   

7. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa – wycena przedsiębiorstwa    

 

Suma  Suma godzin: 15 

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

1. Przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstwa i instytucji finansowych. 

2. Zasady finansowania i inwestowania; kształtowanie struktury kapitałów przedsiębiorstw i instytucji finansowych. 

3. Inwestycje pieniężne. 



251 

 

4. Inwestycje rzeczowe. 

5. Zarządzanie aktywami obrotowymi i krótkoterminowymi zobowiązaniami przedsiębiorstwa i instytucji finansowych. 

6. Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstw instytucji finansowych. 

7. Zarządzanie instrumentami pochodnymi ; rodzaje i miejsce instrumentów pochodnych, zasady konstrukcji strategii zabez-

pieczających oraz inwestycyjnych. 

8. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie i instytucjach finansowych. 

9. Wybrane metody projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw. 

10. Analiza fundamentalna działalności przedsiębiorstwa (sektorowa i wskaźnikowa). 

11. Otoczenie i obszary zarządzania przedsiębiorstw i instytucji finansowych. 

12. Instrumenty transferu ryzyka - instrumenty pochodne. 

13. Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa i instytucji finansowej. 

 

 

Metody majątkowe i dochodowe wyceny przedsiębiorstw   

Suma godzin: 15. 

Metody dydaktyczne 

Wykład problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy 

Ćwiczenia: praca w grupach, z analizą zdarzeń, z dyskusją, z rozwiązywaniem zadań, z wykonywaniem doświadczeń, z analizą 

i oceną tekstów, dokumentów, z ocena danych statystycznych, z metoda projektową, ze studium przypadku 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Tablica , Komputer, Rzutnik, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny  

 

Literatura 

Literatura 
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podstawowa 
- P. Dec, P. Masiukiewicz, Finanse przedsiębiorstw w modelach i zadaniach, Warszawa 2020; 

- M. Ciołek, Finanse przedsiębiorstw w przykładach i zadaniach, Warszawa 2019. 

uzupełniająca 

- F. Bławat, E. Drajska, P.Figura, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Cz. 1., Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaź-

nikowa, Warszawa 2018; 

- J. Nesterak, S. Kruk, Finanse przedsiębiorstwa, Kraków 2018; 

- B. Kotowska, J. Sitko, A. Uzięmbło, Finanse przedsiębiorstw: przykłady , zadania i rozwiązania, Warszawa 2017. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konsultacjach 25 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 20 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 13 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 
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Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 

maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 51%-70% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 71%-90% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie ma podstawowej 

wiedzy o finansach 

przedsiębiorstw, systemie 

nauk społecznych oraz 

przedmiotach  powiązanych z 

innymi dyscyplinami 

naukowymi 

Student ma podstawową wiedzę o finansach przedsiębiorstw, systemie nauk społecznych 

oraz przedmiotach  powiązanych z innymi dyscyplinami naukowymi 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie potrafi 

zdefiniować pojęć dot. 

finansów przedsiębiorstwa, 

własnych i obcych źródeł 

finansowania, nie umie 

wymienić i scharakteryzować 

obszarów zarządzania 

finansami w przedsiębiorstwie 

oraz nie zna metod i narzędzi 

planowania finansowego w 

przedsiębiorstwie 

Student potrafi definiować pojęcia dot. finansów przedsiębiorstwa, własnych i obcych 

źródeł finansowania, wymienia i charakteryzuje obszary zarządzania finansami w 

przedsiębiorstwie oraz zna metody i narzędzia planowania finansowego w 

przedsiębiorstwie 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna zasad 

określania wartości pieniądza 

w czasie, zarządzania 

finansami przedsiębiorstwa, 

analizy rynku pieniężno– 

kapitałowego nie 

wykorzystuje przy tym 

wiedzy z zakresu innych 

dziedzin nauki w tym 

dyscyplin nauk społecznych 

Student zna zasady określania wartości pieniądza w czasie, zarządzania finansami 

przedsiębiorstwa, analizy rynku pieniężno– kapitałowego wykorzystuje przy tym wiedzę z 

zakresu innych dziedzin nauki w tym dyscyplin nauk społecznych 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 

maksymalnie 50% na 

poziomie 

niedostatecznym- 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 51-70 % na 

poziomie dostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 71-90 % na 

poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-

100% na poziomie 

bardzo dobrym - 

wskaźnik osiągnięcia 
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wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył 

podczas zajęć 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu umiejętności nr 1 

Student nie posługuje się 

systemami normatywnymi 

oraz wybranymi normami i 

regułami (prawnymi, 

zawodowymi, moralnymi) w 

celu rozwiązania konkretnego 

zadania, rozstrzygnięcia 

dylematów dotyczących 

zjawisk finansowych w 

przedsiębiorstwie. 

Student posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami 

(prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania, 

rozstrzygnięcia dylematów dotyczących zjawisk finansowych w przedsiębiorstwie. 

 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu umiejętności nr 2 

Student nie dokonuje analizy 

możliwości finansowania 

własnej działalności 

gospodarczej z różnych 

źródeł, nie potrafi 

podejmować działań 

zarządzania finansami w 

małych przedsiębiorstwach, w 

tym podejmowania decyzji 

finansowych  

Student dokonuje analizy możliwości finansowania własnej działalności gospodarczej z 

różnych źródeł, potrafi podejmować działania zarządcze finansami w małych 

przedsiębiorstwach, w tym podejmowania decyzji finansowych  

Efekt przedmiotowy z Student nie jest zdolny do Student jest zdolny do wykorzystywania swojej wiedzy w pracy zawodowej w działach 
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zakresu umiejętności nr 3 wykorzystywania swojej 

wiedzy w pracy zawodowej w 

działach finansowych dużych 

przedsiębiorstw 

finansowych dużych przedsiębiorstw 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na 

poziomie bardzo 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest przekonany o 

konieczności zachowania się 

w sposób profesjonalny i 

przestrzegania etyki 

zawodowej przy 

wykonywaniu czynności 

mających wpływ system 

finansowy przedsiębiorstwa. 

Student jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i 

przestrzegania etyki zawodowej przy wykonywaniu czynności mających wpływ system 

finansowy przedsiębiorstwa. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie utożsamia się z 

wartościami, celami i 

Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi przez 

przedsiębiorstwo, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w procesie 
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zadaniami realizowanymi 

przez przedsiębiorstwo, 

nieodznacza się rozwagą, 

dojrzałością i 

zaangażowaniem w procesie 

zarządzania finansami 

przedsiębiorstwa 

zarządzania finansami przedsiębiorstwa 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

SELECTED PROBLEMS IN ECONOMY 

Rok studiów, semestr Rok studiów: II 

Semestr studiów: IV semestr 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Nauczenie studentów elementarnego słownictwa angielskiego z dziedzin: ekonomii, biznesu i finansów.  

C2. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o nierównościach płacowych, dochodowych i majątkowych we współcze-

snym świecie i w Polsce, przy użyciu anglojęzycznej terminologii   

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Studenci znają język angielskim przynajmniej w stopniu średniozaawansowanym. Studenci posiadają podstawową wiedzę z 

zakresu ekonomii i finansów. Potrafią poprawnie interpretować wykresy, diagramy, mapy i tabele. 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 
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W_21 Zna słownictwo z zakresu ekonomii i w sposób płynny opisuje sytuację społeczno - gospodarczą w 

języku obcym 

P6U_W 

 

W_01, W_21 Posiada ogólną wiedzę o nierównościach płacowych, dochodowych i majątkowych we 

współczesnym świecie i w Polsce  

P6U_W 

Umiejętności 

U_24 Ma umiejętności językowe pozwalające w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na wybrane 

tematy ekonomiczne przy użyciu anglojęzycznej terminologii 

P6U_U 

U_25 Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i poszerzania własnych kompetencji językowych, 

niezbędnych w pracy zawodowej 

P6U_U 

 

U_19, U_24 Analizuje zmiany zachodzące w otoczeniu społecznym, ekonomicznym, finansowym przy użyciu 

specjalistycznej, anglojęzycznej terminologii 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01  

Dba o rozwój zdolności interdyscyplinarnych, w tym kompetencji językowych 

P6U_K 

K_09 Jest świadom europejskiego wymiaru procesów gospodarczych zachodzących w kraju oraz regionie 

oraz rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1) Podstawowe słownictwo ekonomiczne w języku angielskim. – 2 h 

2) Podstawowe słownictwo biznesowe w języku angielskim. – 2 h 

3) Podstawowe słownictwo finansowe w języku angielskim. – 2 h 

4) Wypracowanie w języku angielskim na dowolny temat gospodarczy – omawianie i dyskusja. – 2 h 

5) Economic inequalities in the contemporary global world. – 2 h 

 

Suma godzin: 10 
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Metody dydaktyczne Prezentacje multimedialne, ćwiczenia programowe, dyskusja w języku angielskim, , kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne  

 

Tablica, komputer, rzutnik, platforma do webinarów 

 

 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - Słownik dla ekonomistów polsko-angielski angielsko-polski: Słownik ekonomiczny i biznesowy, Level Trading, 2016; 

- J. Gordon, Słownik biznesu angielsko-polski polsko-angielski, Warszawa 2013. 

uzupełniająca - Reconfiguration of the global economy and international finance: selected problems (ed. W. Michalczyk), Wrocław 2012. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  

Udział w ćwiczeniach 10 
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Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 20 

Studiowanie literatury  

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do zaliczenia 20 

Udział w zaliczeniu 1 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Nie zna słownictwa z zakresu 

ekonomii i nie potrafi w 

sposób płynny opisywać 

sytuacji społeczno– 

gospodarczej w języku obcym 

Zna słownictwo z zakresu ekonomii i w sposób płynny opisuje sytuację społeczno - 

gospodarczą w języku obcym 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Nie ma ogólnej wiedzy o 

nierównościach płacowych, 

dochodowych i majątkowych 

we współczesnym świecie i w 

Polsce  

Posiada ogólną wiedzę o nierównościach płacowych, dochodowych i majątkowych we 

współczesnym świecie i w Polsce 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Nie ma umiejętności 

językowych pozwalającychw 

sposób precyzyjny i spójny 

Ma umiejętności językowe pozwalające w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na 

wybrane tematy ekonomiczne przy użyciu anglojęzycznej terminologii 
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wypowiadać się na wybrane 

tematy ekonomiczne przy 

użyciu anglojęzycznej 

terminologii 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Nie rozumie potrzeby 

ustawicznego uczenia się i 

poszerzania własnych 

kompetencji językowych, 

niezbędnych w pracy 

zawodowej 

Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i poszerzania własnych kompetencji 

językowych, niezbędnych w pracy zawodowej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Nie analizuje zmian 

zachodzących w otoczeniu 

społecznym, ekonomicznym, 

finansowym przy użyciu 

specjalistycznej, 

anglojęzycznej terminologii 

Analizuje zmiany zachodzące w otoczeniu społecznym, ekonomicznym, finansowym przy 

użyciu specjalistycznej, anglojęzycznej terminologii 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

 

Nie dba o rozwój zdolności 

interdyscyplinarnych, w tym 

kompetencji językowych 

 

 

Dba o rozwój zdolności interdyscyplinarnych, w tym kompetencji językowych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Nie jest świadom 

europejskiego wymiaru 

procesów gospodarczych 

zachodzących w kraju oraz 

regionie oraz nie rozumie 

społecznych aspektów 

praktycznego stosowania 

zdobytej wiedzy 

Jest świadom europejskiego wymiaru procesów gospodarczych zachodzących w kraju oraz 

regionie oraz rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 

Rok studiów, semestr Rok studiów: II 

Semestr studiów: IV 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

4 

Cel przedmiotu C1. Przekazanie elementarnej wiedzy o międzynarodowych stosunkach ekonomicznych, globalizacji w sferze ekonomicznej, 

międzynarodowych instytucjach ekonomicznych, teorii wymiany międzynarodowej  

C2. Zaznajomienie studentów z najpoważniejszymi globalnymi i regionalnymi wyzwaniami ekonomicznymi współczesnego 

świata. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Studenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, matematyki, wiedzy o społeczeństwie. Potrafią poprawnie 

interpretować wykresy, diagramy i tabele.  

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_01 

 

Zna związki przyczynowo-skutkowe i wzajemne zależności wpływające na procesy ekonomiczne w 

skali międzynarodowej.  

P6U_W 

 

W_13 

 

Wie o powiązaniach, zależnościach i oddziaływaniach ekonomicznych między państwami, grupami 

państw oraz podmiotami gospodarczymi w skali międzynarodowej 

P6U_W 

W_18 Dysponuje elementarną wiedzą dotyczącą międzynarodowych stosunków gospodarczych, teorii 

wymiany międzynarodowej i procesie globalizacji w sferze ekonomicznej 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_14 

 

Posiada wiedzę o ważnych ekonomicznych wydarzeniach z przeszłości – w tym o kryzysach 

gospodarczych – potrafi wyciągnąć z niej wnioski na teraźniejszość i  przyszłość. 

P6U_U 

U_17 Orientuje się w problemach charakterystycznych dla działalności korporacji transnarodowych i 

międzynarodowych instytucji gospodarczych 

P6U_U 

 

U_19 Przewiduje i analizuje zmiany w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_02 Potrafi korzystać z doświadczeń i dorobku innych, zarazem jest jednak zdolny do krytycznej oceny 

różnych tez i poglądów oraz do krytycznej syntezy i analizy 

P6U_K 

K_05 Jest otwarty i tolerancyjny na różne poglądy i gotowy do dyskusji P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. MSG jako dyscyplina naukowa: treść i zakres przedmiotowy dyscypliny 

2. Handel światowy w świetle teorii wymiany międzynarodowej 

3. Podmioty i uczestnicy międzynarodowych stosunków gospodarczych 

4. Międzynarodowy handel towarami i usługami 

5. Międzynarodowy przepływ czynników produkcji (międzynarodowe migracje siły roboczej, kapitału i międzynarodowy 

transfer wiedzy naukowo-technicznej).  
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6. Ceny międzynarodowe, mechanizmy ich powstawania, terms of trade. 

7. Bilans płatniczy państwa i problematyka jego równowagi.  

8. Międzynarodowa integracja gospodarcza. Modele międzynarodowej i ponad krajowej polityki integracyjnej. 

9. Międzynarodowe organizacje gospodarcze i ich rola w gospodarce światowej 

10. Finanse międzynarodowe rynki kapitałowe. 

11. Międzynarodowy system walutowy i międzynarodowy rynek walutowy 

12. Globalizacja współczesnej gospodarki światowej – jej dobre i złe strony, etyczny wymiar globalizacji i działalności 

korporacji transnarodowych. 

13. Wielkie kryzysy gospodarcze do końca XX wieku. 

14. Kryzys gospodarczy lat 2007-12. Kryzysy w USA, w strefie euro i w Rosji. Globalny kryzys zadłużeniowy. 

15. Znaczenie surowców energetycznych dla globalnej gospodarki i bezpieczeństwa narodowego państw. 

Międzynarodowy handel surowcami, ze szczególnym uwzględnieniem surowców energetycznych. 

16. Globalne wyzwania i problemy ekonomiczne, społeczne i ekologiczne 

Suma  godzin: 30,  

Forma zajęć : 

Ćwiczenie 

 

Metody dydaktyczne 
Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, studium przypadku , kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Tablica, komputer, rzutnik, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

Literatura 
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podstawowa - P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008 

- Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. E. Oziewicz, T. Michałowskiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2013 

uzupełniająca - R. Oktaba, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

Warszawa 2013 

- J. Rickards, Wojny walutowe. Nadejście kolejnego globalnego kryzysu, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2012 

- J. E. Stiglitz, Freefall: jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2010 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach 10 

Samodzielne przygotowanie do wykładu 15 

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 23 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 
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Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna związków 

przyczynowo-skutkowych i 

wzajemnych zależności 

wpływających na procesy 

ekonomiczne w skali 

międzynarodowej.  

Student zna związki przyczynowo-skutkowe i wzajemne zależności wpływające na procesy 

ekonomiczne w skali międzynarodowej.  

Efekt przedmiotowy z zakresu Student nie wie o Student wie o powiązaniach, zależnościach i oddziaływaniach ekonomicznych między 
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wiedzy nr 2 powiązaniach, zależnościach i 

oddziaływaniach 

ekonomicznych między 

państwami, grupami państw 

oraz podmiotami 

gospodarczymi w skali 

międzynarodowej 

państwami, grupami państw oraz podmiotami gospodarczymi w skali międzynarodowej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie dysponuje 

elementarną wiedzą dotyczącą 

międzynarodowych 

stosunków gospodarczych, 

teorii wymiany 

międzynarodowej i procesie 

globalizacji w sferze 

ekonomicznej 

Student dysponuje elementarną wiedzą dotyczącą międzynarodowych stosunków 

gospodarczych, teorii wymiany międzynarodowej i procesie globalizacji w sferze 

ekonomicznej 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 

maksymalnie 50% na 

poziomie 

niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 51-70 % na 

poziomie dostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 71-90 % na 

poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-

100% na poziomie 

bardzo dobrym - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 
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praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

student nabył podczas 

zajęć 

student nabył podczas 

zajęć 

umiejętności które 

student nabył 

podczas zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie posiada wiedzy o 

ważnych ekonomicznych 

wydarzeniach z przeszłości – 

w tym o kryzysach 

gospodarczych – nie potrafi 

wyciągnąć z niej wniosków 

na teraźniejszość i  przyszłość 

Student posiada wiedzę o ważnych ekonomicznych wydarzeniach z przeszłości – w tym o 

kryzysach gospodarczych – potrafi wyciągnąć z niej wnioski na teraźniejszość i  przyszłość 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie orientuje się w 

problemach 

charakterystycznych dla 

działalności korporacji 

transnarodowych i 

międzynarodowych instytucji 

gospodarczych 

Student orientuje się w problemach charakterystycznych dla działalności korporacji 

transnarodowych i międzynarodowych instytucji gospodarczych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie przewiduje i nie 

potrafi analizować zmian w 

zakresie międzynarodowych 

stosunków gospodarczych 

Student przewiduje i analizuje zmiany w zakresie międzynarodowych stosunków 

gospodarczych 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

niedostatecznym- 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na 

poziomie bardzo 
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wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie potrafi korzystać z 

doświadczeń i dorobku 

innych, zarazem nie jest 

zdolny do krytycznej oceny 

różnych tez i poglądów oraz 

do krytycznej syntezy i 

analizy  

Student potrafi korzystać z doświadczeń i dorobku innych, zarazem jest zdolny do 

krytycznej oceny różnych tez i poglądów oraz do krytycznej syntezy i analizy  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie jest otwarty i 

tolerancyjny na różne poglądy 

i gotowy do dyskusji 

Student jest otwarty i tolerancyjny na różne poglądy i gotowy do dyskusji 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH 

Rok studiów, semestr Rok studiów: II 

Semestr studiów: IV 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

1 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie studentów z procesem prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk społecznych, nauczeniezasad i metod 

prowadzenia badań naukowych 

C2. Przygotowanie studentów do opracowania pracy dyplomowej spełniającej wymogi pracy naukowej przez władze uczelni. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończenie takich kursów jak nauka o państwie, mikro- i makroekonomia, finanse publiczne i rynki finansowe 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 
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W_01 

 

Ma elementarną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach 

występujących między naukami ekonomicznymi a innymi nauki społecznymi 

P6U_W 

 

W_06 

 

Zna ogólną metodologię badań naukowych w zakresie nauk społecznych P6U_W 

W_08 Zna podstawowe metody i techniki gromadzenia i analizy danych dot. problematyki ekonomicznej               P6U_W 

Umiejętności 

U_01 

 

Potrafi gromadzić i przetwarzać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

informacyjnych 

P6U_U 

U_05 Ma umiejętność wykorzystania podstawowych metod badawczych w zakresie problematyki 

związanej z naukami ekonomicznymi 

P6U_U 

 

U_08 Potrafi zbierać, analizować i opracowywać dane dotyczące nauk ekonomicznych P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_02 Potrafi kierować się obiektywnymi, wolnymi od emocji przesłankami w analizie wybranych faktów i 

zjawisk 

P6U_K 

K_07 Ma świadomość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

 

 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Praca dyplomowa. Cel pracy dyplomowej, wymagania formalne. Zasady wyboru tematu pracy, tytułu, struktury pracy, 

opracowanie wstępnej struktury pracy dyplomowej 

2. Problemy, hipotezy, pytania badawcze 

3. Metody badawcze. Przegląd, klasyfikacja, objaśnienie 
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4. Dobór źródeł, analiza dostępnej literatury przedmiotu, klasyfikacja wydawnictw 

5. Aparat naukowy w pracy dyplomowej – sporządzanie przypisów i bibliografii, tworzenie wstępu i zakończenia 

Wykorzystanie Internetu jako bazy źródłowej 

Suma godzin:15. 

Metody dydaktyczne Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, zadania do dyskusji i pisemnego rozwiązania, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Tablica, rzutnik, komputer, materiały pomocnicze sporządzone przez wykładowcę, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – zaliczenie pisemne 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa Jemioło,A. Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2008. 

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2010.

Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2012. 

uzupełniająca  Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, Bezpieczeństwo 2010, red. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, 

Świeboda H., Warszawa 2010 

Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z internetu: jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, 

CeDeWu, Warszawa 2013 

Zbroińska, Piszę pracę licencjacką i magisterską, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 5 

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 10 

Udział w egzaminie 1 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 31 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 
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 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 

maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 51%-70% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 71%-90% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie ma elementarnej 

wiedzy o charakterze nauk 

ekonomicznych, ich miejscu 

w systemie nauk i relacjach 

występujących między 

naukami ekonomicznymi a 

innymi nauki społecznymi 

Student ma elementarną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w 

systemie nauk i relacjach występujących między naukami ekonomicznymi a innymi nauki 

społecznymi 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna ogólnej 

metodologii badań 

naukowych w zakresie nauk 

społecznych 

Student zna ogólną metodologię badań naukowych w zakresie nauk społecznych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna 

podstawowych metod i 

technik gromadzenia i analizy 

danych dot. problematyki 

ekonomicznej 

Student zna podstawowe metody i techniki gromadzenia i analizy danych dot. problematyki 

ekonomicznej 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
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 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 

maksymalnie 50% na 

poziomie 

niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 51-70 % na 

poziomie dostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 71-90 % na 

poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-

100% na poziomie 

bardzo dobrym - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył 

podczas zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi gromadzić 

i przetwarzać informacji z 

wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii 

informacyjnych 

Student potrafi gromadzić i przetwarzać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii informacyjnych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie posiada 

umiejętności wykorzystania 

podstawowych metod 

badawczych w zakresie 

problematyki związanej z 

naukami ekonomicznymi 

Student ma umiejętność wykorzystania podstawowych metod badawczych w zakresie 

problematyki związanej z naukami ekonomicznymi 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi zbierać, 

analizować i opracowywać 

danych dotyczących nauk 

Student potrafi zbierać, analizować i opracowywać dane dotyczące nauk ekonomicznych 
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ekonomicznych 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na 

poziomie bardzo 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie potrafi kierować 

się obiektywnymi, wolnymi 

od emocji przesłankami w 

analizie wybranych faktów i 

zjawisk 

Student potrafi kierować się obiektywnymi, wolnymi od emocji przesłankami w analizie 

wybranych faktów i zjawisk 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie ma świadomości 

praktycznego zastosowania 

zdobytej wiedzy teoretycznej 

Student ma świadomość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

PROSEMINARIUM 

Rok studiów, semestr Rok studiów: II 

Semestr studiów: IV 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

1 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie studentów z zagadnieniami tematycznymi stanowiącymi możliwą tematykę i zakres badawczy pracy 

seminaryjnej. 

C2. Zapoznanie studentów z formalno-organizacyjnymi wymogami w zakresie pracy seminaryjnej, 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

 

Zaliczenie wszystkich przedmiotów z I-V semestru. 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 
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W_01 

 

Ma elementarną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach 

występujących między naukami ekonomicznymi a innymi nauki społecznymi 

P6U_W 

 

Umiejętności 

U_25 Rozumie potrzebę rozwoju własnej wiedz, umiejętności oraz właściwego posługiwania się 

argumentacją na etapie przygotowywania pracy dyplomowej 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_02 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy P6U_K 

K_03 Jest gotów do przestrzegania zasad etyki przy pisaniu pracy dyplomowej P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

 

Nd. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

1. Omówienie zagadnień tematycznych stanowiących możliwą tematykę i zakres badawczy pracy seminaryjnej. 

2. Zasady podziału pracy na części rozdziały i podrozdziały 

3. Zagadnienia techniczne, czcionka, przypisy, praca z podręcznikiem, dokumentacja pracy 

4. Przygotowanie planu pracy jego struktury ustalenie metod i narzędzi badawczych 

 

Suma godzin: 5 

Metody dydaktyczne Konwersacja, konsultacja i indywidualna praca ze studentem na temat pisanej pracy, kształcenie na odległość 
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Narzędzia dydaktyczne Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – zaliczenie na podstawie obecności  

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa Brak 

uzupełniająca Brak 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  

Udział w ćwiczeniach 5 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 20 

Studiowanie literatury  

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu  
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Udział w egzaminie  

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 

maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 51%-70% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 71%-90% - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 1 

Ma elementarną wiedzę o 

charakterze nauk 

Nie ma elementarnej wiedzy o charakterze nauk ekonomicznych, 
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ekonomicznych, ich 

miejscu w systemie nauk i 

relacjach występujących 

między naukami 

ekonomicznymi a innymi 

nauki społecznymi 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Rozumie potrzebę rozwoju 

własnej wiedzy, umiejętności 

oraz właściwego 

posługiwania się 

argumentacją na etapie 

przygotowywania pracy 

Nie rozumie potrzeby rozwoju własnej wiedzy, umiejętności oraz właściwego 

posługiwania się argumentacją na etapie przygotowywania pracy dyplomowej 
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dyplomowej 

 

KOMPETENCJE 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji społecznych nr 1 

Jest gotów do krytycznej 

oceny posiadanej wiedzy 

Nie jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji społecznych nr 2 

Jest gotów do przestrzegania 

zasad etyki przy pisaniu pracy 

dyplomowej 

Nie jest gotów do przestrzegania zasad etyki przy pisaniu pracy dyplomowej 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

Etykieta biznesu i savoir vivre 

Rok studiów, semestr Rok studiów: II 

Semestr studiów: IV 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Poznanie przez studentów podstawowych zasad z zakresu etykiety i savoir-vivre’u ułatwiających funkcjonowanie na 

poziomie oficalnym i reprezentacyjnym w życiu zarówno publicznym, zawodowym jak i towarzyskim; 

C2. Poznanie przez studentów szczegółowych wymogów etykiety biznesu, ułatwiającym swobodne funkcjonowanie na 

poziomie relacji zawodowych, w szczególności w sferze biznesu. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

 

Brak 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 
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PRK 

Wiedza 

W_20 ma elementarną na wiedzę temat zasad savoir vivre’u i etykiety biznesu P6U_W 

 

W_17 rozumie konieczność stosowania odpowiednich form i reguł towarzyskich na rzecz efektywnego 

funkcjonowania w życiu towarzyskim i zawodowym 

P6U_W 

Umiejętności 

U_14 potrafi ocenić przydatność określonych reguł i zasad z zakresu savoir-vivre’u i etykiety biznesu P6U_U 

U_14 potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu savoir-vivre’u i etykiety biznesu w pracy zawodowej P6U_U 

 

U_26 potrafi planować systematyczny rozwój własnych kompetencji w zakresie relacji interpersonalnych 

z uwzględnieniem różnic kultury, języka i narodowości 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_03 jest gotów do godnej reprezentacji na poziomie służbowym i towarzyskim P6U_K 

K_01 ma świadomość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Wprowadzenie do tematyki savoir-vivre’u i etykiety biznesu - 1 h 

2. Zasady precedencji towarzyskiej, precedencja stanowisk – 2 h  

3. Ubiór i wygląd, moda a elegancja – 3 h 

4. Przyjęcia oraz etykieta przy stole – 3 h 

5. Komunikacja, korespondencja oficjalna i prywatna, netykieta, wizytówki – 3 h 

6. Formy grzecznościowe w życiu codziennym – 2 h 
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7. Etykieta w kontaktach międzynarodowych, różnice kulturowe w relacjach towarzyskich i oficjalnych – 1 h 

 

Suma godzin  -15 

 

Suma godzin: 15 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

Nd 

Metody dydaktyczne  

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja, kształcenie na odległość 

 

Narzędzia dydaktyczne  

Komputer, rzutnik, tablica, platforma do webinarów 

 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa  

- A. W. Bortnowski, Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre dla każdego, Ciechanów 2003 

- J. Modrzyńska, Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u, Warszawa 2016 

uzupełniająca  

- Schwinghammer H., Wielka księga savoir-vivre’u, Warszawa 2003 

- Roetzel B., Gentleman. Moda ponadczasowa, Warszawa 2014 

 



289 

 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 20 

Udział w egzaminie 1 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się Ocena 
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Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 1 

ma elementarną na wiedzę 

temat zasad savoir vivre’u i 

etykiety biznesu 

Nie ma elementarnej wiedzy temat zasad savoir vivre’u i etykiety biznesu 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 2 

rozumie konieczność 

stosowania odpowiednich 

form i reguł towarzyskich na 

rzecz efektywnego 

funkcjonowania w życiu 

towarzyskim i zawodowym 

Nie rozumie konieczności stosowania odpowiednich form i reguł towarzyskich na rzecz 

efektywnego funkcjonowania w życiu towarzyskim i zawodowym 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 
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oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Nie potrafi ocenić 

przydatności określonych 

reguł i zasad z zakresu savoir-

vivre’u i etykiety biznesu 

potrafi ocenić przydatność określonych reguł i zasad z zakresu savoir-vivre’u i etykiety 

biznesu 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Nie potrafi posługiwać się 

wiedzą z zakresu savoir-

vivre’u i etykiety biznesu w 

pracy zawodowej 

potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu savoir-vivre’u i etykiety biznesu w pracy 

zawodowej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Nie potrafi planować 

systematycznego rozwoju 

własnych kompetencji w 

zakresie relacji 

interpersonalnych z 

uwzględnieniem różnic 

kultury, języka i narodowości 

potrafi planować systematyczny rozwój własnych kompetencji w zakresie relacji 

interpersonalnych z uwzględnieniem różnic kultury, języka i narodowości 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na 

poziomie bardzo 
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osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Nie jest gotów do godnej 

reprezentacji na poziomie 

służbowym i towarzyskim 

jest gotów do godnej reprezentacji na poziomie służbowym i towarzyskim 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Nie ma świadomości 

praktycznego zastosowania 

zdobytej wiedzy teoretycznej 

ma świadomość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

Rynek kryptowalut i blockchain w gospodarce 

Rok studiów, semestr Rok studiów: II 

Semestr studiów: IV 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu C. 1 Przedstawienie istoty, znaczenia i rozwoju rynku kryptowalut, w tym bitcoina, oraz technologii blockchain; 

C. 2. Przybliżenie znaczenia rynku kryptowalut dla współczesnej gospodarki 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

 

Brak 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 
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W_16 Zna istotę, znaczenia i kierunki rozwoju rynku kryptowalut, w tym bitcoina, oraz technologii 

blockchain 

P6U_W 

 

W_13 Zna i rozumie znaczenie rynku kryptowalut dla współczesnej gospodarki P6U_W 

W_21 Zna obcojęzyczną terminologię związaną z zagadnieniem kryptowalut i technologii blockchain               P6U_W 

Umiejętności 

U_6 

U_14 

Analizuje i opisuje kierunki rozwoju i zmian rynku kryptowalut P6U_U 

U_12 Potrafi w praktyce stosować wiedzę na temat rynku kryptowalut i techonologiiblockchain P6U_U 

 

Kompetencje społeczne 

K_02 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat kryptowalut; P6U_K 

K_07 ma świadomość problemów i różnorakich aspektów towarzyszących funkcjonowania rynku 

kryptowalut 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Istota, specyfikacja techniczna i sposób wyceny kryptowaluty; 

2. Geneza i rozwój rynku kryptowalut; 

3. Prawne aspekty funkcjonowania rynku kryptowalut; 

4. Bitcoin jako kryptowaluta; 

5. Istota i zastosowanie technologii blockchain; blockchain a kryptowaluty; 

6. Wpływ kryptowalut i technologii blockchain na ekonomię i gospodark 

7. Kryptowaluty a przestępstwa gospodarcze. 

Suma godzin: 15 
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Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

nd 

Metody dydaktyczne Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy) , kształcenie na 

odległość 

Narzędzia dydaktyczne Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne,  

Automatyzujące: komputer, rzutnik, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

 

Literatura 

 

podstawowa - Grzybkowski M., Bentyn Sz., Kryptowaluty, Wydawnictwo CryptoLogicsp z o.o., 2018 

- Swan M., Blockchain. Fundament nowej gospodarki, Wydawnictwo Helion 2020 

uzupełniająca - Mougayar W., Buterin V., Blockchain w biznesie. Możliwości i zastosowania łańcucha bloków, Wydawnictwo Helion, 2019 

- Kopańko K., Kozłowski M., Bitcoin. Złoto XXI wieku, Wydawnictwo Helion 2014 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 
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Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 20 

Udział w egzaminie 1 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 
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oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Nie zna istoty, znaczenia i 

kierunków rozwoju rynku 

kryptowalut 

Zna istotę, znaczenia i kierunki rozwoju rynku kryptowalut, w tym bitcoina, oraz 

technologii blockchain 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Nie zna i nie rozumie 

znaczenie rynku kryptowalut 

dla współczesnej gospodarki 

Zna i rozumie znaczenie rynku kryptowalut dla współczesnej gospodarki 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Nie zna obcojęzycznej 

terminologii związanej z 

zagadnieniem kryptowalut i 

technologii blockchain 

Zna obcojęzyczną terminologię związaną z zagadnieniem kryptowalut i technologii 

blockchain 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Nie potrafi analizować i 

opisywać kierunków rozwoju 

i zmian rynku kryptowalut 

Analizuje i opisuje kierunki rozwoju i zmian rynku kryptowalut 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Nie potrafi w praktyce 

stosować wiedzy na temat 

rynku kryptowalut i 

technologii blockchain 

Potrafi w praktyce stosować wiedzę na temat rynku kryptowalut i technologii blockchain 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Nie jest gotów do krytycznej 

oceny posiadanej wiedzy na 

temat kryptowalut; 

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat kryptowalut; 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Nie ma świadomości 

problemów i różnorakich 

aspektów towarzyszących 

funkcjonowania rynku 

kryptowalut 

ma świadomość problemów i różnorakich aspektów towarzyszących funkcjonowania rynku 

kryptowalut 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 
ZARZĄDZANIE 

Rok studiów, semestr 
Rok studiów: II 

Semestr studiów: III 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 
4 

Cel przedmiotu 

C1. Poznanie teoretycznej i praktycznej dotyczącej zarówno zmian zachodzących w technice, metodach zarządzania, jak i 

współczesnego stanu nauki o zarządzaniu organizacjami.  

C2. Zdobycie wiedzy dotyczącej struktur organizacji oraz mechanizmów zarządzania organizacjami.   

C3. Uzyskanie wiedzy na temat związków między teorią zarządzania a praktyką gospodarczą. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Otwartość na pracę zespołową, podstawowe techniki prezentacyjne, podejście kreatywne i dobre nastawienie na współpracę. 

Ukończony kurs Socjologia organizacji i zarządzania oraz organizacja i techniki biurowości. 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 
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PRK 

Wiedza 

W_08 

 

Formułuje i charakteryzuje podstawowe metody i koncepcje organizacji i zarządzania 

 

P6U_W 

 

W_10 

 

Definiuje podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem organizacji i zarządzaniem nimi 

 
P6U_W 

W_15 Charakteryzuje metody analizy strategicznej oraz planowania operacyjnego i strategicznego P6U_W 

Umiejętności 

U_07 

 
Dokonuje analizy mechanizmów zarządzania organizacjami  P6U_U 

U_10 
Analizuje i ocenia powiązania między obszarami i funkcjami zarządzania w przedsiębiorstwach i 

organizacjach 

P6U_U 

 

U_22 
Potrafi stosować podstawowe narzędzia zarządzania (proces decyzyjny, organizacja działań, 

kontrola i ocena oraz doskonalenie sprawności) 
P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Jest świadomy konieczności doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności P6U_K 

K_11 Jest zdolny do określania priorytetów służących realizacji zadań określonych przez siebie i innych P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

 

1. Wiadomości wstępne. Wymagania. Zakres materiały. Literatura 

2. Wprowadzenie do teorii organizacji i zarządzania 

3. Funkcje zarządzania. Współczesne funkcje zarządzania 
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4. Role i umiejętności menedżerów 

5. Zarządzanie zasobami w celu osiągnięcia rezultatów 

6. Środowisko zarządzania zewnętrzne i wewnętrzne 

7. Podstawowe podejścia w zarządzaniu 

8. Koncepcje zarządzania naukowego. Zarządzanie wg Taylora 

9. Zarządzanie wg Henry Fayol’a.  

10. Zarządzanie zasobami ludzkimi 

11. Hierarchia potrzeb Maslowa 

12. Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga 

13. Przegląd teorii motywowania pracowników 

14. Model planowania strategicznego i struktura planowania strategicznego 

15. Style kierowania organizacją 

16. Metody odejmowanie decyzji. Podejmowanie decyzji w firmie 

17. Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu 

18. Zmiany i źródła zmian w organizacji 

19. Zarządzanie zmianami organizacyjnymi 

20. Model organizacyjny i strukturalny przedsiębiorstwa 

21. Komunikacja organizacyjna. Efektywne komunikowanie się w firmie 

22. Definicje i zjawiska związane z grupą: fazy rozwoju grupy, problemy międzygrupowe w organizacji 

23. Zespoły w organizacji: budowa i elementy zespołu, efektywność zespołu 

24. Koncepcje zarządzania organizacją. Szkoły zarządzania. Współczesne metody zarządzania organizacją 

25. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM. KAIZEN. Polska Nagroda Jakości 

26. Umiejętności kluczowe. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.  

27. Zarządzanie kompetencjami pracowników. Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu kompetencjami 

28. Efektywne delegowanie zadań. Partycypacja w zarządzaniu 

29. Kultura organizacyjna. Funkcje kultury organizacyjnej i jej typy. Różnice kulturowe w zarządzaniu 

30. Przywództwo. Funkcje przywódcze. Nowe wyzwania wobec współczesnych przywódców. Cechy prawdziwego przywód-

cy.  
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Suma  godzin: 30. 

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

 

Metody dydaktyczne 
Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy) , wykłady prowadzone przy 

użyciu technik audiowizualnych, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne,  

Automatyzujące: komputer, rzutnik, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa 
- R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2020; 

- A. Zakrzewska-Bielawska, Podstawy zarządzania, Teoria i ćwiczenia, Warszawa 2020. 

uzupełniająca 

- G. Morgan, Obrazy organizacji, Warszawa 2020; 

- T. Oleksyn,  Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Warszawa 2018; 

- F. Fabritus, H. Hagemann, Umysł lidera, Warszawa 2018. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach 15 

Samodzielne przygotowanie do wykładu 20 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 23 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 
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 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie potrafi 

sformułować i 

scharakteryzować 

podstawowych metod i 

koncepcji organizacji i 

zarządzania 

 

 

Student formułuje i charakteryzuje podstawowe metody i koncepcje organizacji i 

zarządzania 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie potrafi 

zdefiniować podstawowych 

pojęć związanych z 

funkcjonowaniem organizacji 

i zarządzaniem nimi 

 

Student definiuje podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem organizacji i 

zarządzaniem nimi 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie potrafi 

scharakteryzować metod 

analizy strategicznej oraz 

planowania operacyjnego i 

strategicznego 

Student potrafi scharakteryzować metody analizy strategicznej oraz planowania 

operacyjnego i strategicznego 
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UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi dokonać 

analizy mechanizmów 

zarządzania organizacjami 

Student dokonuje analizy mechanizmów zarządzania organizacjami 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi analizować 

i oceniać powiązań między 

obszarami i funkcjami 

zarządzania w 

przedsiębiorstwach i 

organizacjach 

Student analizuje i ocenia powiązania między obszarami i funkcjami zarządzania w 

przedsiębiorstwach i organizacjach 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi stosować 

podstawowych narzędzi 

zarządzania (proces 

decyzyjny, organizacja 

działań, kontrola i ocena oraz 

Student potrafi stosować podstawowe narzędzia zarządzania (proces decyzyjny, 

organizacja działań, kontrola i ocena oraz doskonalenie sprawności) 
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doskonalenie sprawności) 

 

KOMPETENCJE 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest świadomy 

konieczności doskonalenia 

swojej wiedzy i umiejętności 

Student jest świadomy konieczności doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie jest zdolny do 

określania priorytetów 

służących realizacji zadań 

określonych przez siebie i 

innych 

Student jest zdolny do określania priorytetów służących realizacji zadań określonych przez 

siebie i innych 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 
SYSTEM BANKOWY Z ELEMENTAMI POLITYKI PIENIĘŻNEJ 

Rok studiów, semestr 
Rok studiów: II 

Semestr studiów: III 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 
3 

Cel przedmiotu 

C1. Przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania banku i relacji z otoczeniem. 

C2. Scharakteryzowanie operacji bankowych oraz podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem bankiem. 

C3. Rozumienia zasad funkcjonowania systemu bankowego 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończenie kursów mikroekonomia i makroekonomia oraz kursu finanse publiczne i rynki finansowe 

Symbolodniesienia do 

efektów uczenia się dla 

kierunku studiów 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_03 

 

Ma wiedzę na temat zasad działania instytucji sfery regulacyjno-prawnej działalności banków P6U_W 

 

W_13 

 

Zna i rozumie zasad funkcjonowania współczesnego systemu bankowego oraz rozumie zasady i 

metody zarządzania bankiem oraz zna politykę pieniężną 
P6U_W 

W_14 
Ma   wiedzę   na temat polityki produktowej i cenowej banku; rozumie zasady kalkulacji 

instrumentów bankowych; identyfikuje i analizuje sterowanie ryzykiem 
P6U_W 

Umiejętności 

U_04 

 

Posiada  wiedze na temat funkcjonowania banku centralnego i banków komercyjnych oraz procesów 

w nich zachodzących 
P6U_U 

U_05 
Opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań dotyczące polityki pieniężnej, czy wpływu 

sektora bakowego na gospodarkę 

P6U_U 

 

U_15 

Posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, 

zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania, rozstrzygnięcia dylematów 

pojawiających się w ekonomii 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_03 
Jest przekonany konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania etyki 

zawodowej w zakresie działań bankowych. 
P6U_K 

K_04 

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce bankowej, odznacza się 

rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań 

bankowych 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć: 

wykład  

1. Wprowadzenie do zagadnienia systemu bankowego. – 1 h 

2. Czynności bankowe. Banki jako instytucje zaufania publicznego. Pogłębianie finansowe. – 1 h 

3. Banki centralne. – 1 h 

4. Narodowy Bank Polski. – 1 h 

5. Usługi i operacje bankowe. – 1 h 

6. Operacje finansujące działania banków. – 1 h 

7. Operacje finansujące i prefinansujące klientów banków. – 1 h 

8. Bankowość elektroniczna i karty płatnicze. – 1 h 

9. Europejski Bank Centralny – 1 h 

10. System Rezerwy Federalnej – 1 h 

 

Suma  godzin: 10  

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

1. Centralne instytucje systemu bankowego w Polsce: charakter, cele i funkcje. – 1 h 

2. Produkty banków komercyjnych – analiza porównawcza: lokaty, depozyty, polisolokaty. – 1 h 

3. Produkty banków komercyjnych – analiza porównawcza: kredyty i pożyczki. – 2h 

4. Produkty banków komercyjnych: transakcje i platformy walutowe. – 2 h 

5. Analiza dokumentacji kredytowej. – 1 h 

6. Negocjacje w celu uzyskania odpowiedniego produktu bankowego. – 2 

7. Patologie w systemie bankowym w Polsce. – 1 h 

 

Suma godzin: 10  

Metody dydaktyczne 

wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy) opis, dyskusja, pokaz,  

ćwiczenia, dyskusja, projekt badawczy, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium przypadku, kształcenie na 

odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 
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Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - Iwona Kaczmarska (red.), Bankowość: instytucje, operacje, zarządzanie, Warszawa 2017. 

uzupełniająca 

- M. Flotyński, Stabilność finansowa w świetle regulacji ostrożnościowych banków,Waraszawa 2019; 

- P. Błaszczyk, Współczesna strategia polityki pieniężnej w warunkach deflacji: perspektywa Unii Europejskiej w XXI wieku, 

Poznań 2019; 

- E. Podlewska, Bankowość w przykładach i zadaniach, Włocławek 2019. 

 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 15 

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu  
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Przygotowanie do zaliczenia 25 

Udział w zaliczeniu 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie ma wiedzy na 

temat zasad działania 

instytucji sfery regulacyjno-

Student ma wiedzę na temat zasad działania instytucji sfery regulacyjno-prawnej 

działalności banków 
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prawnej działalności banków 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna i nie rozumie 

zasady funkcjonowania 

współczesnego systemu 

bankowego oraz nie rozumie 

zasad i metod zarządzania 

bankiem oraz nie zna polityki 

pieniężnej 

Student zna i rozumie zasady funkcjonowania współczesnego systemu bankowego oraz 

rozumie zasady i metody zarządzania bankiem oraz zna politykę pieniężną 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie ma wiedzy na 

temat polityki produktowej i 

cenowej banku; nie rozumie 

zasady kalkulacji 

instrumentów bankowych; nie 

potrafi zidentyfikować i 

zanalizować sterowania 

ryzykiem 

Student ma   wiedzę   na temat polityki produktowej i cenowej banku; rozumie zasady 

kalkulacji instrumentów bankowych; identyfikuje i analizuje sterowanie ryzykiem 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 



313 

 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie posiada  wiedzy 

na temat funkcjonowania 

banku centralnego i banków 

komercyjnych oraz procesów 

w nich zachodzących 

 

Student posiada  wiedzę na temat funkcjonowania banku centralnego i banków 

komercyjnych oraz procesów w nich zachodzących 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie opracowuje, nie 

prezentuje i nie interpretuje 

wyników badań dotyczących 

polityki pieniężnej, czy 

wpływu sektora bakowego na 

gospodarkę 

Student opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań dotyczących polityki 

pieniężnej, czy wpływu sektora bakowego na gospodarkę 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie posługuje się 

systemami normatywnymi 

oraz wybranymi normami i 

regułami (prawnymi, 

zawodowymi, moralnymi) w 

celu rozwiązania konkretnego 

zadania, rozstrzygnięcia 

dylematów pojawiających się 

w ekonomii 

Student posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami 

(prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania, 

rozstrzygnięcia dylematów pojawiających się w ekonomii 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 
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niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest przekonany o 

konieczności zachowania się 

w sposób profesjonalny i 

przestrzegania etyki 

zawodowej w zakresie działań 

bankowych 

Student jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i 

przestrzegania etyki zawodowej w zakresie działań bankowych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie utożsamia się z 

wartościami, celami i 

zadaniami realizowanymi w 

praktyce bankowej, nie 

odznacza się rozwagą, 

dojrzałością i 

zaangażowaniem w 

projektowaniu, planowaniu i 

realizowaniu działań 

bankowych 

Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce 

bankowej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, 

planowaniu i realizowaniu działań bankowych 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

POLITYKA GOSPODARCZA 

Rok studiów, 

semestr 

Rok studiów: II 

Semestr studiów: IV 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 
3 

Cel przedmiotu 

C1. Przedstawienie dorobku nauki polityki gospodarczej, poznanie funkcji, mechanizmów oraz instrumentów oddziaływania 

podmiotów publicznych na gospodarkę.  

C2. Zapoznanie z podstawami i głównymi pojęciami polityki gospodarczej w otwartej gospodarce rynkowej, w celu umożliwienia im 

lepszego zrozumienia głównych zagadnień i problemów związanych z kierowaniem procesami gospodarczymi. 

C3.  Zostanie z genezą, istotą, celem, funkcjami oraz instrumentami poszczególnych polityk gospodarczych 

.    

Wymagania 

wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i 

innych 

Znajomość najważniejszych problemów mikro- i makroekonomicznych realizowanych podczas kursu mikroekonomia, 

makroekonomia oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze. 
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kompetencji 

Symbol 

odniesienia do 

efektów uczenia 

się dla kierunku 

studiów 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej charakterystyki 

pierwszego stopnia PRK 

Wiedza 

W_02 
Zna założenia i dylematy związane z pomocą publiczną oraz polityką mikro i makroekonomiczną a 

niesprawnościami rynku, narzędzia i cele polityki gospodarczej państwa i samorządów terytorialnych 
P6U_W 

W_03 

Dysponuje  wiedzą z zakresu poglądów na temat roli państwa w życiu gospodarczym oraz celów i 

narzędzi polityki gospodarczej, zna mechanizmy funkcjonowania instytucji finansowych i 

gospodarczych w Polsce oraz UE, charakteryzuje poglądy doktrynalne we współczesnej polityce 

gospodarczej 

P6U_W 

W_08 

Analizuje i definiuje  instrumenty poszczególnych polityk gospodarczych, uszczegóławia wybrane  

zagadnienia z uwzględnieniem wykorzystania danych statystycznych dla oceny efektów i kierunków 

polityki gospodarczej 

P6U_W 

Umiejętności 

U_02 

 

Dokonuje oceny stanu gospodarki wybranego pola badawczego (kraju) z wykorzystaniem mierników 

ekonomicznych 
P6U_U 

U_04 
Analizuje relacje miedzy państwem a rynkiem we współczesnych gospodarkach P6U_U 

 

U_06 

Dokonuje oceny  systemów fiskalnych i podatkowych różnych krajów w pryzmacie poznanych 

koncepcji teoretycznych nakreśla i interpretuje negatywne następstwa funkcjonowania rynku jako 

regulatora procesów gospodarczych i związane z nimi interwencje publiczne 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_10 

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role przywódcze (kierownicze) 

jak i wykonawcze oraz uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w wymiarze 

interdyscyplinarnym 

P6U_K 
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K_12 
Samodzielnie inicjuje i realizuje proste działania, wykazuje postawę zorientowaną na uczestnictwo w 

przygotowywaniu projektów gospodarczych z uwzględnieniem aspektów polityki gospodarczej 
P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1) Wstęp do polityki gospodarczej – 2 h  

2) Państwo i jego rola w gospodarce, koniunktura gospodarcza, mierniki gospodarcze – 4 h  

3) Polityka fiskalna – 4 h  

4) Polityka monetarna – 4 h  

5) Polityka zatrudnienia – 4 h  

6) Polityka ograniczania inflacji – 3 h  

7) Polityka kursowa – 3 h  

8) Polityka zagraniczna – 4 h  

9) Polityka stabilizacyjna – 2 h 

Suma  godzin: 30. 

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

 

Metody 

dydaktyczne 

Wykłady prowadzone przy użyciu technik audiowizualnych., konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy) 

opis, dyskusja, kształcenie na odległość 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne,  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- 

podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

Literatura 
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podstawowa - Stacewicz J. (red.), Współczesna polityka gospodarcza: zarys problematyki, Oficyna Wydaw. SGH, Warszawa 2018. 

uzupełniająca 

- Kosztowniak A., Sobol M., Współczesna polityka gospodarcza, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2016; 

- Budnikowski A.,Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017. 

Prowadzący 

przedmiot  

(imię, nazwisko, 

adres e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach 10 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 23 

Udział w egzaminie/zaliczenia 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
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FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął przedmiotowy 

efekt uczenia się w maksymalnie 

50% - wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 91%-100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 

1 

Student nie zna założeń i 

dylematów związanych z pomocą 

publiczną oraz polityką mikro i 

makroekonomiczną a 

niesprawnościami rynku, 

narzędziami i celami polityki 

gospodarczej państwa i 

samorządów terytorialnych 

Student zna założenia i dylematy związane z pomocą publiczną oraz polityką mikro i 

makroekonomiczną a niesprawnościami rynku, narzędzia i cele polityki gospodarczej państwa i 

samorządów terytorialnych 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 

2 

Student nie dysponuje  wiedzą z 

zakresu poglądów na temat roli 

państwa w życiu gospodarczym 

oraz celów i narzędzi polityki 

gospodarczej, nie zna 

mechanizmów funkcjonowania 

Student dysponuje  wiedzą z zakresu poglądów na temat roli państwa w życiu gospodarczym oraz 

celów i narzędzi polityki gospodarczej, zna mechanizmy funkcjonowania instytucji finansowych i 

gospodarczych w Polsce oraz UE, charakteryzuje poglądy doktrynalne we współczesnej polityce 

gospodarczej 
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instytucji finansowych i 

gospodarczych w Polsce oraz UE, 

nie potrafi scharakteryzować 

poglądów doktrynalnych we 

współczesnej polityce 

gospodarczej 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 

3 

Student nie potrafi analizować i 

definiować  instrumentów 

poszczególnych polityk 

gospodarczych, nie umie 

uszczegóławiać wybranych  

zagadnień z uwzględnieniem 

wykorzystania danych 

statystycznych dla oceny efektów 

i kierunków polityki gospodarczej 

Student analizuje i definiuje  instrumenty poszczególnych polityk gospodarczych, uszczegóławia 

wybrane  zagadnienia z uwzględnieniem wykorzystania danych statystycznych dla oceny efektów i 

kierunków polityki gospodarczej 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął przedmiotowy 

efekt uczenia się w maksymalnie 

50% na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ egzaminacyjnej 

oraz praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 91-100% na poziomie 

bardzo dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 
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Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi dokonać oceny 

stanu gospodarki wybranego pola 

badawczego (kraju) z 

wykorzystaniem mierników 

ekonomicznych 

Student dokonuje oceny stanu gospodarki wybranego pola badawczego (kraju) z wykorzystaniem 

mierników ekonomicznych 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi zanalizować 

relacji miedzy państwem a 

rynkiem we współczesnych 

gospodarkach 

Student analizuje relacje miedzy państwem a rynkiem we współczesnych gospodarkach 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi dokonać oceny  

systemów fiskalnych i 

podatkowych różnych krajów w 

pryzmacie poznanych koncepcji 

teoretycznych, nie potrafi 

nakreślić i zinterpretować 

negatywnych następstw 

funkcjonowania rynku jako 

regulatora procesów 

gospodarczych i związane z nimi 

interwencje publiczne 

Student dokonuje oceny  systemów fiskalnych i podatkowych różnych krajów w pryzmacie 

poznanych koncepcji teoretycznych, nakreśla i interpretuje negatywne następstwa funkcjonowania 

rynku jako regulatora procesów gospodarczych i związane z nimi interwencje publiczne 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął przedmiotowy 

efekt uczenia się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta podczas 

zajęć i w trakcie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta podczas 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie bardzo 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta podczas 
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egzaminu/zaliczenia zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

egzaminu/zaliczenia zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie potrafi współdziałać i 

pracować w grupie, nie przyjmuje 

w niej zarówno ról przywódczych 

(kierowniczych) jak i 

wykonawczych oraz nie uzupełnia 

i nie doskonali nabytej wiedzy i 

umiejętności w wymiarze 

interdyscyplinarnym 

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role przywódcze 

(kierownicze) jak i wykonawcze oraz uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w 

wymiarze interdyscyplinarnym 

Efekt 

przedmiotowy z 

zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie inicjuje samodzielnie i 

nie realizuje prostych działań, nie 

wykazuje postawy zorientowanej 

na uczestnictwo w 

przygotowywaniu projektów 

gospodarczych z uwzględnieniem 

aspektów polityki gospodarczej 

Student samodzielnie inicjuje i realizuje proste działania, wykazuje postawę zorientowaną na 

uczestnictwo w przygotowywaniu projektów gospodarczych z uwzględnieniem aspektów polityki 

gospodarczej 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

JĘZYK OBCY 

Rok studiów, semestr Rok studiów: I-III 

Semestr studiów: I-V semestr 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 (łącznie: 10) 

Cel przedmiotu C1. Rozszerzanie zakresu słownictwa dotyczącego życia codziennego, jak również słownictwa zawodowego z zakresu języka 

biznesu umożliwiające rozumienie wypowiedzi ustnych w sytuacjach życia codziennego i działalności zawodowej lub podczas 

dalszych studiów za granicą; płynne formułowanie jednoznacznych wypowiedzi ustnych i porozumiewanie się w sprawach 

zawodowych i naukowych;  

C2. W zakresie sprawności czytania samodzielne czytanie z pomocą słownika bilingwalnego i monoligwalnego tekstów, które 

leżą w zakresie zainteresowań studentów lub są przydatne w pracy zawodowej i studiach, oraz prasy i preferowanej literatury. 

C3.  W zakresie umiejętności pisania opanowanie sprawności pisania tekstów w postaci korespondencji formalnej, opisów, 

notatek, sprawozdań itd.  

 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

1. Znajomość i właściwe operowanie środkami językowymi na poziomie A1/A2 w skali CEF.   

2. Rozumienie słuchanych oraz samodzielnie czytanych tekstów na poziomie A1/A2 w skali CEF. 

3. Budowanie samodzielnych dialogów i komentarzy na podstawie znanego materiału gramatyczno-leksykalnego. 
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Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_01 

 

Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów  

dotyczących tematyki  ekonomicznej oraz tekstów o charakterze akademickim. 

P6U_W 

 

W_18 

 

Rozumie konieczność współpracy sfery nauki, biznesu i administracji z wykorzystaniem języka 

obcego. 

P6U_W 

W_21 Zna słownictwo w danym języku obcym i w sposób płynny opisuje sytuację społeczno-gospodarczą               P6U_W 

Umiejętności 

U_20 

 

Potrafi dokonać pisemnego opisu, analizy i interpretacji podstawowych zjawisk oraz procesów 

gospodarczych   

w języku obcym wykorzystując odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne 

P6U_U 

U_24 Ma umiejętności językowe w zakresie ekonomii, zgodne  z  wymaganiami  określonymi  dla  

poziomu  B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 

P6U_U 

 

U_25 Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się języka obcego i poszerzania swoich umiejętności w tym 

zakresie 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się i rozwoju zawodowego w zakresie języka obcego 

P6U_K 

K_04 Posiada kompetencje językowe pozwalające uczestniczyć w budowaniu projektów gospodarczych 

przy  zastosowaniu odpowiedniego słownictwa 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

 

 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

1. Ćwiczenia w mówieniu – udzielanie i uzyskiwanie informacji. Przymiotniki dzierżawcze. Liczba mnoga  

2. rzeczownika. Zaimki wskazujące. 

3. Czas Present Simple, czasownik modalny „can”, czas Present Continuous, czas Past Simple, 

4. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.  

5. Czas Present Perfect – wprowadzenie struktury gramatycznej. 

6. Ćwiczenia w pisaniu – CV i list aplikacyjny, list nieformalny, zaproszenie, e-mail. 

7. Formy bezokolicznika i forma gerundialna czasownika.  

8. Czasowniki modalne. 

9. Ćwiczenia w pisaniu listów, sprawozdań  

10. Zasady planowania i przygotowania wypowiedzi na wybrane tematy 

 

Suma godzin: 150 

Metody dydaktyczne Metoda ćwiczeniowo-praktyczna (ćwiczenia rozwijające zintegrowane sprawności językowe w pracy grupowej i parami), 

metoda projektu, metoda eksponująca (prezentacja, wdrażanie i utrwalanie materiału gramatyczno-leksykalnego), metoda 

dramy, metoda symulująca (konsolidacja poznanych treści programowych w formie dyskusji, pokazu, speechu, itp.), metoda 

komunikacyjna – Communicative Language Teaching,metoda audiowizualna, metoda e licytacji oraz metoda odkrywcza – 

Discovery Teaching, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Wzrokowe: tablica, filmy, fotografie, obrazki, wykresy, rysunki, ilustracje z czasopism, folderów, prezentacje multimedialne, 

tablica interaktywna  

Słuchowe: nagrania 

Wzrokowo-słuchowe: audycje radiowe, programy telewizyjne, komputerowe programy multimedialne, nagrania video  

Automatyzujące: odtwarzacz CD, odtwarzacz DVD, komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna 

Platforma do webinarów 
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Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F1. Ocena zadań gramatyczno-leksykalnych przygotowanych samodzielnie  

F2. Ocena indywidualnych zadań pisemnych (rozprawka, opracowanie, list, raport, sprawozdanie, streszczenie itp.)  

F3. Ocena aktywności podczas ćwiczeń (udział w dialogach, dyskusji itp.)  

F4. Ocena prezentacji przygotowanych wypowiedzi ustnych na podane tematy  

F5. Ocena przygotowania do czynnego udziału w ćwiczeniach 

 

P1. Wynik testu pisemnego obejmującego poznany materiał językowy 

P2. Ocena wypowiedzi pisemnej na podany temat  

P3. Ocena wypowiedzi ustnej przedstawionej w oparciu o materiał stymulujący oraz pytania egzaminatora 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - A. Ashley, A Handbook of Commercial Correspondence. Oxford University Press 2000. 

- A. Claire, J.J. Wilson, Speakout, Longman, 2011 

- M. McCarthy, Grammar for Business. Oxford University Press 2011. 

uzupełniająca - M. McCarthy, O’Dell,English Vocabulary In Use, Cambridge University Press, 2000. 

- J. Marcelin, C. Garner, Structures and Situations, Angielskina co dzień, Rea, Warszawa 2002. 

- J. Greet, Timesaver – Elementary Listening, Scholastic, 1998. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  

Udział w ćwiczeniach 150 
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Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 35 

Studiowanie literatury 30 

Przygotowanie projektu 20 

Przygotowanie do zaliczenia 60 

Udział w zaliczeniu 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 297 

Punkty ECTS za przedmiot 10 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna konstrukcji 

gramatycznych, frazeologii i 

słownictwa pozwalającego na 

zrozumienie tekstów  

dotyczących tematyki 

ekonomicznej oraz tekstów o 

charakterze akademickim 

Student zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na 

zrozumienie tekstów  

dotyczących tematyki  ekonomicznej oraz tekstów o charakterze akademickim 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie rozumie 

konieczności współpracy 

sfery nauki, biznesu i 

administracji z 

wykorzystaniem języka 

obcego 

Student rozumie konieczność współpracy sfery nauki, biznesu i administracji z 

wykorzystaniem języka obcego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna słownictwa w 

danym języku obcym i nie 

potrafi w sposób płynny 

opisać sytuacji społeczno-

gospodarczej 

Student zna słownictwo w danym języku obcym i w sposób płynny opisuje sytuację 

społeczno-gospodarczą 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-

100%na poziomie 

bardzodobrym - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 
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które student nabył podczas 

zajęć 

które student nabył podczas 

zajęć 

które student nabył podczas 

zajęć 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi dokonać 

pisemnego opisu, analizy i 

interpretacji podstawowych 

zjawisk oraz procesów 

gospodarczych   

w języku obcym przy 

wykorzystaniu odpowiednich 

struktur leksykalno-

gramatyczne 

Student potrafi dokonać pisemnego opisu, analizy i interpretacji podstawowych zjawisk 

oraz procesów gospodarczych w języku obcym wykorzystując odpowiednie struktury 

leksykalno-gramatyczne 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie ma umiejętności 

językowych w zakresie 

ekonomii, zgodne z  

wymaganiami  określonymi  

dla  poziomu  B2 

Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

Student ma umiejętności językowe w zakresie ekonomii, zgodne z  wymaganiami  

określonymi  dla  poziomu  B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie rozumie potrzeby 

ustawicznego uczenia się 

języka obcego i poszerzania 

swoich umiejętności w tym 

zakresie 

 

Student rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się języka obcego i poszerzania swoich 

umiejętności w tym zakresie 

 

KOMPETENCJE 
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 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie zna zakresu 

posiadanej przez siebie 

wiedzy i posiadanych 

umiejętności, nie rozumie 

potrzeby ciągłego 

dokształcania się i rozwoju 

zawodowego w zakresie 

języka obcego 

Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego w zakresie języka obcego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie posiada 

kompetencji językowych 

pozwalających uczestniczyć w 

budowaniu projektów 

gospodarczych przy  

zastosowaniu odpowiedniego 

słownictwa 

Student posiada kompetencje językowe pozwalające uczestniczyć w budowaniu projektów 

gospodarczych przy  zastosowaniu odpowiedniego słownictwa 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

PRAKTYKA ZAWODOWA 

Rok studiów, semestr Rok studiów: II 

Semestr studiów: IV 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

4 

Cel przedmiotu C1. Poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach w jednostce organizacyjnej, w której odbywa praktykę,  

C2. Ukształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej  

C3.  Nabranie umiejętności komunikatywności zawodowej, wewnątrz zakładowej czy korporacyjnej. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 
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W_01 

 

Zna cele praktyki studenckiej P6U_W 

 

W_17 

 

Rozumie konieczność współpracy sfery nauki, biznesu i administracji na przykładzie zakładu 

przeprowadzającego praktyki 

 

P6U_W 

W_20 Zna zasady i regulaminy oraz procedury i zadania realizowane w przedsiębiorstwie 

 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_12 

 

Umie wykonywać czynności administracyjne, czynności zarządcze, opracować zadania dla 

pracowników oraz zastosować posiadaną wiedzę w praktyce  

 

P6U_U 

U_15 Potrafi ocenić swoje umiejętności i porównać je z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę  

 

P6U_U 

 

U_26 Potrafi nabyć umiejętności pracy indywidualnej i w zespole oraz przygotowania się do 

wykonywania różnych ról 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_03 Wyrobienie nawyków zachowania w sposób profesjonalny, zna zasady etyki zawodowej P6U_K 

K_10 Jest świadom roli jaką odgrywa przedsiębiorstwo w funkcjonowaniu państwa i życia jego obywateli, 

potrafi działać w sposób przedsiębiorczy 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

Zależne od programu praktyk zawodowych w danym zakładzie pracy. 

Praktyka zawodowa umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i gospodarki przedsiębiorstwa. 

Praktyka zawodowa przygotowuje do obejmowania stanowisk w przedsiębiorstwach jak i  innych organizacjach z nimi 

współpracujących. 
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Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

Metody dydaktyczne Metody oglądowe, praktyczne 

Narzędzia dydaktyczne  

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

P1. Odbycie praktyki. Pisemnego sprawozdania z odbytej praktyki. 

P2. Spełnienie wymagań sformułowanych w Karcie Praktyki - na podstawie pisemnego sprawozdania i zaliczenia ustnego. 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa Regulamin praktyk studenckich 

uzupełniająca Dokumentacja przedsiębiorstwa (regulaminy, procedury, dokumenty itd.) 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  
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Udział w ćwiczeniach 50 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury  

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu  

Udział w egzaminie 2 

Inne 98 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 
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egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna celów 

praktyki studenckiej 

Student zna cele praktyki studenckiej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie rozumie 

konieczności współpracy 

sfery nauki, biznesu i 

administracji na przykładzie 

zakładu przeprowadzającego 

praktyki 

 

Student rozumie konieczność współpracy sfery nauki, biznesu i administracji na 

przykładzie zakładu przeprowadzającego praktyki 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna zasad i 

regulaminu oraz procedur i 

zadań realizowanych w 

przedsiębiorstwie 

 

Student zna zasady i regulaminy oraz procedury i zadania realizowane w przedsiębiorstwie 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-

100%na poziomie 

bardzo dobrym - 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 
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student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie umie wykonywać 

czynności administracyjnych, 

czynności zarządczych, 

opracować zadań dla 

pracowników oraz zastosować 

posiadanej wiedzy w praktyce  

 

Student umie wykonywać czynności administracyjne, czynności zarządcze, opracować zadania dla 

pracowników oraz zastosować posiadaną wiedzę w praktyce  

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi ocenić 

swoich umiejętności i nie 

potrafi porównać ich z 

wymaganiami stawianymi 

przez pracodawcę  

 

Student potrafi ocenić swoje umiejętności i porównać je z wymaganiami stawianymi przez 

pracodawcę  

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi nabyć 

umiejętności pracy 

indywidualnej i w zespole 

oraz nie potrafi przygotować 

się do wykonywania różnych 

ról 

Student potrafi nabyć umiejętności pracy indywidualnej i w zespole oraz przygotować się 

do wykonywania różnych ról 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 
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nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie potrafi wyrobić 

sobie nawyków zachowania w 

sposób profesjonalny, nie zna 

zasad etyki zawodowej 

Student potrafi wyrobić sobie nawyki zachowania w sposób profesjonalny, zna zasady 

etyki zawodowej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie jest świadom roli 

jaką odgrywa 

przedsiębiorstwo w 

funkcjonowaniu państwa i 

życia jego obywateli, nie 

potrafi działać w sposób 

przedsiębiorczy 

Student jest świadom roli, jaką odgrywa przedsiębiorstwo w funkcjonowaniu państwa i 

życia jego obywateli, potrafi działać w sposób przedsiębiorczy 
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MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 

 

EKONOMIA MENEDŻERSKA I 

FINANSE PRZEDSIĘBORSTW 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

3 

Cel przedmiotu C1. Poznanie organizacji i działania przedsiębiorstw w aspekcie kryteriów ekonomicznej oceny. 

C2. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami oraz zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia przedsiębiorstwa, jego organizacji i 

zadań na rynku w aspekcie zarządzania i marketingu.   

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończenie kursów Ekonomiki produkcji oraz Socjologii organizacji i zarządzania 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 
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W_02 

 

Zna zasoby i organizacje przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej P6U_W 

 

W_08 

 

Ma wiedzę z podstawowych metod zarządzania przedsiębiorstwem P6U_W 

W_10 Zna mechanizm tworzenia, funkcjonowania, rozwoju działalności przedsiębiorstwa, zarządza nim, 

kształtowania relacji między przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwem a otoczeniem 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_03 

 

Potrafi analizować, opisywać i rozwiązywać problemy gospodarcze w przedsiębiorstwie: 

zamawianie materiałów, optymalizacja struktury asortymentowej produkcji, optymalizowanie 

wielkości zapasów, planowanie produkcji 

P6U_U 

U_06 Potrafi przedstawić, opisać strukturę organizacyjną działania przedsiębiorstwa 

 

P6U_U 

 

U_08 Potrafi korzystać z zasobów organizacji dla rozwiązania problemów w niej występujących P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_06 Jest świadomy znaczenia prawa jako metody regulowania stosunków społecznych P6U_K 

K_10 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role przywódcze 

(kierownicze) jak i wykonawcze 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Przedsiębiorstwa w Polsce. Istota i cele przedsiębiorstwa. Nowe idee w rozwoju przedsiębiorstw. Czynniki decydujące o 

powstaniu przedsiębiorstwa. 

2. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw: ich podział i charakterystyka. Konkurencyjność przedsiębiorstw. Bariery 

funkcjonowania 

przedsiębiorstw: prawne, ekonomiczne, zarządzania, edukacyjne i społeczne. 

3. Poznanie różnych form prawno-organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej. Istota i zakres wybranych form 

prawno-organizacyjnych działalności przedsiębiorstw.  
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4. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Pojęcie i elementy struktury organizacyjnej. Schemat struktury organizacyjnej, 

plan zatrudnienia (typy stanowisk) oraz proponowany system wynagrodzeń w zależności od pełnionych stanowisk. 

7. Cele przedsiębiorstwa 

8. Prywatyzacja przedsiębiorstw i jej cele ekonomiczne, formy i metody prywatyzacji 

9. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. 

10. Formy współdziałania gospodarczego 

11.Ekonomika kosztów przedsiębiorstwa, zasobów pracy, produkcji 

Suma  godzin: 30. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

Metody dydaktyczne Wykłady prowadzone przy użyciu technik audiowizualnych.  

wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy) opis, dyskusja, pokaz, 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – nie przewiduje się cząstkowej oceny osiągnięć studenta 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wyd. AE, Wrocław 2007 

- Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Studium przypadków, pod red. G. Osbert-Pociechy, Wyd. AE, Wrocław 2009. 

- S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Dom 

Organizatora, Toruń 2006. 

uzupełniająca - Ekonomika i organizacja małych i średnich przedsiębiorstw, pod red. G. Sobczyka, Difin, Warszawa 2004. 
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- Zarządzanie przedsiębiorstwem, pod red. M. Strużyckiego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach 5 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu) 10 

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 23 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 
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Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 1 

Student nie zna zasobów i 

organizacji przedsiębiorstwa 

w gospodarce rynkowej 

Student zna zasoby i organizacje przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 2 

Student nie ma wiedzy z 

podstawowych metod 

zarządzania 

przedsiębiorstwem 

Student ma wiedzę z podstawowych metod zarządzania przedsiębiorstwem 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 3 

Student nie zna mechanizmów 

tworzenia, funkcjonowania, 

rozwoju działalności 

przedsiębiorstwa, nie potrafi 

zarządzać nim, ani 

kształtować relacji między 

przedsiębiorstwami oraz 

przedsiębiorstwem a 

otoczeniem 

Student zna mechanizm tworzenia, funkcjonowania, rozwoju działalności przedsiębiorstwa, 

zarządza nim, kształtowania relacji między przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwem a 

otoczeniem 
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UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

analizować, opisywać i 

rozwiązywać problemów 

gospodarczych w 

przedsiębiorstwie: 

zamawianie materiałów, 

optymalizacja struktury 

asortymentowej produkcji, 

optymalizowanie wielkości 

zapasów, planowanie 

produkcji 

Student potrafi analizować, opisywać i rozwiązywać problemy gospodarcze w 

przedsiębiorstwie: zamawianie materiałów, optymalizacja struktury asortymentowej 

produkcji, optymalizowanie wielkości zapasów, planowanie produkcji 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

przedstawić, ani opisać 

Student potrafi przedstawić, opisać strukturę organizacyjną działania przedsiębiorstwa 
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strukturyorganizacyjnej 

działającego przedsiębiorstwa 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi korzystać z 

zasobów organizacji dla 

rozwiązania problemów w 

niej występujących 

Student potrafi korzystać z zasobów organizacji dla rozwiązania problemów w niej 

występujących 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest świadomy 

znaczenia prawa, jako metody 

regulowania stosunków 

społecznych 

Student jest świadomy znaczenia prawa, jako metody regulowania stosunków społecznych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi 

współdziałać i pracować w 

grupie, nie przyjmuje w niej 

zarówno ról przywódczych 

(kierowniczych) jak i 

wykonawczych 

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role 

przywódcze (kierownicze) jak i wykonawcze 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

3 

Cel przedmiotu C1. Poznanie podstaw logistyki, identyfikacja elementów systemów logistycznych.  

C2. Identyfikacja i analiza zadań logistycznych realizowanych w praktyce. 

C3. Identyfikuje i nazywa podstawowe procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, rozpoznać i ocenić procesy zasileniowe i 

dystrybucji. 

C4.  Stosuje metody projektowania sieci logistycznej, ocenia konkurencyjność otoczenia logistycznego przedsiębiorstwa. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ogólna wiedza ekonomiczna oraz znajomość głównych zasad gospodarowania. Ukończenie kursu socjologii organizacji i 

zarządzania oraz  organizacji i techniki biurowości oraz zarządzania 

Symbol 

odniesienia do efektów 
Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 
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uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

 

 

 

Wiedza 

W_04 

 

Zna cele i funkcje logistyki w działalności gospodarczej i społecznej oraz  rodzaj i intensywność 

związku każdej działalności gospodarczej z logistyka i role logistyki w kształtowaniu 

konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw 

P6U_W 

 

W_10 

 

Zna i rozumie istotę logistyki jako koncepcji zarządzania przepływami, definiuje podstawowe 

pojęcia logistyczne, wymienia i opisuje rodzaje podsystemów logistycznych 

P6U_W 

W_15 Zna metody analizy systemów logistycznych, identyfikuje różne typy struktur logistycznych w 

przedsiębiorstwach 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_10 

 

Potrafi wyróżnić i opisać procesy logistyczne w podstawowych fazach cyklu wytwórczego: 

zaopatrzenia, produkcji i zbytu 

P6U_U 

U_12 Analizuje system logistyczny przedsiębiorstwa z różnych perspektyw, wyznacza lokalizacje punktu 

logistycznego metoda sieciowa, dokonuje wyboru dostawcy, argumentuje sady oraz prezentuje  

własne stanowisko 

P6U_U 

 

U_13 Potrafi posługiwać się podstawowymi metodami i narzędziami ekonomizacji działalności 

logistycznej i rozwiązywania wielokryterialnych zadań typu trade off 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_05 Nabywa przekonanie do pozytywnych, twórczych cech współpracy różnych specjalistów i działów 

przedsiębiorstwa 

P6U_K 

K_08 Ma świadomość, że efekty gospodarcze organizacji w sposób istotny zależą od współdziałania wielu 

działów stanowisk pracy 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

1. Logistyka – pojęcie i istota 

2. Systemowe podejście do logistyki 

3. System logistyczny w cyklu racjonalnego działania 

4. Infrastruktura logistyczna przedsiębiorstwa 

5. Planowanie potrzeb materiałowych 

6. Metody optymalizacji strumieni materiałowych 

7. Koszty logistyczne 

8. Magazyny logistyczne 

9. Opakowania 

10. Controlling logistyczny 

11. Strategie zarządzania logistycznego 

12. Logistyka międzynarodowa 

Suma  godzin: 30. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

Metody dydaktyczne 
Wykłady prowadzone przy użyciu technik audiowizualnych. Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja 

multimedialną, informacyjny, opisowy) opis, dyskusja, pokaz, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – nie przewiduje się cząstkowej ocenyosiąnięć studenta 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

Literatura 
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podstawowa - P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004. 

- J. Korczak, Logistyka. Systemy. Modelowanie. Informatyzacja, Bell Studio. Warszawa 2010. 

- Cz. Skowronek, Z.  Sariusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002. 

uzupełniająca - Gospodarka oparta na wiedzy, pod red. I. Hejduk, J. Korczak, Wydawnictwo PK, Koszalin 2006 

- Teoria i praktyka modelowania systemów logistycznych, pod red. I. Hejduk, J. Korczak, Wydawnictwo PK, Koszalin 2004 

- J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWN Warszawa 2006. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach 5 

Samodzielne przygotowanie do wykładu  10 

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 23 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna celów i 

funkcji logistyki w 

działalności gospodarczej i 

społecznej oraz  rodzaju i 

intensywności związku każdej 

działalności gospodarczej z 

logistyką i ról logistyki w 

kształtowaniu 

Student zna cele i funkcje logistyki w działalności gospodarczej i społecznej oraz  rodzaj i 

intensywność związku każdej działalności gospodarczej z logistyka i role logistyki w 

kształtowaniu konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw 
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konkurencyjności 

współczesnych 

przedsiębiorstw 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna i nie rozumie 

istoty logistyki jako koncepcji 

zarządzania przepływami, nie 

potrafi zdefiniować 

podstawowych pojęć 

logistycznych, nie umie 

wymienić i opisać rodzajów 

podsystemów logistycznych 

Student zna i rozumie istotę logistyki, jako koncepcji zarządzania przepływami, definiuje 

podstawowe pojęcia logistyczne, wymienia i opisuje rodzaje podsystemów logistycznych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna metod analizy 

systemów logistycznych, nie 

potrafi zidentyfikować 

różnych typów struktur 

logistycznych w 

przedsiębiorstwach 

Student zna metody analizy systemów logistycznych, identyfikuje różne typy struktur 

logistycznych w przedsiębiorstwach 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 
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zajęć zajęć zajęć praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi wyróżnić i 

nie potrafi opisać procesów 

logistycznych w 

podstawowych fazach cyklu 

wytwórczego: zaopatrzenia, 

produkcji i zbytu 

Student potrafi wyróżnić i opisać procesy logistyczne w podstawowych fazach cyklu 

wytwórczego: zaopatrzenia, produkcji i zbytu 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi analizować 

systemów logistycznych 

przedsiębiorstwa z różnych 

perspektyw, nie wyznacza 

lokalizacji punktów 

logistycznych metodą 

sieciową, nie dokonuje 

wyboru dostawcy, nie potrafi 

uargumentować sądów oraz 

nie prezentuje  własnego 

stanowiska 

Student analizuje system logistyczny przedsiębiorstwa z różnych perspektyw, wyznacza 

lokalizacje punktu logistycznego metoda sieciowa, dokonuje wyboru dostawcy, 

argumentuje sądy oraz prezentuje  własne stanowisko 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi posługiwać 

się podstawowymi metodami i 

narzędziami ekonomizacji 

działalności logistycznej i 

rozwiązywania 

wielokryterialnych zadań typu 

trade off 

Student potrafi posługiwać się podstawowymi metodami i narzędziami ekonomizacji 

działalności logistycznej i rozwiązywania wielokryterialnych zadań typu trade off 

 

KOMPETENCJE 
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 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie nabył przekonania 

do pozytywnych, twórczych 

cech współpracy różnych 

specjalistów i działów 

przedsiębiorstwa 

Student nabył przekonanie do pozytywnych, twórczych cech współpracy różnych 

specjalistów i działów przedsiębiorstwa 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie ma świadomości, 

że efekty gospodarcze 

organizacji w sposób istotny 

zależą od współdziałania 

wielu działów stanowisk 

pracy 

Student ma świadomość, że efekty gospodarcze organizacji w sposób istotny zależą od 

współdziałania wielu działów stanowisk pracy 

 

 



354 

 

 

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

BADANIA OPERACYJNE  W BIZNESIE 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

3 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań operacyjnych stosowanymi w ekonomii, uświadomienie potrzeby 

wspomagania decyzji gospodarczych metodami ilościowymi, przygotowanie do samodzielnego stosowania modeli 

decyzyjnych. 

C2. Zaznajomienie studentów z różnorodnymi problemami optymalizacyjnymi o zastosowaniach biznesowych i metodami ich 

rozwiązywania. 

C3. Zapoznanie z możliwościami komputerowego wspomagania obliczeń komputerowych, w tym z możliwościami arkusza 

kalkulacyjnego Excel i pakietem komputerowym WinQSB. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończony kurs matematyki, zarządzania i statystyki  opisowej 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 
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studiów;/ pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_07 

 

Definiuje  większość  klasycznych  pojęć  i  formułuje podstawowe  twierdzenia  z  zakresu  badań 

operacyjnych oraz z zakresu teorii podejmowania decyzji wykorzystując metody matematyczne 

P6U_W 

 

W_11 

 

Rozumie istotę zastosowań i ograniczeń metod badań operacyjnych w procesach podejmowania 

decyzji w warunkach niepewności 

P6U_W 

W_15 Wie jak stosować wybrane modele i algorytmy prostych problemów decyzyjnych oraz wie jak 

interpretować wyniki otrzymane z modeli  programowania matematycznego 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_07 

 

Wykorzystuje metody badań operacyjnych jako narzędzia wspomagające procesy podejmowania 

decyzji 

P6U_U 

U_17 Potrafi sformułować  matematyczny model decyzyjny oraz dobrać odpowiednie metody analityczne 

do  rozwiązywania problemu 

P6U_U 

 

U_21 Umie komputerowo wspierać rozwiązania zagadnień optymalizacyjnych P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, potrafi  formułować  pytania  służące  

zrozumieniu  

badanego  problemu  oraz  wyrażać  własne  opinie  na temat zagadnień badań operacyjnych  

 

P6U_K 

K_06 Rozwój umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i podejmowania decyzji na podstawie 

wskaźników ekonomicznych 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

1. Podstawowa problematyka badań  

2. Rodzaje i warunki podejmowania decyzji 

3. Klasyczne problemy decyzyjne 

4. Praktyka programowania liniowego.  

5. Zagadnienie transportowe 

6. Zagadnienie transportowo-produkcyjne 

7. Metody wyznaczania rowiązań wstępnych 

8. Planowanie przedsięwzięć 

9. Wybrane elementy programowania sieciowego 

10. Metody sieciowe o zdeterminowanej strukturze logicznej  

11. Analiza czasowo-kosztowa.  

12. Zastosowania badań operacyjnych w konstrukcji biznesplanu 

Suma  godzin: 10. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Zagadnienia decyzyjne rozwiązywane metodami programowania liniowego. 

2. Wykorzystanie metody graficznej i metody Simpleks 

3. Problemy transportowe 

4. Wyznaczania rowiązań wstępnych metodą Kąta Północno-Zachodniego  i metodą Minimalnego Elementu Macierzy 

5. Planowanie przedsięwzięć. Metody CPM, PERT, CPM-COST i PERT-COST.  

6. Przykłady zagadnień programowania nieliniowego.  

7. Zastosowania badań operacyjnych w konstrukcji biznesplanu. Narzędzie Excela: Solver. Pakiet WinQSB. 

Suma godzin: 20. 

Metody dydaktyczne 
Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy) opis, dyskusja, pokaz,  

zestawy zadań do samodzielnego wykonania, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna. 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 
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Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny  

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - Badania operacyjne, pod red. Z. Łuckiego, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008. 

- B.Guzik, Elementy ekonometrii i badań operacyjnych dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w 

Poznaniu, Poznań 2006. 

- Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Skrzypek, A. Walkosz, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2001. 

uzupełniająca - B. Guzik, Wstęp do badań operacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009 

- T.Trzaskalik, Wprowadzenie do badan operacyjnych z komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach 20 

Udział w konsultacjach 10 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 15 

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu  
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Przygotowanie do zaliczenia 15 

Udział w zaliczeniu 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie potrafi 

zdefiniować  większości  

klasycznych  pojęć  i  nie 

Student definiuje  większość  klasycznych  pojęć  i  formułuje podstawowe  twierdzenia  z  

zakresu  badań operacyjnych oraz z zakresu teorii podejmowania decyzji wykorzystując 

metody matematyczne 
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formułuje podstawowych 

twierdzeń  z  zakresu  badań 

operacyjnych oraz z zakresu 

teorii podejmowania decyzji 

wykorzystując metody 

matematyczne 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie rozumie istoty 

zastosowań i ograniczeń 

metod badań operacyjnych w 

procesach podejmowania 

decyzji w warunkach 

niepewności 

Student rozumie istotę zastosowań i ograniczeń metod badań operacyjnych w procesach 

podejmowania decyzji w warunkach niepewności 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie wie jak stosować 

wybrane modele i algorytmy 

prostych problemów 

decyzyjnych oraz nie wie jak 

interpretować wyniki 

otrzymane z modeli  

programowania 

matematycznego 

Student wie jak stosować wybrane modele i algorytmy prostych problemów decyzyjnych 

oraz wie jak interpretować wyniki otrzymane z modeli  programowania matematycznego 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 
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egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie wykorzystuje 

metod badań operacyjnych, 

jako narzędzia 

wspomagającego procesy 

podejmowania decyzji 

Student wykorzystuje metody badań operacyjnych, jako narzędzia wspomagające procesy 

podejmowania decyzji 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

sformułować  

matematycznego modelu 

decyzyjnego oraz nie potrafi 

dobrać odpowiednich metod 

analitycznych do  

rozwiązywania problemu 

Student potrafi sformułować  matematyczny model decyzyjny oraz dobrać odpowiednie 

metody analityczne do  rozwiązywania problemu 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie umie 

komputerowo wspierać 

rozwiązania zagadnień 

optymalizacyjnych 

Student umie komputerowo wspierać rozwiązania zagadnień optymalizacyjnych 

 

KOMPETENCJE 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 
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wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie doskonali 

umiejętności rozwiązywania 

problemów, nie potrafi  

formułować  pytań  służących  

zrozumieniu badanego  

problemu  oraz  nie wyraża  

własnych  opinii  na temat 

zagadnień badań 

operacyjnych  

Student doskonali umiejętności rozwiązywania problemów, potrafi  formułować  pytania  

służące  zrozumieniu badanego  problemu  oraz  wyrażać  własne  opinie  na temat 

zagadnień badań operacyjnych  

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie rozwija 

umiejętności korzystania z 

różnych źródeł informacji i 

podejmowania decyzji na 

podstawie wskaźników 

ekonomicznych 

Student rozwija umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i podejmowania 

decyzji na podstawie wskaźników ekonomicznych 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

ANALIZA KONIUNKTURY I BADANIE RYNKU 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

4 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie z zasadami analizy rynku. Nabycie umiejętności analizy popytu i podaży i ich wpływu na równowagę rynku, 

analizy 

pojemności i chłonności rynku, identyfikacji konkurencji oraz budowania przewagi konkurencyjnej  

C2. Nabycie umiejętności analizy popytu i podaży i ich wpływu na równowagę rynku, analizy pojemności i chłonności rynku, 

identyfikacji konkurencji oraz budowania przewagi konkurencyjnej poprzez analizę wybranego rynku firmy/instytucji 

funkcjonującej w warunkach rynkowych, przyjętej do analizy przez zespół słuchaczy 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na przedmiotach: mikroekonomia, statystyka i marketing 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 
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studiów;/ pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_02 

 

Zna zasady funkcjonowania rynku służącego do jego badania  P6U_W 

 

W_14 

 

Posiada wiedzę na temat głównych koncepcji, modeli i aspektów funkcjonowania rynku P6U_W 

W_15 Posiada wiedzę z zakresu analizy, charakterystyki, oceny i projektowania popytu i podaży w 

warunkach konkurencji na rynku oraz budowania przewagi konkurencyjnej 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_07 

 

Umiejętności zastosowania metod statystycznych i modeli ekonometrycznych do analizy danych 

rynkowych 

P6U_U 

U_08 Posiada umiejętność wykorzystania danych płynących z rynku do podejmowania decyzji 

zarządczych 

P6U_U 

 

U_09 Nabył umiejętności z zakresu analizy, charakterystyki, oceny i projektowania popytu i podaży w 

warunkach konkurencji na rynku oraz budowania przewagi konkurencyjnej w wybranej instytucji 

funkcjonującej w warunkach rynkowych 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  P6U_K 

K_02 Dąży do pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności, zachowuje krytycyzm w 

wyrażaniu opinii, potrafi współpracować w zespole 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Istota rynku i jego zakres podmiotowy i przedmiotowy  

2. Równowaga i  stabilność rynku 

3. Analiza elastyczności popytu i podaży  
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4. Analiza rynku i badania rynkowe pomostem między makroekonomią, mikroekonomią a badaniami marketingowymi. 

Analiza rynku jej cele, przekroje i obszary badań 

5. Przekrój decyzyjny i segmentacyjny rynku. Informacyjne podstawy analizy rynku 

6. Pierwotne i wtórne źródła informacji o rynku 

7. Kryteria i metody segmentacji rynku 

8. Analiza zjawisk rynkowych w czasie 

9. Badania tendencji rozwojowej i innych składników przebiegu zjawisk rynkowych 

10. Analiza pojemności i chłonności rynku 

11. Metody sondażowe jako metody badania i analizy rynku  

12. Badania tendencji rozwojowej i innych składników przebiegu zjawisk rynkowych 

13. Metoda testu koniunktury i barometru koniunktury 

14. Dynamiczne ujęcie zmienności w przestrzeni: wskaźnik zmienności rozmieszczenia, wskaźnik efektywności zmian 

terytorialnych netto. Analiza pojemności i chłonności rynku 

Suma  godzin: 10. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Wprowadzenie do problematyki badan rynku  

2. Badania rynkowe i marketingowe  

3. Badania popytowe  

4. Badania struktury rynku i sposobów kształtowania pozycji rynkowej przedsiębiorstw 

5. Badania produktów  

6. Badania cen  

7. Badania promocji  

8. Badania dystrybucji 

Suma godzin:20. 

Metody dydaktyczne Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy) opis, dyskusja, pokaz,  

ćwiczenia,  zestawy zadań do samodzielnego wykonania, dyskusja, projekt badawczy, rozwiązanie problemu, analiza i 

interpretacja tekstu, studium przypadku, indywidualne projekty studentów, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 
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Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny  

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - Analiza rynku. Praca zbiorowa pod red. H. Mruka, PWE, Warszawa 2003. 

- Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong V, Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002 

- Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 2002. 

uzupełniająca - Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, pr. zbior. pod red. K. Mazurek-Łopacinskiej, Wyd. 

AE,Wrocław 2002 

- A. Balicki, Analiza rynku, Wyd. WSZ, Gdansk 2002 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach 20 

Udział w konsultacjach 10 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 15 

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu  
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Przygotowanie do egzaminu 15 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna zasad 

funkcjonowania rynku 

służącego do jego badania  

Student zna zasady funkcjonowania rynku służącego do jego badania  
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie posiada wiedzy na 

temat głównych koncepcji, 

modeli i aspektów 

funkcjonowania rynku 

Student posiada wiedzę na temat głównych koncepcji, modeli i aspektów funkcjonowania 

rynku 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie posiada wiedzy z 

zakresu analizy, 

charakterystyki, oceny i 

projektowania popytu i 

podaży w warunkach 

konkurencji na rynku oraz 

budowania przewagi 

konkurencyjnej 

Student posiada wiedzę z zakresu analizy, charakterystyki, oceny i projektowania popytu i 

podaży w warunkach konkurencji na rynku oraz budowania przewagi konkurencyjnej 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu Student nie posiada Student posiada umiejętności zastosowania metod statystycznych i modeli 
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umiejętności nr 1 umiejętności zastosowania 

metod statystycznych i modeli 

ekonometrycznych do analizy 

danych rynkowych 

ekonometrycznych do analizy danych rynkowych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie posiada 

umiejętności wykorzystania 

danych płynących z rynku do 

podejmowania decyzji 

zarządczych 

 

Student posiada umiejętność wykorzystania danych płynących z rynku do podejmowania 

decyzji zarządczych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie nabył 

umiejętności z zakresu 

analizy, charakterystyki, 

oceny i projektowania popytu 

i podaży w warunkach 

konkurencji na rynku oraz 

budowania przewagi 

konkurencyjnej w wybranej 

instytucji funkcjonującej w 

warunkach rynkowych 

Student nabył umiejętności z zakresu analizy, charakterystyki, oceny i projektowania 

popytu i podaży w warunkach konkurencji na rynku oraz budowania przewagi 

konkurencyjnej w wybranej instytucji funkcjonującej w warunkach rynkowych 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 
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podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

egzaminu/zaliczenia nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie rozumie potrzeby 

uczenia się przez całe życie  

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie dąży do 

pogłębiania i uzupełniania 

nabytej wiedzy i umiejętności, 

nie zachowuje krytycyzmu w 

wyrażaniu opinii, nie potrafi 

współpracować w zespole 

Student dąży do pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności, zachowuje 

krytycyzm w wyrażaniu opinii, potrafi współpracować w zespole 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

NAUKA O PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie z teoretycznymi podstawami funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego formami, rodzajami, relacjami z 

otoczeniem oraz 

najważniejszymi zagadnieniami odnoszącymi się do procesu zarządzania przedsiębiorstwem i jego wynikami. 

C2. Poznanie teoretycznych podstaw tworzenia, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. 

C3. Poznanie form prowadzenia przedsiębiorstwa i form współdziałania przedsiębiorstw oraz wyboru rozwiązań 

organizacyjnych i inwestycyjnych, wybranych metod projektowania, analizy i oceny procesów zachodzących w 

przedsiębiorstwie. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Podstawy wiedzy z mikro- i makroekonomii, zarządzania oraz podstaw prawa  

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 
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studiów;/ pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_01 

 

Zna formy przedsiębiorstw działających na rynku  P6U_W 

 

W_05 

 

Zna uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce P6U_W 

W_12 Zna mechanizmy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz podstawy interdyscyplinarnej 

wiedzy o przedsiębiorstwie, jego funkcjonowaniu i zarządzaniu 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_01 

 

Dobiera argumenty oraz potrafi porównywać poznane rozwiązania gospodarcze w kontekście 

uruchomienia i prowadzania małej przedsiębiorczości 

P6U_U 

U_03 Analizuje i opisuje decyzje z zakresu podstawowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w 

gospodarce rynkowej 

P6U_U 

 

U_06 Identyfikuje, opisuje i analizuje obszary wewnętrzne i czynniki zewnętrzne determinujące 

działalność przedsiębiorstwa 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_03 Zdeterminowany do szukania etycznych  rozwiązań pogłębionych  oraz ukazujących 

wielowarstwowość procesów gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach 

P6U_K 

K_10 Kreatywny w kontekście projektowania dla pierwszych podstaw oceny roli podmiotów 

gospodarczych działających na różnorodnych segmentach rynku  

 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Przedsiębiorstwo jako główny podmiot życia gospodarczego 

2. Pojęcie i rodzaje otoczenia 

3. Przedsiębiorstwo i jego cele. 



372 

 

4. Formy, rodzaje i typy przedsiębiorstw. 

5. Przekształcenia przedsiębiorstw i formy współdziałania przedsiębiorstw 

6. Biznesplan 

7. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Kultura i etyka w przedsiębiorstwie. 

8. Podstawowe elementy zarządzania przedsiębiorstwem. 

9. Zasoby i ich rola w firmie. 

10. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa. 

11. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 

12. Podstawowe elementy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. 

13. Analiza wskaźnikowa i jej znaczenie dla zarządzania przedsiębiorstwem 

Suma  godzin: 10. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Przedmiot nauki o przedsiębiorstwie  

2. Generalne zasady działania przedsiębiorstw 

3. Istota i cele przedsiębiorstwa 

4. Formy prawne działalności gospodarczej;    

5. Etapy funkcjonowania przedsiębiorstwa  

6. Kapitał i majątek w przedsiębiorstwie 

7. Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie 

8. Międzynarodowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Suma godzin: 10. 

Metody dydaktyczne wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy) opis, dyskusja, pokaz,  

ćwiczenia zestawy zadań do samodzielnego wykonania, dyskusja,  rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, 

studium przypadku, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 
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Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - J. Duraj, Podstawy Ekonomiki Przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004 

- R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004 

- S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006 

uzupełniająca - W. Garbusiewicz Wiktor, Podstawy analizy finansowej, PWE 2002 

- K. Guzera, J. Mierzejewska-Majcherek J., Ekonomika przedsiębiorstw, t. 1, 2, Warszawa 2006. 

- J. Pasieczny, Biznesplan. Problemy i metody. Wyd. WSPiZ im L. Koźmińskiego, Warszawa 2002 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konsultacjach 5 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 5 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do zaliczenia 8 

Udział w zaliczeniu 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna formy 

przedsiębiorstw działających 

na rynku  

Student zna formy przedsiębiorstw działających na rynku  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna uwarunkowań 

prowadzenia działalności 

gospodarczej w Polsce 

Student zna uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna mechanizmów 

funkcjonowania i rozwoju 

Student zna mechanizmy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz podstawy 

interdyscyplinarnej wiedzy o przedsiębiorstwie, jego funkcjonowaniu i zarządzaniu 
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przedsiębiorstw oraz podstaw 

interdyscyplinarnej wiedzy o 

przedsiębiorstwie, jego 

funkcjonowaniu i zarządzaniu 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie dobiera 

argumentów oraz nie potrafi 

porównywać poznanych 

rozwiązań gospodarczych w 

kontekście uruchomienia i 

prowadzania małej 

przedsiębiorczości 

Student dobiera argumenty oraz potrafi porównywać poznane rozwiązania gospodarcze w 

kontekście uruchomienia i prowadzania małej przedsiębiorczości 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi analizować 

i opisywać decyzji z zakresu 

Student analizuje i opisuje decyzje z zakresu podstawowych aspektów funkcjonowania 

przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 
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podstawowych aspektów 

funkcjonowania 

przedsiębiorstwa w 

gospodarce rynkowej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi 

zidentyfikować, opisywać i 

analizować obszarów 

wewnętrznych i czynników 

zewnętrznych 

determinujących działalność 

przedsiębiorstwa 

Student identyfikuje, opisuje i analizuje obszary wewnętrzne i czynniki zewnętrzne 

determinujące działalność przedsiębiorstwa 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest 

zdeterminowany do szukania 

etycznych  rozwiązań 

pogłębionych  oraz 

ukazujących 

Student jest zdeterminowany do szukania etycznych  rozwiązań pogłębionych  oraz 

ukazujących wielowarstwowość procesów gospodarczych występujących w 

przedsiębiorstwach 
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wielowarstwowość procesów 

gospodarczych występujących 

w przedsiębiorstwach 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie jest kreatywny w 

kontekście projektowania dla 

pierwszych podstaw oceny 

roli podmiotów 

gospodarczych działających 

na różnorodnych segmentach 

rynku  

 

Student jest kreatywny w kontekście projektowania dla pierwszych podstaw oceny roli 

podmiotów gospodarczych działających na różnorodnych segmentach rynku  
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

STRATEGIA I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Przedstawienie metod planowania krótko i długookresowego i narzędzi oceny strategii 

C2. Zdobycie umiejętności doboru strategii do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa 

C3. Umiejętność formułowania założeń, budowy i oceny różnych rodzajów strategii 

 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Wiedza z zakresu marketingu, zarządzania, przedsiębiorczości, z zakresu podstaw zarządzania, nauki o organizacji i 

zarządzania 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_08 

 

Zna zasoby i organizacje przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej P6U_W 

 

W_12 

 

Zna mechanizm tworzenia, funkcjonowania, rozwoju działalności przedsiębiorstwa, zarządzania 

nim, kształtowania relacji między przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwem a otoczeniem 

P6U_W 

W_15 Rozumienie problematyki zarządzania przedsiębiorstwem w długim okresie, począwszy od 

planowania działalności przedsiębiorstwa, poprzez wdrażanie strategii, do opanowania zasad 

prowadzenia kontroli strategicznej 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_02 

 

Dokonuje analizy otoczenia organizacji i oceny jego późniejszego wpływu na rozwój 

przedsiębiorstwa jako systemu otwartego 

P6U_U 

U_09 Opracowuje strategię dostosowaną do potencjału przedsiębiorstwa i zmian zachodzących w 

otoczeniu 

P6U_U 

 

U_10 Analizuje i opisuje zasady i problemy zarządzania przedsiębiorstwem oraz istotę i mechanizmy jego 

funkcjonowania 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Ma świadomość zgłębiania i utrwalania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji na temat strategii 

przedsiębiorstw 

P6U_K 

K_10 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role przywódcze 

(kierownicze) jak i wykonawcze 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Strategia przedsiębiorstwa: istota, elementy, cele 

2. Główny cel, elementy, proces  zarządzania strategicznego 

3. Planowanie, plany,  zadania planowania, etapy, metody 

4. Główne bariery i nieprawidłowości w planowaniu strategicznym 

5. Korzyści płynące z systematycznie realizowanego planowania strategicznego 
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6. Organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie 

7. Istota, funkcje, elementy misji przedsiębiorstwa 

8. Analiza sytuacji marketingowej 

9. Cele marketingowe 

Suma  godzin: 10. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Strategia przedsiębiorstwa: istota, elementy, cele 

2. Główny cel, elementy, proces  zarządzania strategicznego 

3. Planowanie, plany,  zadania planowania, etapy, metody 

4. Główne bariery i nieprawidłowości w planowaniu strategicznym 

5. Korzyści płynące z systematycznie realizowanego planowania strategicznego 

6. Organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie 

7. Istota, funkcje, elementy misji przedsiębiorstwa 

8. Analiza sytuacji marketingowej 

9. Cele marketingowe 

Suma godzin:10. 

Metody dydaktyczne Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy) opis, dyskusja, pokaz  

ćwiczenia dyskusja, projekt badawczy, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium przypadku 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

Literatura 

podstawowa - E. Frąckiewicz, J. Karwowski, M. Karwowski, E. Rudawska, Zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa 2004 

- G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009. 
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uzupełniająca - K. Janasz, Zarządzanie strategiczne : koncepcje, metody, strategie, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008. 

- R. Krupski,  Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE 2005. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konsultacjach 5 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 5 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 8 

Udział w egzaminie/zaliczenia 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 
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Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna zasobów i 

organizacji przedsiębiorstwa 

w gospodarce rynkowej 

Student zna zasoby i organizacje przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna mechanizmów 

tworzenia, funkcjonowania, 

rozwoju działalności 

przedsiębiorstwa, zarządzania 

nim, kształtowania relacji 

między przedsiębiorstwami 

oraz przedsiębiorstwem a 

otoczeniem 

Student zna mechanizm tworzenia, funkcjonowania, rozwoju działalności przedsiębiorstwa, 

zarządzania nim, kształtowania relacji między przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwem 

a otoczeniem 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie rozumienie 

problematyki zarządzania 

przedsiębiorstwem w długim 

okresie, począwszy od 

Student rozumienie problematykę zarządzania przedsiębiorstwem w długim okresie, 

począwszy od planowania działalności przedsiębiorstwa, poprzez wdrażanie strategii, do 

opanowania zasad prowadzenia kontroli strategicznej 
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planowania działalności 

przedsiębiorstwa, poprzez 

wdrażanie strategii, do 

opanowania zasad 

prowadzenia kontroli 

strategicznej 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

dokonywać analizy otoczenia 

organizacji i nie umie ocenić 

jego późniejszego wpływu na 

rozwój przedsiębiorstwa jako 

systemu otwartego 

Student dokonuje analizy otoczenia organizacji i oceny jego późniejszego wpływu na 

rozwój przedsiębiorstwa jako systemu otwartego 

Efekt przedmiotowy z zakresu Student nie potrafi opracować Student opracowuje strategię dostosowaną do potencjału przedsiębiorstwa i zmian 
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umiejętności nr 2 strategii dostosowanej do 

potencjału przedsiębiorstwa i 

zmian zachodzących w 

otoczeniu 

zachodzących w otoczeniu 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi analizować 

i opisać zasad i problemów 

zarządzania 

przedsiębiorstwem oraz istoty 

i mechanizmów jego 

funkcjonowania 

Student analizuje i opisuje zasady i problemy zarządzania przedsiębiorstwem oraz istotę i 

mechanizmy jego funkcjonowania 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie ma świadomości 

zgłębiania i utrwalania swojej 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji na temat strategii 

przedsiębiorstw 

Student ma świadomość zgłębiania i utrwalania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji 

na temat strategii przedsiębiorstw 

Efekt przedmiotowy z zakresu Student nie potrafi Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role 
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kompetencji nr 2 współdziałać i pracować w 

grupie, by przyjmować w niej 

zarówno role przywódcze 

(kierownicze) jak i 

wykonawcze 

przywódcze (kierownicze) jak i wykonawcze 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 
PROGNOZOWANIE I SYMULACJE 

Rok studiów, semestr 
Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS 

(Załącznik 1) 
4 

Cel przedmiotu 

C1. Zapoznanie studentów z metodami i zasadami prognozowania zjawisk ekonomicznych i społecznych. 

C2. Umiejętność wyboru właściwej metody (modelu) w zależności od charakteru zjawiska oraz zakresu informacji o 

badanym zjawisku. 

C3. Zapoznanie z zasadami prognozowania zjawisk jakościowych. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Wiedza z zakresu ekonomii, matematyki, statystyki i ekonometrii. 

Znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel. 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla 

kierunku studiów 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia 

do uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 
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PRK 

Wiedza 

W_06 

 

Rozumie pojęcia prognozowania, symulacji i wie jakie są zależności między tymi 

pojęciami. 

P6U_W 

 

W_07 

 

Wie jak wykonać i zinterpretować symulację modeli zdarzeń dyskretnych i wie jak 

wyznaczyć prognozę punktową i przedziałową na podstawie modelu ekonometrycznego. 
P6U_W 

W_15 
Wie jak wyznaczyć prognozę na podstawie szeregu czasowego oraz ma wiedzę jak 

zrealizować komputerowo wybrane modele symulacyjne i prognostyczne. 
P6U_W 

Umiejętności 

U_07 

 

Potrafi zastosować poznane modele i metody do budowy prognoz i przeprowadzania 

symulacji i ponadto umie  wykonać i zinterpretować symulację modeli zdarzeń dyskretnych.  
P6U_U 

U_08 
Potrafi wyznaczyć prognozę punktową i przedziałową na podstawie modelu 

ekonometrycznego i umie wyznaczyć prognozę na podstawie szeregu czasowego. 

P6U_U 

 

U_16 Umie zrealizować komputerowo wybrane modele symulacyjne i prognostyczne. P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 
Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego, uczenia się przez całe życie 
P6U_K 

K_04 
Podejmuje wysiłek samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności 

profesjonalnych i badawczych 
P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1 Model, prognozowanie, symulacja i jej rodzaje. Prognozowanie, a symulacja. Symulacja modeli zdarzeń dyskretnych. Sy-

mulacja prosta. Symulacja prosta na kracie. Symulacja dynamiczna. Symulacja modeli procesów ciągłych.  3g 

2 Prosta symulacja stochastyczna modelu jednorównaniowego. Symulacja deterministyczna. Symulacja stochastyczna i jej 

zastosowania. 2g 
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3 Prognozowanie i proces prognostyczny. Klasyfikacja prognoz i metod prognozowania. Etapy prognozowania. 2g  

4 Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego. Oczekiwany błąd prognozy. Przedział ufności prognozy. 

Prognozowanie na wiele okresów. 4g 

5 Modele tendencji rozwojowej. 3g 

6 Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych. Składowe i modele szeregów  czasowych. Metody naiwne.  Metody 

średniej ruchomej. Wygładzanie wykładnicze: Model Holta, Model Wintersa. 4g 

7 Przykłady prognozowania i symulacji komputerowej 2g 

 

Suma  godzin: 20 

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

1 Budowanie i ocena prognoz  na podstawie modelu ekonometrycznego. Oczekiwany błąd prognozy. Przedział ufności pro-

gnozy. Prognozowanie na wiele okresów.  6g 

2 Modele tendencji rozwojowej w procesie prognozowania 6g 

3 Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych. Składowe i modele szeregów  czasowych. Metody naiwne.  Metody 

średniej ruchomej. Wygładzanie wykładnicze: Model Holta, Model Wintersa. 6g 

4 Przykłady symulacji komputerowej w arkusz Excel 2g 

Suma godzin: 20. 

Metody dydaktyczne 
Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz, zestawy 

zadań do samodzielnego wykonania, dyskusja,, rozwiązanie problemu, studium przypadku, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna.  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F1 – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

F2 – ocena projektu 

P – egzamin pisemny  

 

Literatura 

 

Literatura 
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podstawowa 
- B. Radzikowski (red.), Metody prognozowania. Zbiór zadań,Wrocław 2004; 

- B. Radzikowska (red.), Metody prognozowania. Zbiór zadań., Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław 2004. 

uzupełniająca 
- E. Ignasiak, Optymalizacja decyzji, symulacja i prognozowanie procesów gospodarczych, Poznań 2002; 

- Ł. Lenart Ł., J. Leśkow, Prognozowanie i symulacje, Nowy Sącz 2005. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach 20 

Udział w konsultacjach 10 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 15 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do zaliczenia 23 

Udział w zaliczeniu 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
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FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie rozumie pojęcia 

prognozowania, symulacji i 

nie wie jakie są zależności 

między tymi pojęciami 

Student rozumie pojęcia prognozowania, symulacji i wie jakie są zależności między tymi 

pojęciami 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie wie jak wykonać i 

zinterpretować symulację 

modeli zdarzeń dyskretnych i 

nie wie jak wyznaczyć 

prognozę punktową i 

przedziałową na podstawie 

modelu ekonometrycznego 

Student wie jak wykonać i zinterpretować symulację modeli zdarzeń dyskretnych i wie jak 

wyznaczyć prognozę punktową i przedziałową na podstawie modelu ekonometrycznego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie wie jak 

wyznaczyć prognozę na 

podstawie szeregu czasowego 

Student wie jak wyznaczyć prognozę na podstawie szeregu czasowego oraz ma wiedz,ę jak 

zrealizować komputerowo wybrane modele symulacyjne i prognostyczne 
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oraz nie ma wiedzy jak 

zrealizować komputerowo 

wybrane modele symulacyjne 

i prognostyczne 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi zastosować 

poznanych modeli i metod do 

budowy prognoz i 

przeprowadzania symulacji i 

ponadto nie umie wykonać i 

zinterpretować symulacji 

modeli zdarzeń dyskretnych.  

Student potrafi zastosować poznane modele i metody do budowy prognoz i 

przeprowadzania symulacji i ponadto umie wykonać i zinterpretować symulację modeli 

zdarzeń dyskretnych.  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi wyznaczyć 

prognozy punktowej i 

Student potrafi wyznaczyć prognozę punktową i przedziałową na podstawie modelu 

ekonometrycznego i umie wyznaczyć prognozę na podstawie szeregu czasowego 
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przedziałowej na podstawie 

modelu ekonometrycznego i 

nie umie wyznaczyć prognozy 

na podstawie szeregu 

czasowego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie umie zrealizować 

komputerowo wybranych 

modeli symulacji i prognoz 

Student umie zrealizować komputerowo wybrane modele symulacyjne i prognostyczne 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest świadomy 

poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, nie rozumie 

potrzeby ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego, 

uczenia się przez całe życie 

Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

rozwoju osobistego i zawodowego, uczenia się przez całe życie 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie podejmuje 

wysiłku samodzielnego 

Student podejmuje wysiłek samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz 

umiejętności profesjonalnych i badawczych 
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zdobywania i doskonalenia 

wiedzy oraz umiejętności 

profesjonalnych i badawczych 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 

Rok studiów, semestr 
Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 
2 

Cel przedmiotu 

C1. Opanowanie przez studentów ewidencji księgowej operacji gospodarczych zachodzących w jednostkach gospodarczych  

C2. Posiadanie umiejętności obliczania wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdań finansowych. 

 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończony kurs rachunkowości 

 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 
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W_01 

 

Posiada wiedzę z zakresu ewidencji księgowej operacji gospodarczych. 

 

P6U_W 

 

W_11 

 

Potrafi obliczać i analizować wynik finansowy z działalności podmiotów gospodarczych 
P6U_W 

W_15 
Potrafi analizować wyniki finansowe podmiotów gospodarczych. 

P6U_W 

Umiejętności 

U_01 

 

Analizuje zjawiska ekonomiczne zgodnie z metodą bilansową, wyszukuje i korzysta z informacji 

generowanych przez rachunkowość, wykorzystuje wiedzę z zakresu rachunkowości w podejmowa-

niu decyzji 

P6U_U 

U_03 
Potrafi gromadzić dane i sporządzać sprawozdania finansowe według zasad właściwych dla 

rachunkowości 

P6U_U 

 

U_23 
Podejmuje i analizuje rozwiązywania prostych problemów organizacyjnych i ewidencyjnych w 

rachunkowości  
P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 
Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie 

nauk ekonomicznych i społecznych rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny 
P6U_K 

K_10 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role przywódcze 

(kierownicze) jak i wykonawcze 
P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1. Ewidencja księgowa środków pieniężnych – 2h  

2. Ewidencja księgowa majątku trwałego - 4h 

3. Ewidencja rozrachunków i roszczeń - 3h 

4. Ewidencja księgowa materiałów - 3h 

5. Ewidencja produktów gotowych i towarów -  4h 
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6. Ewidencja księgowa kosztów - 4h 

Suma  godzin: 10. 

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

1. Ewidencja księgowa środków pieniężnych – rozwiązywanie zadań – 1h 

2. Ewidencja księgowa majątku trwałego – rozwiązywanie zadań - 1h 

3. Ewidencja rozrachunków i roszczeń – rozwiązywanie zadań -  1h 

4. Ewidencja księgowa materiałów – rozwiązywanie zadań - 1h 

5. Ewidencja produktów gotowych i towarów – rozwiązywanie zadań - 1h 

6. Ewidencja księgowa kosztów – rozwiązywanie zadań - 1h  

7. Ewidencja księgowa przychodów – rozwiązywanie zadań - 1h 

8. Ewidencja kapitałów i rezerw – rozwiązywanie zadań - 1h 

9. Ewidencja księgowa wyniku finansowego i jego rozliczenie – rozwiązywanie zadań -  1h 

10. Sprawozdawczość finansowa – rozwiązywanie zadań - 1h 

 

Suma godzin: 10. 

Metody dydaktyczne 

Wykład informacyjny, dyskusyjny, ćwiczenia programowe, zestawy zadań do samodzielnego wykonania, rozwiązywanie 

zadań, forma dyskusyjna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, w oparciu o zestaw zadań i pytań testowych oraz opisów 

przypadków,  przygotowujące studentów do samodzielnej analizy zjawisk rynkowych oraz samodzielnego wnioskowania., 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 

 

Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, podręczniki, zestawy ćwiczeń. 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny  

 Literatura 
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Literatura 

 

podstawowa 

- B. Micherda, Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. PWN, Warszawa 2020; 

- K. Szaruga, R. Seredyński , Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF, Wyd. ODDK, 

Gdańsk 2019; 

- P. Szczypa, Rachunkowość finansowa, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2019. 

uzupełniająca 

- Krajowe Standardy rachunkowości z ustawą o rachunkowości, Wyd. ODDK, Gdańsk 2018; 

- T. Kiziukiewicz, Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i 

międzynarodowych. Część I, Wyd. "Ekspert" Wydawnictwo i doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów S.C., 

Wrocław 2016. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konsultacjach 5 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 3 

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie projektu  
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Przygotowanie do egzaminu 15 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie posiada wiedzy z 

zakresu ewidencji księgowej 

operacji gospodarczych 

Student posiada wiedzę z zakresu ewidencji księgowej operacji gospodarczych 

Efekt przedmiotowy z zakresu Student nie potrafi obliczać i Student potrafi obliczać i analizować wynik finansowy z działalności podmiotów gospo-
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wiedzy nr 2 analizować wyników finan-

sowych z działalności pod-

miotów gospodarczych 

darczych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie potrafi analizować 

wyników finansowych pod-

miotów gospodarczych 

Student potrafi analizować wyniki finansowe podmiotów gospodarczych 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi analizować 

zjawisk ekonomicznych 

zgodnie z metodą bilansową, 

nie umie wyszukiwać i korzy-

stać z informacji generowa-

nych przez rachunkowość, nie 

wykorzystuje wiedzy z zakre-

Student analizuje zjawiska ekonomiczne zgodnie z metodą bilansową, wyszukuje i korzy-

sta z informacji generowanych przez rachunkowość, wykorzystuje wiedzę z zakresu ra-

chunkowości w podejmowaniu decyzji 
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su rachunkowości w podej-

mowaniu decyzji 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi gromadzić 

danych i nie umie sporządzać 

sprawozdania finansowego 

według zasad właściwych dla 

rachunkowości 

Student potrafi gromadzić dane i sporządzać sprawozdania finansowe według zasad 

właściwych dla rachunkowości 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie podejmuje i nie 

analizuje rozwiązywania 

prostych problemów 

organizacyjnych i 

ewidencyjnych w 

rachunkowości  

Student podejmuje i analizuje rozwiązywanie prostych problemów organizacyjnych i 

ewidencyjnych w rachunkowości  

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 
Student nie potrafi 

samodzielnie i krytycznie 

Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych rozszerzone o wymiar 
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uzupełniać i doskonalić 

nabytej wiedzy i umiejętności 

w zakresie nauk 

ekonomicznych i społecznych 

rozszerzone o wymiar 

interdyscyplinarny 

 

interdyscyplinarny 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi 

współdziałać i pracować w 

grupie, by przyjmować w niej 

zarówno role przywódcze 

(kierownicze) jak i 

wykonawcze 

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role 

przywódcze (kierownicze) jak i wykonawcze 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

4 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie się z istotą i aparatem narzędziowym rachunkowości zarządczej waz z możliwością jego zastosowania w 

rozwiązywaniu problemów decyzyjnych 

C2. Pozyskiwanie i wykorzystanie informacji z systemu rachunkowości jednostki gospodarczej w procesach decyzyjnych 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 
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W_01 

 
Zna główne metody i techniki rachunkowości zarządczej i możliwości ich praktycznego 

wykorzystania 

P6U_W 

 

W_07 

 

Zna istotę i aparat narzędziowy rachunkowości zarządczej wraz z możliwością jego zastosowania w 

rozwiązywaniu problemów decyzyjnych 

P6U_W 

W_11 Zna teorie ekonomiczne z zakresu kosztów oraz zna podstawowe relacje w odniesieniu do progu 

rentowności oraz znaczenie procesów budżetowania 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_03 

 
Potrafi rozpoznać i zdefiniować określone ośrodki decyzyjne organizacji, wykorzystać praktycznie 

wiedzę o celach, metodach i technikach rachunkowości zarządczej do wypracowywania decyzji 

operatywnych i taktycznych 

P6U_U 

U_06 Potrafi posługiwać się normami kalkulacji kosztów w celu rozwiązania konkretnego problemu  

ekonomicznego 

P6U_U 

 

U_23 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska wpływające na wynik finansowy firmy P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Rozumie potrzebę doskonalenia swojej wiedzy w zakresie rachunkowości zarządczej P6U_K 

K_04 Potrafi planować oraz organizować zadania gospodarcze na podstawie rachunku kosztów działań P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  
1. System informacyjny jednostki gospodarczej, funkcje, struktura.  

2. Miejsce rachunkowości w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa.  

3. Koszt jako kategoria badawcza  

4. Wady i zalety kalkulacji opartej o koszt pełny 

5. Zasady podziału kosztów całkowitych na stałe i zmienne 

6. Wynik finansowy w systemie rachunku kosztów zmiennych i pełnych 
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7. Kalkulacja kosztu jednostkowego w systemie rachunku kosztów zmiennych.  

8. Rachunek kosztów zmiennych a rachunek kosztów pełnych - wady. zalety 

9. Analiza progu rentowności, założenia, istota 

10. Decyzje cenowe przedsiębiorstwa - polityka cenowa.  

11. Ceny zewnętrzne - formuły ustalania. Ceny wewnętrzne - pojęcie klasyfikacja 

12. Rachunkowość zarządcza w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych 

Suma  godzin: 25,  

Forma zajęć : 

ćwiczenie 
1. Rachunkowość zarządcza w procesie decyzyjnym 

2. Istota i klasyfikacja kosztów 

3. Pomiar i wycena kosztów dla celów kontrolnych 

4. Metoda kalkulacji podziałowej kosztów 

5. Metoda kalkulacji doliczeniowej kosztów 

6. Rachunek kosztów działań 

7. Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych 

8. Rachunek kosztów pełnych 

9. Rachunek kosztów zmiennych 

10. Absorpcyjny rachunek kosztów 

11. Analiza progu rentowności. 

12. Zastosowania analizy progu rentowności. 

Suma godzin: 10. 

Metody dydaktyczne Dyskusja, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium przypadku, indywidualne projekty studentów  

wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), dyskusja, pokaz, ćwiczenia  

praca w grupach, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 
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Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F1 – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

F2 – ocena projektu 

P – egzamin pisemny  

 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa K.  Czubakowska, W. Gabrusewicz , E. Nowak, Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE. Warszawa 2008. 

A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Oficyna Wolters Kluwer business. Warszawa 2010. 

R. Kamiński, Rachunkowość majątku i kapitałów przedsiębiorstwa. Problemy wybrane , Ars boni et aequi, Poznań 2005. 

 

uzupełniająca E. Nowak, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu. Warszawa 2011. 

Rachunkowość zarządcza: podejście operacyjne i strategiczne, pod red. I. Sobańskiej, C. H. Beck. Warszawa 2010. 

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza, Tonik, Toruń 2003 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 25 

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konsultacjach 10 
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Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 15 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 28 

Udział w egzaminie/zaliczenia 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna głównych 

metod i technik 

rachunkowości zarządczej i 

możliwości ich praktycznego 

wykorzystania 

Student zna główne metody i techniki rachunkowości zarządczej i możliwości ich 

praktycznego wykorzystania 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna istoty i 

aparatu narzędziowego 

rachunkowości zarządczej 

wraz z możliwością jego 

zastosowania w 

rozwiązywaniu problemów 

decyzyjnych 

Student zna istotę i aparat narzędziowy rachunkowości zarządczej wraz z możliwością jego 

zastosowania w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna teorii 

ekonomicznych z zakresu 

kosztów oraz nie zna 

podstawowych relacji w 

odniesieniu do progu 

rentowności oraz znaczenia 

procesów budżetowania 

Student zna teorie ekonomiczne z zakresu kosztów oraz zna podstawowe relacje w 

odniesieniu do progu rentowności oraz znaczenie procesów budżetowania 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 
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praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi rozpoznać 

i zdefiniować określonych 

ośrodków decyzyjnych 

organizacji, nie potrafi 

wykorzystać praktycznie 

wiedzy o celach, metodach i 

technikach rachunkowości 

zarządczej do 

wypracowywania decyzji 

operatywnych i taktycznych 

Student potrafi rozpoznać i zdefiniować określone ośrodki decyzyjne organizacji, 

wykorzystać praktycznie wiedzę o celach, metodach i technikach rachunkowości 

zarządczej do wypracowywania decyzji operatywnych i taktycznych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi posługiwać 

się normami kalkulacji 

kosztów w celu rozwiązania 

konkretnego problemu  

ekonomicznego 

Student potrafi posługiwać się normami kalkulacji kosztów w celu rozwiązania 

konkretnego problemu  ekonomicznego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi 

prawidłowo interpretować 

zjawisk wpływających na 

wynik finansowy firmy 

Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska wpływające na wynik finansowy firmy 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 
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się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie rozumie potrzeby 

doskonalenia swojej wiedzy w 

zakresie rachunkowości 

zarządczej 

Student rozumie potrzebę doskonalenia swojej wiedzy w zakresie rachunkowości 

zarządczej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi planować 

oraz organizować zadań 

gospodarczych na podstawie 

rachunku kosztów działań 

Student potrafi planować oraz organizować zadania gospodarcze na podstawie rachunku 

kosztów działań 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

Controlling w zarządzaniu 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

3 

Cel przedmiotu C1. Przekazanie wiedzy na temat znaczenia controllingu jako narzędzia wspomagającego zarządzanie firmą; 

C2. Przekazanie wiedzy na temat istoty, klasyfikacji oraz funkcji controllingu 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

 

Brak 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_10 Zna w praktyce istotę, klasyfikacje oraz funkcje controllingu jako narzędzia wspomagającego 

zarządzanie firmą 

P6U_W 

 

W_08 

W_15 

Rozumie koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem na zasadach controllingu P6U_W 

W_21 Zna terminologię, w tym obcjęzyczną, wykorzystywaną w procesie controllingu               P6U_W 

Umiejętności 

U_10 Analizuje dane dostarczane poprzez wdrożenie controllingu do zarządzania firmą P6U_U 

U_12 umie zdefiniować praktyczny aspekt controllingu poprzez wyjaśnienie roli kontrolera i jego 

kluczowych obowiązków 

P6U_U 

 

U_25 rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i zdobywania nowoczesnej i praktycznej wiedzy z 

zakresu zarządzania  

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_03 Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej w przypadku podjęcia pracy w controllingu P6U_K 

K_11 potrafi określić hierarchie celów pośrednich i finalnych w realizacji określonego działania P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

 

1. Idea, cele, zadania controllingu; 

2. Klasyfikacja i organizacja controllingu; 

3. Controlling jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem; 

4. Koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem na zasadach controllingu; 

5. Architektura controllingu; 
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6. Instrumenty wspierające controlling. 

 

Suma godzin: 15 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Ćwiczenia praktyczne (rozwiązywanie zadań i casusów) do części wykładowej 

 

Suma godzin: 15 

Metody dydaktyczne 

ćwiczenia konwersatoryjne, dyskusja, projekt badawczy, studium przypadku, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

 

Literatura 

 

podstawowa - Duda-Piechaczek E., Controlling - wspieranie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Helion, 2007 

- Janik W., Paździor M., Controlling finansowy jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwami, Lublin 2015 

uzupełniająca - Krzepkowska M., Controlling jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w warunkach globalizacji 

gospodarki, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 

- Kerzner H., Project Management. A System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th edition, John Wiley & 

Sons, Hoboke, 2017 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 10 

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu 10 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 
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 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Nieznaw praktyce istoty, 

klasyfikacji oraz funkcji 

controllingu jako narzędzia 

wspomagającego zarządzanie 

firmą 

Zna w praktyce istotę, klasyfikacje oraz funkcje controllingu jako narzędzia 

wspomagającego zarządzanie firmą 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Nie rozumie koncepcji 

zarządzania 

przedsiębiorstwem na 

zasadach controllingu 

Rozumie koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem na zasadach controllingu 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Nie zna terminologię, w tym 

obcojęzycznej, 

wykorzystywanej w procesie 

controllingu 

Zna terminologię, w tym obcjęzyczną, wykorzystywaną w procesie controllingu 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 
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stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Nie potrafi analizować danych 

dostarczanych poprzez 

wdrożenie controllingu do 

zarządzania firmą 

Analizuje dane dostarczane poprzez wdrożenie controllingu do zarządzania firmą 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Nie umie zdefiniować 

praktycznego aspektu 

controllingu poprzez 

wyjaśnienie roli kontrolera i 

jego kluczowych obowiązków 

umie zdefiniować praktyczny aspekt controllingu poprzez wyjaśnienie roli kontrolera i jego 

kluczowych obowiązków 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Nie rozumie potrzeby 

ustawicznego uczenia się i 

zdobywania nowoczesnej i 

praktycznej wiedzy z zakresu 

zarządzania  

rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i zdobywania nowoczesnej i praktycznej 

wiedzy z zakresu zarządzania  

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 
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osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Nie jest gotów do 

przestrzegania zasad etyki 

zawodowej w przypadku 

podjęcia pracy w controllingu 

Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej w przypadku podjęcia pracy w 

controllingu 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Nie potrafi określić hierarchii 

celów pośrednich i finalnych 

w realizacji określonego 

działania 

potrafi określić hierarchie celów pośrednich i finalnych w realizacji określonego działania 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

BIZNES PLAN 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Poznanie zakresu, zasad oraz etapów sporządzania biznesplanu 

C2. Poznanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa 

C3. Poznanie zasad analizy działania przedsiębiorstwa  

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończone kursy: rachunkowości, sprawozdawczość finansowej i wiedza z zakresu analizy ekonomicznej 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 
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PRK 

Wiedza 

W_03 

 

Rozumie istotę i zasady finansów organizacji, analizy i planowania finansowego w organizacji, po-

zyskiwania środków finansowych oraz zarządzania majątkiem oraz strukturą kapitału 

 

P6U_W 

 

W_10 

 

Ma wiedzę z zarządzania zasobami ludzkim, planowania kadr, zasad wynagrodzeń P6U_W 

W_15 Ma wiedzę z zakresu marketingu, budowania planów marketingowych i finansowych               P6U_W 

Umiejętności 

U_08 

 

Weryfikuje strategie działania organizacji w długim i krótkim horyzoncie czasu P6U_U 

U_09 Analizuje działalność przedsiębiorstwa 

 

P6U_U 

 

U_19 Opisuje otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Potrafi zaplanować i przeprowadzić projekty badawcze wykorzystując różne podejścia, metody, 

techniki badawcze 

 

P6U_K 

K_10 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy aktywnie wykorzystując zdobytą wiedzę 

ekonomiczną 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Miejsce planowania mikroekonomicznego w systemie planów 

2. Planowanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa i wybrane zasady nowoczesnego planowania 

3. Uruchamianie działalności gospodarczej.  

4. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem.  

5. Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi.  

6. Pozyskiwanie kapitału.  

7. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.  

8. Wycena dochodowa przedsiębiorstwa. Konkursy na kontrakty menedżerskie 

9. Funkcje i struktura biznes planu  

10. Ocena finansowa. 

11. Procedura tworzenia biznes planu.  

12. Fazy przygotowania i wdrożenia biznesplanów 

13. Model najlepszych praktyk sporządzania biznesplanów 

14. Analiza ryzyka przedsięwzięć gospodarczych 

Suma godzin: 15. 

Metody dydaktyczne 
ćwiczenia konwersatoryjne, dyskusja, projekt badawczy, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium 

przypadku, samodzielne tworzenie biznes planów, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F1– obserwacja podczas zajęć/aktywność 

F2 – ocena projektu 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

 

Literatura 
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Literatura 

 

podstawowa - C. Barrow, Biznesplan w malej firmie, Helion, Gliwice 2009. 

- A.  Czepurko,J. Łukaszewicz, Biznesplan w praktyce zarządzania firmą: czyli po opracowywać skuteczny biznesplan?. 

WSHiP. Warszawa 2006. 

- E. Filar, J. Skrzypek, Biznes plan, Poltext. Warszawa 2008. 

 

uzupełniająca - C. Barrow,  Biznes w Sieci: jak założyć e-firmę i przetrwać?, FELBERG SJA. Warszawa 2006. 

- Z.  Pawlak, Biznesplan. zastosowania i przykłady, Poltext, Warszawa 2008. 

- A. Tokarski,M.  Tokarski,J. Wójcik, Biznesplan w praktyce. CeDeWu. Warszawa 2007. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do zaliczenia 18 

Udział w zaliczeniu 2 

...  
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie rozumie istoty i 

zasady finansów organizacji, 

analizy i planowania finanso-

wego w organizacji, pozyski-

wania środków finansowych 

oraz zarządzania majątkiem 

oraz strukturą kapitału 

Student rozumie istotę i zasady finansów organizacji, analizy i planowania finansowego w 

organizacji, pozyskiwania środków finansowych oraz zarządzania majątkiem oraz strukturą 

kapitału 

 



422 

 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie ma wiedzy z za-

rządzania zasobami ludzkim, 

planowania kadr, zasad wy-

nagrodzeń 

Student ma wiedzę z zarządzania zasobami ludzkim, planowania kadr, zasad wynagrodzeń 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie ma wiedzy z 

zakresu marketingu, 

budowania planów 

marketingowych i 

finansowych 

Student ma wiedzę z zakresu marketingu, budowania planów marketingowych i 

finansowych 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

weryfikować strategii 

działania organizacji w 

Student potrafi weryfikować strategie działania organizacji w długim i krótkim horyzoncie 

czasu 
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długim i krótkim horyzoncie 

czasu 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi analizować 

działalności przedsiębiorstwa 

 

Student potrafi analizować działalność przedsiębiorstwa 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi opisać 

otoczenia wewnętrznego i 

zewnętrznego 

przedsiębiorstwa 

Student opisuje otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie potrafi 

zaplanować i przeprowadzić 

projektów badawczych 

wykorzystując różne 

podejścia, metody, techniki 

badawcze 

 

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić projekty badawcze wykorzystując różne 

podejścia, metody, techniki badawcze 

 



424 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi myśleć i 

działać w sposób 

przedsiębiorczy aktywnie 

wykorzystując zdobytą 

wiedzę ekonomiczną 

Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy aktywnie wykorzystując zdobytą 

wiedzę ekonomiczną 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

ANALIZA EKONOMICZNA 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

4 

Cel przedmiotu C1. Nabycie umiejętności rozumienia oraz stosowania metod i technik analitycznych w działalności podmiotów gospodarczych 

oraz wiązania wyników analizy ekonomicznej z systemami decyzyjnymi przedsiębiorstw i organizacji. 

C2.Opanowanie umiejętności analitycznych, posługiwanie się metodami analizy ekonomicznej, rozumienie treści sprawozdań 

finansowych, dokonywanie analizy mikroekonomicznej, ustalanie wpływu czynników na stopę zwrotu z kapitału własnego, 

ustalanie stopnia dźwigni operacyjnej finansowej i połączonej, interpretacja wyników obliczeń, planowanie kosztów i 

przychodów i przepływów, ocena opłacalności przedsięwzięcia lub całego przedsiębiorstwa. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Wymagana wiedza z przedmiotów: Mikroekonomia, Podstawy makroekonomii, Matematyka, Statystyka opisowa, 

Ekonometria. 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 
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PRK 

Wiedza 

W_03 

 

Zna podstawy teoretyczne analizy ekonomicznej, metody i rodzaje analizy ekonomicznej  P6U_W 

 

W_08 

 

Zna narzędzia służące do pozyskiwania, analizy i prezentacji danych ekonomicznych w różnych 

obszarach działalności przedsiębiorstwa 

P6U_W 

W_15 Wymienia i charakteryzuje wskaźniki ekonomiczne i finansowe               P6U_W 

Umiejętności 

U_13 

 

Dobiera właściwe metody analizy do konkretnego obszaru działań i przeprowadza analizy 

ekonomiczne  badanych obszarach 

P6U_U 

U_20 Porządkuje i prezentuje wyniki analiz (w postaci ustnych wystąpień w języku polskim i obcym) oraz 

wykorzystuje je w podejmowaniu decyzji 

P6U_U 

 

U_21 Rozumie znaczenie analiz we wspomaganiu procesów podejmowania decyzji P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się i doskonali oraz 

poszerza nabytą wiedzę i umiejętności 

P6U_K 

K_10 Jest świadomy wartości jaką przedstawia wiedza i praca człowieka P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Podstawy metodyczne analizy ekonomicznej.  

2. Źródła informacji z zakresu analizy ekonomicznej. 

3. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw – bilans i rachunek przepływu środków pieniężnych. 

4. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw  - analiza wskaźnikowa, uwarunkowania rynkowe. 

5. Analiza produkcji. 
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6. Analiza kosztów. 

7. Analiza zatrudnienia. 

8. Analiza sprzedaży i cen 

9. Analiza cen. Zniekształcenia cenowe i ceny kalkulacyjne dóbr handlowych i niehandlowych. 

10. Ocena projektów gospodarczych. 

11. Ocena efektywności inwestycji. 

12. Techniki rachunkowe mierzenia efektywności przedsięwzięć. 

13. Stopa dyskontowa. Metody ilościowe i jakościowe w analizie branż i rynków. 

Suma  godzin: 15. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Zadania dotyczące dynamiki i struktury majątku i kapitałów. 

2. Zadania dotyczące analizy przepływu środków pieniężnych. 

3. Zadania z analizy wskaźnikowej. 

4. Zadania z analizy produkcji. 

5. Zadania z analizy kosztów. 

6. Zadania z analizy zatrudnienia. 

7. Zadania z analizy sprzedaży. 

8. Zadania z analizy cen kalkulacyjnych dóbr handlowych i niehandlowych. 

9. Zadania dotyczące oceny projektów gospodarczych, oceny efektywności inwestycji oraz mierzenia efektywności 

przedsięwzięć. 

Suma godzin: 20. 

Metody dydaktyczne wykład: problemowy, konwersatoryjny, informacyjny, opisowy 

ćwiczenia: dyskusja, projekt badawczy, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium przypadku, kształcenie na 

odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, folie,  prezentacje multimedialne 

Automatyzujące: rzutnik pisma, komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 
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Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, W-wa 2006. 

- J.Jakubczyc, „Metody oceny projektu gospodarczego”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 

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

uzupełniająca - J. Czekaj,Z.  Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2006. 

- M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN, Warszawa 2018. 

- M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardow światowych, PWN, Warszawa 2018. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach 20 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu) 30 

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie projektu  
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Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 13 

Udział w egzaminie/zaliczenia 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 1 

Student nie zna podstaw 

teoretycznych analiz 

ekonomicznych, metod i 

rodzajów analizy 

Student zna podstawy teoretyczne analizy ekonomicznej, metody i rodzaje analizy 

ekonomicznej  
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ekonomicznej  

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 2 

Student nie zna narzędzi 

służących do pozyskiwania, 

analizy i prezentacji danych 

ekonomicznych w różnych 

obszarach działalności 

przedsiębiorstwa 

Student zna narzędzia służące do pozyskiwania, analizy i prezentacji danych 

ekonomicznych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 3 

Student nie potrafi wymienić i 

scharakteryzować 

wskaźników ekonomicznych i 

finansowych 

Student wymienia i charakteryzuje wskaźniki ekonomiczne i finansowe 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie dobiera 

właściwych metod analizy do 

Student dobiera właściwe metody analizy do konkretnego obszaru działań i przeprowadza 

analizy ekonomiczne  badanych obszarach 
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konkretnego obszaru działań i 

przeprowadza analizy 

ekonomiczne  badanych 

obszarach 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie porządkuje i nie 

prezentuje wyników analiz 

(w postaci ustnych wystąpień 

w języku polskim i obcym) 

oraz nie potrafi wykorzystać 

ich w podejmowaniu decyzji 

Student porządkuje i prezentuje wyniki analiz (w postaci ustnych wystąpień w języku 

polskim i obcym) oraz wykorzystuje je w podejmowaniu decyzji 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie rozumie znaczenia 

analiz we wspomaganiu 

procesów podejmowania 

decyzji 

Student rozumie znaczenie analiz we wspomaganiu procesów podejmowania decyzji 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie ma świadomości 

swojej wiedzy i umiejętności, 

Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się i 

doskonalenia oraz poszerza nabytą wiedzę i umiejętności 
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nie rozumie potrzeby uczenia 

się i nie doskonali oraz nie 

poszerza nabytej wiedzy i 

umiejętności 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie jest świadomy 

wartości jaką przedstawia 

wiedza i praca człowieka 

Student jest świadomy wartości, jaką przedstawia wiedza i praca człowieka 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 
EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

Rok studiów, semestr 
Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 
4 

Cel przedmiotu 

C1. Zrozumienie podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej 

C2. Umiejętność analizy gospodarczego prawa europejskiego i zasad jego praktycznego obowiązywania 

C3. Zrozumienie znaczenia integracji europejskiej dla państw członkowskich i ich obywateli 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończony kurs międzynarodowych stosunków gospodarczych 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_01 

 

Jest wyposażony w wiedzę z zakresu integracji ekonomicznej i politycznej, najważniejszych 

procesów  

społeczno-gospodarczymi zachodzących w Unii Europejskiej 

P6U_W 

 

W_13 

 

Posiada wiedzę pozwalającą na zidentyfikowanie kierunków zmian w gospodarce UE, w kontekście 

postępujących procesów integracyjnych 
P6U_W 

W_18 

Charakteryzuje zakres integracji (stopień zintegrowania poszczególnych dziedzin życia 

gospodarczego i politycznego), wyjaśnia główne zjawiska zachodzące w obrębie Unii Gospodarczej 

i Walutowej 

P6U_W 

Umiejętności 

U_06 

 

Przygotowuje analizy funkcjonowania UE przy wykorzystaniu różnych koncepcji integracji. 
P6U_U 

U_12 
Posługuje się wiedzą z zakresu integracji rynków i polityki Unii Europejskiej. 

P6U_U 

U_19 
Jest świadomy korzyści płynące z integracji europejskiej, posługuje się przepisami prawa Unii 

Europejskiej. 
P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_09 
Ma świadomość szybkiego rozwoju procesów integracyjnych i konieczności permanentnego 

uzupełniania swej wiedzy. 
P6U_K 

K_11 
Potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji zadań przez poszczególne instytucje i 

organizacje w zakresie procesów integracyjnych. 
P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1) Geneza integracji europejskiej – powstanie i rozwój Wspólnot Europejskich  

2) Zarys kompetencji wyłącznych i dzielonych Unii Europejskiej 

3) Prawo pierwotne Unii Europejskiej i jego ewolucja 

4) Charakterystyka prawa pochodnego Unii Europejskiej 
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5) Rynek wewnętrzny i swoboda przepływu czynników produkcji (swoboda przepływu towarów, pracowników, usług, przed-

siębiorczości i kapitału) 

6) Wspólna polityka handlowa 

7) Wspólna polityka konkurencji 

8) Unia gospodarcza i walutowa w Unii Europejskiej 

 

Suma  godzin: 20  

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

1) Etapy integracji gospodarczej 

2) Instytucje Unii Europejskiej i ich wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego 

3) Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej (tworzenie prawa pochodnego) 

4) Budżet Unii Europejskiej 

5) Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej 

 

Suma godzin:10 . 

Metody dydaktyczne 
 

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia praktyczne, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 

Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

podstawowa 

- J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska (red.), Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarzą-

dzania i administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2015;  

- Jarocki T., Molendowska M., Zaremba A., Instytucje Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony. Ewolucja, kompetencje, dzia-



436 

 

łalność, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2014;  

- H. Tendera-Właszczuk, H. Kelm, K. Cymbranowicz, Wybrane polityki Unii Europejskiej,Difin, Warszawa 2020; 

- Traktat o Unii Europejskiej; 

- Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

uzupełniająca 

-  J. Barcz et al (red.), Polska w Unii Europejskiej: nowe wyzwania, Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce, 

Warszawa 2018; 

- J. Barcz (red.), Traktat z Lizbony: główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 

Warszawa 2008. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu) 30 

Studiowanie literatury 30 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 8 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie jest wyposażony 

w wiedzę z zakresu integracji 

ekonomicznej i politycznej, 

najważniejszych procesów  

społeczno-gospodarczymi 

zachodzących w Unii 

Europejskiej 

Student jest wyposażony w wiedzę z zakresu integracji ekonomicznej i politycznej, 

najważniejszych procesów społeczno-gospodarczymi zachodzących w Unii Europejskiej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie posiada wiedzy 

pozwalającej na 

Student posiada wiedzę pozwalającą na zidentyfikowanie kierunków zmian w gospodarce 

UE, w kontekście postępujących procesów integracyjnych 
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zidentyfikowanie kierunków 

zmian w gospodarce UE, w 

kontekście postępujących 

procesów integracyjnych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie potrafi 

scharakteryzować zakresu 

integracji (stopień 

zintegrowania 

poszczególnych dziedzin 

życia gospodarczego i 

politycznego), nie potrafi 

wyjaśnić głównych zjawisk 

zachodzących w obrębie Unii 

Gospodarczej i Walutowej 

 

Student potrafi scharakteryzować zakres integracji (stopień zintegrowania poszczególnych 

dziedzin życia gospodarczego i politycznego), wyjaśnić główne zjawiska zachodzące w 

obrębie Unii Gospodarczej i Walutowej 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 
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student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie przygotowuje 

analiz funkcjonowania UE 

przy wykorzystaniu różnych 

koncepcji integracji 

Student przygotowuje analizy funkcjonowania UE przy wykorzystaniu różnych koncepcji 

integracji 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie posługuje się 

wiedzą z zakresu integracji 

rynków i polityki Unii 

Europejskiej 

Student posługuje się wiedzą z zakresu integracji rynków i polityki Unii Europejskiej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie jest świadomy 

korzyści płynących z 

integracji europejskiej, nie 

posługuje się przepisami 

prawa Unii Europejskiej 

 

Student jest świadomy korzyści płynących z integracji europejskiej, posługuje się 

przepisami prawa Unii Europejskiej 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie ma świadomości 

szybkiego rozwoju procesów 

integracyjnych i konieczności 

permanentnego uzupełniania 

swej wiedzy 

Student ma świadomość szybkiego rozwoju procesów integracyjnych i konieczności 

permanentnego uzupełniania swej wiedzy 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi 

odpowiednio określać 

priorytetów służących 

realizacji zadań przez 

poszczególne instytucje i 

organizacje w zakresie 

procesów integracyjnych 

Student potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji zadań przez 

poszczególne instytucje i organizacje w zakresie procesów integracyjnych 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

GOSPODARKA REGIONALNA 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

4 

Cel przedmiotu C1. Zrozumienie istoty oraz mechanizmów funkcjonowania gospodarki w regionie, 

C2. Identyfikowanie czynników rozwoju regionalnego, 

C3. Zrozumienie instrumentów polityki regionalnej w zakresie stymulowania i planowania rozwoju regionów, 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ogólna znajomość istoty oraz mechanizmów funkcjonowania samorządu terytorialnego, polityki gospodarczej, regionalnej i 

spójności prezentowanych na wcześniejszych kursach 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_05 

 

Formułuje i wyjaśnia główne pojęcia z polityki i gospodarki regionalnej, polityki spójności, polityki 

strukturalnej UE 

P6U_W 

 

W_13 

 

Zna główne zagadnienia problematyki gospodarki regionalnej Polski oraz opisuje narzędzia polityki 

i gospodarki regionalnej oraz zasady jej finansowania w UE i Polsce 

P6U_W 

W_14 Zna dorobek badawczy obejmujący teorie i koncepcje rozwoju regionalnego i lokalnego               P6U_W 

Umiejętności 

U_01 

 

Potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w 

gospodarce 

 

P6U_U 

U_14 Potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę procesów gospodarczych i społecznych gospodarki 

regionalnej w Polsce i w krajach UE 

P6U_U 

 

U_17 Potrafi ustalić priorytety polityki gospodarczej wraz z wyborem mechanizmów ich 

wykonaniawykorzystuje koncepcje polityki gospodarczej w budowie spójnej strategii rozwojowej 

regionu lub jednostki lokalnej 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_04 Jest otwarty na realizację zadań indywidualnych i zespołowych P6U_K 

K_11 Potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych 

zadania 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1. Gospodarka regionalna i lokalna – podstawowe zagadnienia teoretyczne. 2h 

2. Determinanty rozwoju regionalnego i lokalnego. Czynniki i bariery rozwoju regionalnego.  2h 

3. Mechanizmy rozwoju regionalnego i lokalnego. Teorie rozwoju regionalnego. 2h 

4. Polityka regionalna i lokalna. 2h 
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5. Samorząd terytorialny w Polsce w kontekście możliwości kreowania polityki regionalnej. 1h 

6. Instrumenty oddziaływania samorządu terytorialnego na rozwój regionalny. 2h 

7. Konkurencyjność regionalna jako czynnik sukcesu polityki regionalnej. 2h 

8. Rozwój gospodarki regionalnej w kontekście realizowanej polityki regionalnej Unii Europejskiej. 2h 

9. Cele polityki regionalnej wg głównych dokumentów strategicznych. 2h 

10. Inteligentne specjalizacje. 1h 

11. Marketing terytorialny.2h 

12. Przestrzeń w gospodarce regionalnej. Polityka przestrzenna i jej uwarunkowania. System planowania przestrzennego. 

3h 

13. Programowanie rozwoju regionalnego - podstawy prawne  i przyjęta terminologia. Proces budowy strategicznego pro-

gramu rozwoju. Programowanie w praktyce. 3h 

14. Zarządzanie gospodarką regionalną i lokalną – symulacje problemów społeczno-gospodarczych i sposoby rozwiązy-

wania. 1h   

15. Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Analiza rozwoju gospodarczego w poszczególnych regionach. 3h 

 

Suma  godzin: 30  

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

 

Metody dydaktyczne 
Wykłady prowadzone przy użyciu technik audiowizualnych,  problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 
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Literatura 

 

Literatura 

podstawowa 

- Z. Strzelecki, Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2009. 

- N. Derlukiewicz, S. Korenika, K. Miszczak (red.), Gospodarka i polityka regionalna, nowe tendencje, Wydawnic-

two UE we Wrocławiu,  Wrocław 2015. 

uzupełniająca 

- B. Kryk, R. Knap, Gospodarka regionalna i międzynarodowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, Szczecin 2017; 

- M. Makowska, D. Gluszczuk, B. Bal – Domańska, Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, WUE, Wrocław 

2016; 

- J. Strojny, Region – Polityka regionalna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach 10 

Samodzielne przygotowanie do wykładów 20 

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do zaliczenia 23 
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Udział w zaliczeniu 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 1 

Student nie potrafi 

sformułować i nie potrafi 

wyjaśnić głównych pojęć z 

polityki i gospodarki 

regionalnej, polityki 

Student formułuje i wyjaśnia główne pojęcia z polityki i gospodarki regionalnej, polityki 

spójności, polityki strukturalnej UE 



446 

 

spójności, polityki 

strukturalnej UE 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 2 

Student nie zna głównych 

zagadnień problematyki 

gospodarki regionalnej Polski 

oraz nie potrafi opisać 

narzędzi polityki i gospodarki 

regionalnej oraz zasad jej 

finansowania w UE i Polsce 

Student zna główne zagadnienia problematyki gospodarki regionalnej Polski oraz opisuje 

narzędzia polityki i gospodarki regionalnej oraz zasady jej finansowania w UE i Polsce 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 3 

Student nie zna dorobku 

badawczego obejmującego 

teorie i koncepcje rozwoju 

regionalnego i lokalnego 

Student zna dorobek badawczy obejmujący teorie i koncepcje rozwoju regionalnego i 

lokalnego 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi dokonać 

obserwacji i prawidłowej 

interpretacji zjawisk 

ekonomicznych zachodzących 

w gospodarce 

 

Student potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych 

zachodzących w gospodarce 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

przeprowadzić pogłębionej 

analizy procesów 

gospodarczych i społecznych 

gospodarki regionalnej w 

Polsce i w krajach UE 

Student potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę procesów gospodarczych i społecznych 

gospodarki regionalnej w Polsce i w krajach UE 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi ustalić 

priorytetów polityki 

gospodarczej wraz z wyborem 

mechanizmów ich wykonania 

i nie wykorzystuje koncepcji 

polityki gospodarczej w 

budowie spójnej strategii 

rozwojowej regionu lub 

jednostki lokalnej 

Student potrafi ustalić priorytety polityki gospodarczej wraz z wyborem mechanizmów ich 

wykonaniawykorzystuje koncepcje polityki gospodarczej w budowie spójnej strategii 

rozwojowej regionu lub jednostki lokalnej 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 
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nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest otwarty na 

realizację zadań 

indywidualnych i 

zespołowych 

Student jest otwarty na realizację zadań indywidualnych i zespołowych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi 

odpowiednio określać 

priorytetów służących 

realizacji określonego przez 

siebie lub innych zadania 

Student potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie 

lub innych zadania 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

3 

Cel przedmiotu C1. Praktyczne i teoretyczne zapoznanie z problematyką udzielania zamówień publicznych. Przedstawienie najważniejszych 

regulacji prawnych dotyczących przygotowania i udzielania zamówień publicznych. Zapoznanie z istotą funkcjonowania rynku 

zamówień publicznych w Polsce.  Przedstawienie zasad i trybów udzielania zamówień publicznych.  

C2. Charakterystyka podstawowych dokumentów związanych z procedurą udzielania zamówień tj. ogłoszenie, specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia, umowa o udzielnie zamówienia publicznego, protokoły z postępowań przetargowych. 

Prezentacja poszczególnych trybów udzielania zamówień tj. przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji 

z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszeń, zamówienia z wolnej ręki, zapytanie o cenę.  

C3. Zmobilizowanie do krytycznej analizy rynku zamówień publicznych i powiązanie jego funkcjonowania zasadami 

racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.  Promowanie zasad uczciwej konkurencji w przygotowaniu i 

przeprowadzeniu zamówień publicznych.  

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończony kurs z nauki  o państwie, podstaw prawa, polityki społecznej oraz zarządzania 
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Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_01 

 

Ma podstawową wiedzę o zasadach udzielania zamówień publicznych, miejsca zamówień 

publicznych     

w systemie nauk i powiązania z innymi naukami 

P6U_W 

 

W_12 

 

Zna zasady stosowania procedur udzielania zamówienia publicznego, wykorzystując przy tym 

wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych społecznych i prawnych 

P6U_W 

W_14 Ma wiedzę na temat funkcjonowania rynku zamówień publicznych               P6U_W 

Umiejętności 

U_01 

 

Potrafi interpretować poszczególne zjawiska zachodzące w systemie zamówień publicznych P6U_U 

U_06 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk prawnych i finansowych związanych z 

zamówieniami publicznymi 

P6U_U 

 

U_10 Posiada podstawowe umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat 

funkcjonowania rynku zamówień publicznych 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_03 Jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania etyki 

zawodowej przy przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych 

P6U_K 

K_05 Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce zamówień publicznych 

odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu 

zamówień publicznych 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

1. Funkcjonowanie rynku zamówień publicznych w Polsce – wprowadzenie, podstawy prawne związane z udzielaniem 

zamówień publicznych   

2. Zasady udzielania zamówień publicznych: formułowanie treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, zasady 

sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zasady ustalania wartości przedmiotu zamówienia, 

znaczenie kosztorysów w procedurze przetargowej   

3. Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego: czynności zamawiającego, czynności wykowany, przygotowanie 

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego   

4. Charakterystyka poszczególnych trybów udzielania zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszeń, zamówienie z wolnej ręki, 

zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna, 

5. Procedura oceny i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty   

6. Zasady dokumentowania postępowań przetargowych   

7. Zasady sporządzania umów o zamówienie publiczne: charakter prawny umowy, wymagane elementy umowy, terminy 

zawierania   

8. Zamówienia sektorowe – charakterystyka i znaczenie na rynku zamówień publicznych   

9. Urząd i Rada zamówień publicznych – znaczenie, kompetencje w systemie zamówień publicznych  

Zasady kontroli postępowań przetargowych   

Suma  godzin: 20. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

Metody dydaktyczne  

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia praktyczne, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów 
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Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - M. Chmaj, Zamówienia publiczne, Publicus, Warszawa 2010. 

- A. Gawrońska – Baran, Zamówienia publiczne w orzecznictwie – wybrane zagadnienia, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2011. 

- D. Grocholska, Zamówienia na roboty budowlane, wyd. Pressom, Warszawa 2011. 

 

uzupełniająca - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zmawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817. 

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro 

stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz. U. z 2011r. nr 282, poz. 1650 z późn. zm.  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach 5 
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Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 25 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 23 

Udział w egzaminie/zaliczenia 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu Student nie ma podstawowej Student ma podstawową wiedzę o zasadach udzielania zamówień publicznych, miejscach 
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wiedzy nr 1 wiedzy o zasadach udzielania 

zamówień publicznych, 

miejscach zamówień 

publicznych w systemie nauk 

i powiązania z innymi 

naukami 

zamówień publicznych w systemie nauk i powiązania z innymi naukami 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna zasad 

stosowania procedur 

udzielania zamówienia 

publicznego, nie potrafi 

wykorzystać przy tym wiedzy 

z zakresu dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych 

społecznych i prawnych 

Student zna zasady stosowania procedur udzielania zamówienia publicznego, 

wykorzystując przy tym wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 

społecznych i prawnych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie ma wiedzy na 

temat funkcjonowania rynku 

zamówień publicznych 

Student ma wiedzę na temat funkcjonowania rynku zamówień publicznych 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 
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zajęć zajęć zajęć praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

interpretować poszczególnych 

zjawisk zachodzących w 

systemie zamówień 

publicznych 

Student potrafi interpretować poszczególne zjawiska zachodzące w systemie zamówień 

publicznych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie posiada 

umiejętności rozumienia i 

analizowania zjawisk 

prawnych i finansowych 

związanych z zamówieniami 

publicznymi 

Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk prawnych i finansowych 

związanych z zamówieniami publicznymi 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie posiada 

podstawowych umiejętności 

obserwowania, wyszukiwania 

i przetwarzania informacji na 

temat funkcjonowania rynku 

zamówień publicznych 

Student posiada podstawowe umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania 

informacji na temat funkcjonowania rynku zamówień publicznych 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 
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nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest przekonany o 

konieczności zachowania się 

w sposób profesjonalny i 

przestrzegania etyki 

zawodowej przy 

przeprowadzaniu procedur 

zamówień publicznych 

Student jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i 

przestrzegania etyki zawodowej przy przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie utożsamia się z 

wartościami, celami i 

zadaniami realizowanymi w 

praktyce zamówień 

publicznych nie odznacza się 

rozwagą, dojrzałością i 

zaangażowaniem w 

projektowaniu, planowaniu i 

realizowaniu zamówień 

publicznych 

Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce 

zamówień publicznych odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w 

projektowaniu, planowaniu i realizowaniu zamówień publicznych 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

3 

Cel przedmiotu C1. Przekazanie wiedzy z zakresu zarzadzania, ekonomii oraz z zakresu polityki gospodarczej w kontekście MSP 

C2. Przekazanie wiedzy z zakresu analizowania i oceniania zjawisk ekonomicznych i MSP  

C3. Przekazanie wiedzy o finansach i funkcjonowanie MSP oraz realizowaniu zasady kontynuowania działalności i 

maksymalizacji rynkowej wartości MSP 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończone kursy: zarządzania, marketingu i rachunkowości 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_03 

 

Zna główne szkoły i współczesne teorie ekonomiczne, zna ich miejsce i znaczenie w systemie nauk 

oraz zna przedmiotowy oraz funkcjonalny zakres obserwacji, analiz i ocen ekonomicznych, w 

szczególności w zakresie ekonomiki i opodatkowania MSP 

P6U_W 

 

W_06 

 

Zna współczesne metody i instrumenty badań ekonomicznych w zakresie MSP, rozwiązywania 

problemów oraz dylematów gospodarczych i społecznych.  

 

P6U_W 

W_16 Zna naturę czynników, procesów, zjawisk, podmiotów, struktur i instytucji ekonomicznych oraz o 

ich uwarunkowaniach, powiązaniach, przyczynach i skutkach zmian w zakresie MSP 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_01 

 

Potrafi wykorzystywać sprawdzone ekonomiczne procedury badawcze oraz dokonywać krytycznej 

oceny dotychczasowych wyników ekonomicznych badań naukowych w zakresie MSP 

P6U_U 

U_04 Potrafi formułować śmiałe ekonomiczne hipotezy badawcze i stosować adekwatne metody ich 

weryfikacji, w szczególności w odniesieniu do kształtowania i weryfikowania polityki wobec 

MSP 

P6U_U 

 

U_15 Potrafi opracowywać normy i zasady przydatne w regulacji gospodarczych sektorów i rynków, ze 

szczególnym uwzględnieniem MSP 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego, uczenia się przez całe życie 

P6U_K 

K_04 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i 

prowadzone badania oraz ich skutki 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) 

2. Elementy demografii MSP 

3. Cykl życia przedsiębiorstwa i możliwości wpływania na niego 
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4. Polityka wspierania rozwoju MSP 

5. Finansowe wspieranie rozwoju MSP - przegląd rozwiązań 

6. Rola MSP na rynku pracy. Wspieranie zatrudnieniowej roli MSP 

7. Wykorzystanie MSP w rozwoju regionalnym 

8. Wpływ regulacji prawnych na przedsiębiorczość 

9. Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu do kształtowania kultury korporacyjnej 

MSP 

10. Podatkowe wspieranie działalności innowacyjnej MSP 

11. Efektywność podatkowa MSP i oddziaływanie bodźców podatkowych 

Międzynarodowa konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków 

Suma  godzin: 10. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych MSP 

2. Potrzeby rozwojowe a programy pomocy. Tłumaczenie potrzeb rozwojowych na posunięcia z zakresu wspierania MSP 

3. Budowa programów wspierania MSP. Monitoring i ocena programów 

4. Partycypacyjne podejście do rozwoju gospodarczego. Doswiadczenia Banku Swiatowego w realizacji programów 

wspierania MSP i likwidacji niedorozwoju. Studia przypadków 

5. Programy rozwoju MSP w zakresie stosowania nowoczesnych technologii 

6. Rola MSP w nowej gospodarce 

7. Finansowe bariery rozwoju MSP i sposoby ich pokonywania 

8. Transformacja gospodarcza a małe i średnie przedsiębiorstwa - wprowadzenie do tematyki. Analiza statystyczna MŚP 

w polskiej gospodarce 

9. Formalno - prawne aspekty zakładania MŚP . Ograniczenia działalności gospodarczej 

10. Ubezpieczenie MŚP. Swoboda działalności MŚP w Unii Europejskiej. Zatrudnianie pracowników MŚP 

Promocja MSP. Wybór kanałów dystrybucji i sprzedaż dla MSP. Źródła finansowania działalności MŚP 

Suma godzin: 10. 

Metody dydaktyczne wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy)  

ćwiczenia dyskusja, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium przypadku 

kształcenie na odległość 
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Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, WN PWN, Warszawa 2005 

- Praktyki rzetelnej legislacji gospodarczej, IBnDiPP, Warszawa 2007 

- Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarzadzanie przedsiębiorstwami, pod. red. P. Kulawczuka i A. 

Poszewieckiego, Sopot 2007. 

uzupełniająca - M. Bak, P. Kulawczuk, A. Szcześniak, T. Szczurek, Finansowanie biznesu technologicznego, Instytut Badan nad Demokracja 

i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2003 

- P. Kulawczuk, Efektywność podatkowa MSP, Wyd. UG,Gdansk 2004 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach 10 
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Udział w konsultacjach 10 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu) 30 

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do zaliczenia 23 

Udział w zaliczeniu 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 
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egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna głównych 

szkół i współczesnych teorii 

ekonomicznych, nie zna ich 

miejsca i znaczenia w 

systemie nauk oraz nie zna 

przedmiotowego oraz 

funkcjonalnego zakresu 

obserwacji, analiz i ocen 

ekonomicznych, w 

szczególności w zakresie 

ekonomiki i opodatkowania 

MSP 

Student zna główne szkoły i współczesne teorie ekonomiczne, zna ich miejsce i znaczenie 

w systemie nauk oraz zna przedmiotowy oraz funkcjonalny zakres obserwacji, analiz i ocen 

ekonomicznych, w szczególności w zakresie ekonomiki i opodatkowania MSP 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna 

współczesnych metod i 

instrumentów badań 

ekonomicznych w zakresie 

MSP, rozwiązywania 

problemów oraz dylematów 

gospodarczych i społecznych 

Student zna współczesne metody i instrumenty badań ekonomicznych w zakresie MSP, 

rozwiązywania problemów oraz dylematów gospodarczych i społecznych.  

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna 

naturyczynników, procesów, 

zjawisk, podmiotów, struktur i 

instytucji ekonomicznych 

oraz o ich uwarunkowaniach, 

powiązaniach, przyczynach i 

skutkach zmian w zakresie 

MSP 

Student zna naturę czynników, procesów, zjawisk, podmiotów, struktur i instytucji 

ekonomicznych oraz o ich uwarunkowaniach, powiązaniach, przyczynach i skutkach zmian 

w zakresie MSP 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
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 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

wykorzystywać 

sprawdzonych 

ekonomicznych procedur 

badawczych oraz nie potrafi 

dokonywać krytycznej 

oceny dotychczasowych 

wyników ekonomicznych 

badań naukowych w zakresie 

MSP 

Student potrafi wykorzystywać sprawdzone ekonomiczne procedury badawcze oraz 

dokonywać krytycznej oceny dotychczasowych wyników ekonomicznych badań 

naukowych w zakresie MSP 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

formułować śmiałych 

ekonomicznych hipotez 

badawczych i nie potrafi 

stosować adekwatnych metod 

Student potrafi formułować śmiałe ekonomiczne hipotezy badawcze i stosować adekwatne 

metody ich weryfikacji, w szczególności w odniesieniu do kształtowania i weryfikowania 

polityki wobec 

MSP 
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ich 

weryfikacji, w szczególności 

w odniesieniu do 

kształtowania i 

weryfikowania polityki wobec 

MSP 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi 

opracowywać norm i zasad 

przydatnych w regulacji 

gospodarczych sektorów i 

rynków, ze szczególnym 

uwzględnieniem MSP 

Student potrafi opracowywać normy i zasady przydatne w regulacji gospodarczych 

sektorów i rynków, ze szczególnym uwzględnieniem MSP 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie ma świadomości 

poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, nie rozumie 

potrzeby ciągłego rozwoju 

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

rozwoju osobistego i zawodowego, uczenia się przez całe życie 
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osobistego i zawodowego, 

uczenia się przez całe życie 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie odznacza się 

odpowiedzialnością za własne 

przygotowanie do pracy, 

podejmowane decyzje i 

prowadzone badania oraz ich 

skutki 

Student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane 

decyzje i prowadzone badania oraz ich skutki 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

SEMINARIUM DYPLOMOWE 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III  

Semestr studiów: V, VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

5, 5 

Cel przedmiotu C1. Wyposażenie w wiedzę w zakresie w dziedzinie metodologii badań naukowych: koncepcja badawcza, stawianie hipotez 

naukowych, znajomość techniki pisania prac o charakterze naukowym. 

C2. Dostarczenie wiedzy dotyczącej opracowywania danych, ustalania planu opracowania pisemnego, doskonalenie warsztatu 

pisarskiego a również pogłębienie wiedzy specjalistycznej związanej z pisaną pracą 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Przedmioty związane z tematem pracy dyplomowej 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_03 

 

Zna metodologię przygotowania, opracowywania i napisania pracy dyplomowej 

 

P6U_W 

 

W_08 

 

Posiada wiedzę z zakresu gromadzenia danych, prowadzenia badań własnych, badań ankietowych 

oraz ich opracowywania, korzystania z literatury i innych prac naukowych. Wie czym jest „plagiat” i 

wie jak korzystać z pracy innych 

P6U_W 

W_15 Ma wiedzę z zakresu formułowania tez badawczych, zasad ich dowodzenia, pisania prac 

magisterskich, wymogów jakim winna odpowiadać praca dyplomowa 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_05 

 

Potrafi przygotować prace pisemne, w których w sposób precyzyjny i spójny wypowie się na tematy 

dotyczące zagadnień ekonomicznych 

P6U_U 

U_08 Potrafi konstruować plan pracy dyplomowej, opanował technikę pisania i konstrukcję budowy tekstu 

pisanego pracy naukowej, role i znaczenie odnośników, cytatów, podziału treści na rozdziały i 

podrozdziały, znaczenie hierarchii czcionki i spraw technicznych. Potrafi formułować tezy 

badawcze, potrafi przeprowadzić kwerendę źródeł, potrafi sformułować adekwatny do tezy pracy 

plan pracy 

P6U_U 

 

U_20 Potrafi dobrać metody badawcze i formułować wnioski oraz interpretować zjawiska ekonomiczne, 

analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych z zastosowaniem odpowiednich narzędzi 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_02 Potrafi argumentować i podejmować polemikę na temat procesów gospodarczych   P6U_K 

K_04 Rozumie role badań naukowych oraz sposobów dokumentowania i popularyzowania ich wyników w 

środowisku i społeczeństwie 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Podstawowe zasady metodologiczne i warsztatowe pracy naukowo badawczej 

2. Przygotowanie tematów prac i ich weryfikacja 

3. Procedura zatwierdzenia prac dyplomowych 

4. Zasady podziału pracy na części rozdziały i podrozdziały 

5. Zagadnienia techniczne, czcionka, przypisy, praca z podręcznikiem, dokumentacja pracy 

6. Przygotowanie planu pracy jego struktury ustalenie metod i narzędzi badawczych 

7. Przygotowanie i prezentacja poszczególnych części pracy 

8. Opracowanie części analitycznej i wnioskowej 

9. Przygotowanie i prezentacja całości pracy 

10. Zatwierdzenie pracy i przygotowanie do obrony pracy 

11. Techniki pisania pracy, jej dokumentacja, układ treści i jego podział na rozdziały. Techniki czytania literatury. 

Techniki sporządzania ankiet i ich analizowanie. 

12. Bieżące śledzenie procesu powstawania pracy i konsultacje szczegółowe, indywidualne. 

13. Metodyka badań naukowych 

14. Struktura pracy magisterskiej 

15. Metodyka badania i opracowywania danych oraz pisania pracy magisterskiej 

16. Ustalenie tematu i planu pracy magisterskiej 

17. Pisanie i korekta kolejnych części pracy magisterskiej 

18. Obrona 

 

Suma godzin: 30 

Metody dydaktyczne Konwersacje, samodzielna ukierunkowana przez wykładowcę praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury 

przedmiotu. Konsultacja i indywidualna praca ze studentem na temat pisanej pracy, kształcenie na odległość 

KO: samodzielne opracowanie rozdziałów pracy magisterskiej pod opieką promotora 
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Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – W trakcie seminarium weryfikowane będą bieżące postępy studentów 

F1. Ocena przygotowywanych rozdziałów pracy 

F2. Ocena prezentacji studentów. 

P – Zaliczenie przedmiotu: odpowiedni stopień przygotowania pracy dyplomowej 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2009. 

- G.Gambareli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, TAiWPNUniversitas, Kraków 2001. 

uzupełniająca - J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2003 

- H. Budzeń, Przygotowanie pracy magisterskiej. Przewodnik metodyczny, Politechnika Radomska, Radom 2000. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności 

Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

III semestr IV semestr 

Udział w wykładach - - 

Udział w ćwiczeniach 15 15 

Udział w konsultacje 20 20 
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Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu) 25 25 

Studiowanie literatury 25 25 

Przygotowanie analizy  40 40 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5  5  

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna metodologii 

przygotowania, 

Student zna metodologię przygotowania, opracowywania i napisania pracy dyplomowej 
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opracowywania i napisania 

pracy dyplomowej 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie posiada wiedzy z 

zakresu gromadzenia danych, 

prowadzenia badań własnych, 

badań ankietowych oraz ich 

opracowywania, korzystania z 

literatury i innych prac 

naukowych. Nie wie czym 

jest „plagiat” i nie wie jak 

korzystać z pracy innych 

Student posiada wiedzę z zakresu gromadzenia danych, prowadzenia badań własnych, 

badań ankietowych oraz ich opracowywania, korzystania z literatury i innych prac 

naukowych. Wie czym jest „plagiat” i wie jak korzystać z pracy innych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie ma wiedzy z 

zakresu formułowania tez 

badawczych, zasad ich 

dowodzenia, pisania prac 

magisterskich, wymogów 

jakim winna odpowiadać 

praca dyplomowa 

Student ma wiedzę z zakresu formułowania tez badawczych, zasad ich dowodzenia, pisania 

prac magisterskich, wymogów jakim winna odpowiadać praca dyplomowa 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 
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które student nabył podczas 

zajęć 

które student nabył podczas 

zajęć 

które student nabył podczas 

zajęć 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

przygotować prac pisemnych, 

w których w sposób 

precyzyjny i spójny 

wypowiada się na tematy 

dotyczące zagadnień 

ekonomicznych 

Student potrafi przygotować prace pisemne, w których w sposób precyzyjny i spójny 

wypowie się na tematy dotyczące zagadnień ekonomicznych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

konstruować planu pracy 

dyplomowej, nie opanował 

technik pisania i konstrukcji 

budowy tekstu pisanego pracy 

naukowej, ról i znaczeń 

odnośników, cytatów, 

podziału treści na rozdziały i 

podrozdziały, znaczeń 

hierarchii czcionki i spraw 

technicznych. Student nie 

potrafi formułować tez 

badawczych, nie potrafi 

przeprowadzić kwerendy 

źródeł, nie potrafi 

sformułować adekwatnego do 

tezy pracy plan pracy 

Student potrafi konstruować plan pracy dyplomowej, opanował technikę pisania i 

konstrukcję budowy tekstu pisanego pracy naukowej, role i znaczenie odnośników, 

cytatów, podziału treści na rozdziały i podrozdziały, znaczenie hierarchii czcionki i spraw 

technicznych. Student potrafi formułować tezy badawcze, potrafi przeprowadzić kwerendę 

źródeł, potrafi sformułować adekwatny do tezy pracy plan pracy 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi dobrać 

metod badawczych i 

Student potrafi dobrać metody badawcze i formułować wnioski oraz interpretować 

zjawiska ekonomiczne, analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych z 
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formułować wniosków oraz 

interpretować zjawisk 

ekonomicznych, analizować 

przyczyny i przebiegu 

procesów gospodarczych z 

zastosowaniem odpowiednich 

narzędzi 

zastosowaniem odpowiednich narzędzi 

 

KOMPETENCJE 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie potrafi 

argumentować i podejmować 

polemiki na temat procesów 

gospodarczych   

Student potrafi argumentować i podejmować polemikę na temat procesów gospodarczych   

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie rozumie roli 

badań naukowych oraz 

sposobów dokumentowania i 

popularyzowania ich 

wyników w środowisku i 

społeczeństwie 

Student rozumie role badań naukowych oraz sposobów dokumentowania i 

popularyzowania ich wyników w środowisku i społeczeństwie 
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MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 

 

EKONOMIKA SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

PRAWO FINANSOWE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie ze specyfiką instytucji prawa finansowego i przygotowanie do wykorzystania wiedzy o prawie finansowym w 

praktyce 

C2. Zapoznanie studentów ze zjawiskami procesów zachodzących w gospodarce finansowej państwa i samorządu   

C3.Pokazanie specyfiki gospodarki finansowej i regulującego ją prawa finansowego   

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_03 

 
Zna i potrafi przedstawić podstawowe instytucje prawne z zakresu prawa finansowego jednostek 

samorządu terytorialnego 

P6U_W 

 

W_08 

 

Zna i potrafi przedstawić rodzaje dochodów i wydatków do budżetów jednostek samorządów 

terytorialnych 

P6U_W 

W_11 Wie czym jest dyscyplina finansów publicznych i potrafi wskazać jej przykładowe czyny               P6U_W 

Umiejętności 

U_06 

 
Potrafi zastosować podstawowe instytucje prawne w obszarze dochodów i wydatków samorządu  P6U_U 

U_11 Potrafi identyfikować podstawowe problemy prawa finansowego  

 

P6U_U 

 

U_14 Potrafi wytłumaczyć zjawiska zachodzące we współczesnym świecie finansów publicznych P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności wykazując się jednocześnie prawidłowym 

ustaleniem i rozstrzyganiem problemów w zakresie funkcjonowania organizacji i instytucji 

P6U_K 

K_05 jest przygotowany do aktywnego i zawodowego funkcjonowania w organach władzy publicznej, 

instytucjach, organizacjach 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  
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Forma zajęć : 

ćwiczenie 
1. System administracji finansów publicznych ( podstawy prawne, organy, organizacja i kompetencje, kazusy z 

orzecznictwa sądowego) 

2. Podstawowe pojęcia związane z finansami j.s.t., zasada subsydiarności. 

3. Budżet samorządowy – pojęcie, układ, budowa. 

4. Centralne organy administracji finansów publicznych: 

5. Terenowe organy administracji finansów publicznych 

6. Kontrola i nadzór nad finansami publicznymi 

7. Kontrola finansów publicznych sprawowana przez sądy administracyjne 

8. Dyscyplina finansów publicznych oraz odpowiedzialność za jej naruszenie 

9. Ustawa o finansach publicznych, ustawa budżetowa, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwała 

budżetowa  

10. Podatki bezpośrednie, lokalne, cit i pit 

11. Rodzaje i formy wydatków samorządowych. 

12. Podział dochodów pomiędzy państwo i samorząd (udziały podatkowe j.s.t.). 

13. Deficyt i dług publiczny w j.s.t. oraz źródła ich finansowania. 

14. Analiza finansowa, jako narzędzie zarządzania JST. 

15. Źródła danych wykorzystywane w analizie finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 

16. Budżetu JST jako źródło danych stosowanych w analizie finansowej 

17. Pozioma i pionowa analiza danych budżetowych. 

18. Wskaźnikowa analiza sytuacji finansowej JST.  

19. Ocena zagrożenia niewypłacalnością JST 

Analiza i ocena zadłużenia. 

Suma godzin: 15. 

Metody dydaktyczne dyskusja, projekt badawczy, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium przypadku, indywidualne projekty 

studentów  

wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 
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Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, wyd. IV, TNOiK, Toruń 2010  

- A. Borodo, System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, TNOiK, Toruń 2011  

- W. Wójtowicz, Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Wolters Kluwer, wyd. V, Warszawa 2008. 

uzupełniająca - A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, wyd. V, LexisNexis, Warszawa 2008  

- A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Wydanie IV, Warszawa 2008. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 10 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu  
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Przygotowanie do zaliczenia 13 

Udział w zaliczeniu 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna i nie potrafi 

przedstawić podstawowych 

instytucji prawnych z zakresu 

prawa finansowego jednostek 

Student zna i potrafi przedstawić podstawowe instytucje prawne z zakresu prawa 

finansowego jednostek samorządu terytorialnego 
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samorządu terytorialnego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna i nie potrafi 

przedstawić rodzajów 

dochodów i wydatków do 

budżetów jednostek 

samorządów terytorialnych 

Student zna i potrafi przedstawić rodzaje dochodów i wydatków do budżetów jednostek 

samorządów terytorialnych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie wie czym jest 

dyscyplina finansów 

publicznych i nie potrafi 

wskazać jej przykładowe 

czyny 

Student wie czym jest dyscyplina finansów publicznych i potrafi wskazać jej przykładowe 

czyny 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi zastosować 

podstawowych 

Student potrafi zastosować podstawowe instytucji prawne w obszarze dochodów i 

wydatków samorządu  
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instytucjiprawnych w 

obszarze dochodów i 

wydatków samorządu  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

identyfikować podstawowych 

problemów prawa 

finansowego  

 

Student potrafi identyfikować podstawowe problemy prawa finansowego  

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi 

wytłumaczyć zjawisk 

zachodzących we 

współczesnym świecie 

finansów publicznych 

Student potrafi wytłumaczyć zjawiska zachodzące we współczesnym świecie finansów 

publicznych 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie ma świadomości 

poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności wykazywania się 

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności wykazując się jednocześnie 

prawidłowym ustaleniem i rozstrzyganiem problemów w zakresie funkcjonowania 

organizacji i instytucji 
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jednocześnie prawidłowym 

ustaleniem i rozstrzyganiem 

problemów w zakresie 

funkcjonowania organizacji i 

instytucji 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie jest przygotowany 

do aktywnego i zawodowego 

funkcjonowania w organach 

władzy publicznej, 

instytucjach, organizacjach 

Student jest przygotowany do aktywnego i zawodowego funkcjonowania w organach 

władzy publicznej, instytucjach, organizacjach 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

POLITYKA KONKURENCJI 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

1 

Cel przedmiotu C1. Poznanie zmian w dobrobycie ekonomicznym i określa znaczenie polityki konkurencji w rozwiązywaniu problemów 

zawodności rynkowych 

C2. Poznanie i ochrona reguł konkurencji, jej wolności i efektywności gospodarowania, co prowadzi do większego dobrobytu 

konsumentów i większej konkurencyjności gospodarki 

C3. Poznanie koncepcji teoretycznych i zakresu polityki konkurencji i polityki konkurencyjności, 

zrozumienie istoty krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończenie kursu polityki gospodarczej, finansów przedsiębiorstw i zarządzania. 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 
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studiów;/ pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_03 

 
Zna podstawową terminologię oraz posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę z obszaru polityki 

konkurencji 

P6U_W 

 

W_14 

 
Ma wiedzę na temat reguł konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej, instytucji odpowiedzialnych za 

ich wdrażanie oraz o ich źródłach i ewolucji 

 

P6U_W 

W_17 Ma wiedzę o działaniach przedsiębiorstw, które mogą ograniczać konkurencję na wspólnym rynku, 

tj. porozumienia ograniczające konkurencję, formy nadużycia pozycji dominującej, koncentracje 

przedsiębiorstw ograniczające konkurencję oraz niedozwolone formy pomocy publicznej. 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_03 

 
Potrafi dokonywać obserwacji i analiz zachowań przedsiębiorstw na obszarze Polski i Unii 

Europejskiej, które niosą zagrożenie ograniczenia konkurencji 

 

P6U_U 

U_12 Posługuje się pojęciami z obszaru polityki konkurencji, wyjaśnia, jakie zachowania przedsiębiorstw 

naruszają zasady polityki konkurencji podlegają karze, a jakie są dopuszczalne 

P6U_U 

 

U_15 Omawia role i kompetencje organów administracji publicznej powołanych do kontrolowania 

przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania zasad polityki konkurencji UE na szczeblu europejskim i 

krajowym 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_05 Jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach oraz organach administracji publicznej 

odpowiedzialnych za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym 

P6U_K 

K_10 Może współpracować z instytucjami krajowymi i unijnymi w zakresie prowadzenia badań 

naukowych nad prawem i polityką konkurencji 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

1. Polityka konkurencji – istota, definicja, zadania, cechy i funkcje 

2. Funkcje i instrumenty polityki konkurencji  

3. Polityka konkurencji a kryzys finansowy i gospodarczy 

4. Kontrola pomocy państwa a przepisy antymonopolowe 

5. Europejska Sieć Konkurencji i współpraca z sądami krajowymi 

6. Działania w polityce konkurencji krajowe i międzynarodowe 

7. Europejska polityka konkurencji  

8. Znaczenie polityki konkurencji w procesie kształtowania międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 

9. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek - pojęcia, definicje, miary 

10. Globalizacja i jej wpływ na konkurencyjność 

11. Wspólna polityka konkurencji wobec przedsiębiorstw 

12. Przedsiębiorstw nadużywające pozycji konkurencyjnej 

Suma godzin: 10. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

 

Metody dydaktyczne  

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 Literatura 
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Literatura 

 

podstawowa - B. Michalski, Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji, Difin, Warszawa 2009. 

- J. Misala, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011. 

- Z. W. Puślecki, Polityka wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej wobec USA i Japonii, Warszawa 2010. 

uzupełniająca - E. M. Jagiełło, Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki, Poltext, Warszawa 2008. 

- A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej, Warszawa 2010. 

- A. Zabłocka, Polityka konkurencji Unii Europejskiej wobec koncentracji przedsiębiorstw, Gdańsk 2008. 

www.monitorprawniczy.pl 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 8 

Udział w egzaminie/zaliczenia 2 

...  

http://www.monitorprawniczy.pl/
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna podstawowej 

terminologii oraz nie posiada 

podstawowej i 

uporządkowanej wiedzy z 

obszaru polityki konkurencji 

Student zna podstawową terminologię oraz posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę z 

obszaru polityki konkurencji 

Efekt przedmiotowy z zakresu Student nie ma wiedzy na Student ma wiedzę na temat reguł konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej, instytucji 
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wiedzy nr 2 temat reguł konkurencji w 

Polsce i Unii Europejskiej, 

instytucji odpowiedzialnych 

za ich wdrażanie oraz o ich 

źródłach i ewolucji 

 

odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz o ich źródłach i ewolucji 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie ma wiedzy o 

działaniach przedsiębiorstw, 

które mogą ograniczać 

konkurencję na wspólnym 

rynku, tj. porozumienia 

ograniczające konkurencję, 

formy nadużycia pozycji 

dominującej, koncentracje 

przedsiębiorstw ograniczające 

konkurencję oraz 

niedozwolone formy pomocy 

publicznej. 

Student ma wiedzę o działaniach przedsiębiorstw, które mogą ograniczać konkurencję na 

wspólnym rynku, tj. porozumienia ograniczające konkurencję, formy nadużycia pozycji 

dominującej, koncentracje przedsiębiorstw ograniczające konkurencję oraz niedozwolone 

formy pomocy publicznej. 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 
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które student nabył podczas 

zajęć 

które student nabył podczas 

zajęć 

które student nabył podczas 

zajęć 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

dokonywać obserwacji i 

analiz zachowań 

przedsiębiorstw na obszarze 

Polski i Unii Europejskiej, 

które niosą zagrożenie 

ograniczenia konkurencji 

 

Student potrafi dokonywać obserwacji i analiz zachowań przedsiębiorstw na obszarze 

Polski i Unii Europejskiej, które niosą zagrożenie ograniczenia konkurencji 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie posługuje się 

pojęciami z obszaru polityki 

konkurencji, nie potrafi 

wyjaśnić, jakie zachowania 

przedsiębiorstw naruszają 

zasady polityki konkurencji 

podlegają karze, a jakie są 

dopuszczalne 

Student posługuje się pojęciami z obszaru polityki konkurencji, wyjaśnia, jakie zachowania 

przedsiębiorstw naruszają zasady polityki konkurencji podlegają karze, a jakie są 

dopuszczalne 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie omawia roli i 

kompetencji organów 

administracji publicznej 

powołanych do kontrolowania 

przedsiębiorstw w zakresie 

przestrzegania zasad polityki 

konkurencji UE na szczeblu 

europejskim i krajowym 

Student omawia role i kompetencje organów administracji publicznej powołanych do 

kontrolowania przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania zasad polityki konkurencji UE na 

szczeblu europejskim i krajowym 
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KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest przygotowany 

do podjęcia pracy w 

przedsiębiorstwach oraz 

organach administracji 

publicznej odpowiedzialnych 

za świadczenie usług w 

ogólnym interesie 

gospodarczym 

Student jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach oraz organach 

administracji publicznej odpowiedzialnych za świadczenie usług w ogólnym interesie 

gospodarczym 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie może 

współpracować z instytucjami 

krajowymi i unijnymi w 

zakresie prowadzenia badań 

naukowych nad prawem i 

polityką konkurencji 

Student może współpracować z instytucjami krajowymi i unijnymi w zakresie prowadzenia 

badań naukowych nad prawem i polityką konkurencji 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

POLITYKA ROZWOJU MIASTA 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 
 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

1 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie z zakresem kompetencji samorządów terenowych w zakresie kształtowania polityki planowania i rozwoju 

strategicznego miasta    

C2. Zapoznanie z instrumentami zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, rozwojem miasta 

C3. Zapoznanie z poziomami zarządzania rozwojem różnych szczebli a rozwojem miasta 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 
Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 
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uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_01 

 
Zna teoretyczne podstawy i rozumie istotę publicznego zarządzania strategicznego rozwojem w tym 

rozwojem miasta  w zakresie działalności samorządu 

  

P6U_W 

 

W_04 

 

Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między podmiotami uczestniczącymi w procesach zarządzania 

rozwojem lokalnym, regionalnym i krajowym oraz rozwojem miasta  

P6U_W 

W_10 Rozumie proces zarządzania i identyfikuje jego etapy w odniesieniu do rozwoju w przestrzeni 

(miasta) oraz zna metody i instrumenty zarządzania rozwojem miasta i regionu 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_01 

 
Umie określić znaczenie strategicznego zarządzania rozwojem dla miasta i regionu oraz formułuje 

cele o różnym stopniu szczegółowości w zakresie zarządzania rozwojem   

P6U_U 

U_02 Wskazuje powiązania i identyfikuje relacje między podmiotami procesu zarządzania rozwojem w 

miasta i jego przestrzeni 

P6U_U 

 

U_04 Formułuje własne stanowisko o skutkach rozwoju w przestrzeni oraz potrafi obronić je stosując 

dobraną argumentację   

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_05 Bierze aktywny udział w dyskusjach dotyczących zarządzania rozwojem w przestrzeni P6U_K 

K_12 Rozumie znaczenie zarządzania partycypacyjnego w przestrzeni miejskiej oraz potrzebę 

zaangażowania społecznego w ochronę dóbr wspólnych/ publicznych w przestrzeni i angażuje się w 

tego typu działania   

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

1. Zadania własne, w tym zadania obligatoryjne gminy w odniesieniu terytorium, miasta, regionu  

2. Metody i etapy publicznego zarządzania strategicznego   

3. Możliwości interwencji publicznej w zarządzaniu rozwojem miasta i regionu    

4. Strategia i plan rozwoju lokalnego jako główne dokumenty w zakresie rozwoju miasta   

5. Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego, metody ewaluacji rozwoju regionalnego (miasta)  

6. Zarządzanie przestrzenią rozwoju miasta i regionu   

7. Etap planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania jako fazy procesu zarządzania rozwojem miasta 

(przestrzeni)  

8. Instrumenty społeczno-kulturowe, instrumenty planistyczne, instrumenty organizacyjne, instrumenty kierowania w 

zarządzaniu rozwojem miasta i regionu    

9. Efektywne i sprawne działanie instytucji jako gwarancja rozwoju przestrzeni (elementy zarządzania instytucjami 

samorządowymi) 

10. Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynnik rozwoju miasta 

11. Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju miasta 

12. Zarządzanie strategiczne rozwojem regionu miasta  (analiza przypadku) 

Suma  godzin: 10. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

 

Metody dydaktyczne  

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny,. 
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Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - B. Kożuch, Publiczne zarządzanie strategiczne. Zasady i metody, w: Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce 

Urzędu Miasta Poznania, pod red. B. Kożuch i C. Kochalskiego,monografie Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego nr 7/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 7 – 24. 

- D. Stawasz,D. Sikora-Fernandez, Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, Wyd. PLACET, Warszawa 2013. 

- E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012. 

uzupełniająca - A. Harańczyk, Samorząd terytorialny. Organizacja i gospodarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

Kraków 2010 

- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 Regiony, Miasta, Obszary wiejskie – dokument przyjęty przez Radę 

Ministrów 13 lipca 2010 

- Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 w sprawie przyjęcia STRATEGII ROZWOJU KRAJU 2020 

AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO, KONKURENCYJNA GOSPODARKA, SPRAWNE PAŃSTWO 

 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach  
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Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 8 

Udział w egzaminie/zaliczenia 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 
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Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 1 

Student nie zna teoretycznych 

podstaw i nie rozumie istoty 

publicznego zarządzania 

strategicznego rozwojem w 

tym rozwojem miasta  w 

zakresie działalności 

samorządu 

  

Student zna teoretyczne podstawy i rozumie istotę publicznego zarządzania strategicznego 

rozwojem w tym rozwojem miasta  w zakresie działalności samorządu 

  

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 2 

Student nie ma pogłębionej 

wiedzy o relacjach między 

podmiotami uczestniczącymi 

w procesach zarządzania 

rozwojem lokalnym, 

regionalnym i krajowym oraz 

rozwojem miasta  

Student ma pogłębioną wiedzę o relacjach między podmiotami uczestniczącymi w 

procesach zarządzania rozwojem lokalnym, regionalnym i krajowym oraz rozwojem miasta

  

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 3 

Student nie rozumie proces 

zarządzania i nie identyfikuje 

jego etapów w odniesieniu do 

rozwoju w przestrzeni 

(miasta) oraz nie zna metod i 

instrumentów zarządzania 

rozwojem miasta i regionu 

Student rozumie proces zarządzania i identyfikuje jego etapy w odniesieniu do rozwoju w 

przestrzeni (miasta) oraz zna metody i instrumenty zarządzania rozwojem miasta i regionu 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 
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stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie umie określić 

znaczenia strategicznego 

zarządzania rozwojem dla 

miasta i regionu oraz nie 

potrafi formułować celów o 

różnym stopniu 

szczegółowości w zakresie 

zarządzania rozwojem   

Student umie określić znaczenie strategicznego zarządzania rozwojem dla miasta i regionu 

oraz formułuje cele o różnym stopniu szczegółowości w zakresie zarządzania rozwojem   

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie wskazuje 

powiązania i nie potrafi 

zidentyfikować relacji między 

podmiotami procesu 

zarządzania rozwojem w 

miasta i jego przestrzeni 

Student wskazuje powiązania i identyfikuje relacje między podmiotami procesu 

zarządzania rozwojem w miasta i jego przestrzeni 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi 

formułować własnego 

stanowiska o skutkach 

rozwoju w przestrzeni oraz 

nie potrafi obronić ich 

stosując dobraną 

argumentację   

Student formułuje własne stanowisko o skutkach rozwoju w przestrzeni oraz potrafi 

obronić je stosując dobraną argumentację   



498 

 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie bierze aktywnego 

udziału w dyskusjach 

dotyczących zarządzania 

rozwojem w przestrzeni 

Student bierze aktywny udział w dyskusjach dotyczących zarządzania rozwojem w 

przestrzeni 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie rozumie znaczenia 

zarządzania partycypacyjnego 

w przestrzeni miejskiej oraz 

nie wyraża potrzeby 

zaangażowania społecznego w 

ochronę dóbr wspólnych/ 

publicznych w przestrzeni i 

nie angażuje się w tego typu 

działania   

Student rozumie znaczenie zarządzania partycypacyjnego w przestrzeni miejskiej oraz 

potrzebę zaangażowania społecznego w ochronę dóbr wspólnych/ publicznych w 

przestrzeni i angażuje się w tego typu działania   
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Poznanie definicji, podstaw prawnych i specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce ze szczególnym 

uwzględnieniem powiatu ostrowieckiego 

C2. Wskazanie różnorodnych aspektów  działalności tego typu organizacji (z wyszczególnieniem organizacji pożytku 

publicznego) i ich znaczenie dla budowy społeczeństwa obywatelskiego; 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Zaliczenie przedmiotu: Podstawy prawa 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 
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PRK 

Wiedza 

W_01 

 
Zna podstawową terminologię oraz posiada  podstawową wiedzę o różnych rodzajach rozwiązań 

instytucjonalnych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczego społeczeństwa obywatelskiego. 

P6U_W 

 

W_13 

 
Dysponuje wiedzą na temat podstawowych reguł funkcjonowania organizacji pozarządowych, ich 

zalet i słabości 

P6U_W 

W_20 Ma wiedzę na temat  systemów i norm prawnych, organizacyjnych i kulturowych stosowanych  w 

organizacjach pozarządowych 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_06 

 
Umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną w odniesieniu do diagnozowania przesłanek 

różnic sposobu funkcjonowania organizacji pozarządowych i różnic w poziomie rozwoju i kultur 

organizacyjnych poszczególnych organizacji 

P6U_U 

U_07 Potrafi dokonywać obserwacji i analiz podstawowych procesów zachodzących w organizacjach 

pozarządowych a także formułować ogólne prognozy kształtowania podstawowych wskaźników 

efektywności ich działania 

P6U_U 

 

U_17 Potrafi identyfikować i analizować relacje między organizacjami i instytucjami różnych podmiotów 

wchodzącymi w skład otoczenia krajowego i międzynarodowego organizacji społecznych 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_03 Potrafi ustalić i zastosować kryteria umożliwiające rozstrzyganie dylematów pojawiających się w 

związku z realizacją określonych zadań projektowych. 

P6U_K 

K_10 Potrafi wykazywać się kreatywnością i przedsiębiorczością we właściwymkomunikowaniu się z 

otoczeniem i w ramach pracy zespołowej 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 



501 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Organizacje pozarządowe w świetle polskiego prawa – 4 h 

2. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce – 4 h 

3. Organizacje pozarządowe w powiecie ostrowieckim - analiza sytuacji – 2 h 

Suma  godzin: 10 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

1. Zakładanie stowarzyszeń/fundacji – 4 h 

2. Prowadzenie stowarzyszeń/fundacji – 3 h 

3. Organizacje pozarządowe – relacje z otoczeniem – 3 h 

Suma  godzin: 10 

Metody dydaktyczne 
dyskusja, analiza i interpretacja tekstu, studium przypadku, indywidualne projekty studentów  

wykład (problemowy, konwersatoryjny) opis, dyskusja, pokaz, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 

komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - www.ngo.pl 

- M. H. Kurleto, Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 

Warszawa 2008 

- http.www.ngo.pl 

 

uzupełniająca - P. Gotowiecki, Między misją a hobby. Działalność stowarzyszeń naukowo-kulturalnych w małych i średnich miejscowościach 

http://www.ngo.pl/
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na wybranych przykładach [w:] Towarzystwa Naukowe w Polsce: dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie, red. -  - Z. Kruszewski, 

Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Warszawa 2013 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 10 

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie projektu 12 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10 

Udział w egzaminie/zaliczenia 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 
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Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 1 

Student nie zna podstawowej 

terminologii oraz nie posiada  

podstawowej wiedzy o 

różnych rodzajach rozwiązań 

instytucjonalnych 

sprzyjających rozwojowi 

przedsiębiorczego 

społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Student zna podstawową terminologię oraz posiada  podstawową wiedzę o różnych 

rodzajach rozwiązań instytucjonalnych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczego 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 2 

Student nie dysponuje wiedzą 

na temat podstawowych reguł 

funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, ich zalet i 

słabości 

Student dysponuje wiedzą na temat podstawowych reguł funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, ich zalet i słabości 

Efekt przedmiotowy z Student nie ma wiedzy na Student ma wiedzę na temat  systemów i norm prawnych, organizacyjnych i kulturowych 
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zakresu wiedzy nr 3 temat  systemów i norm 

prawnych, organizacyjnych i 

kulturowych stosowanych  w 

organizacjach pozarządowych 

stosowanych  w organizacjach pozarządowych 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie umie wykorzystać 

podstawowej wiedzy 

teoretycznej w odniesieniu do 

diagnozowania przesłanek 

różnic sposobu 

funkcjonowania organizacji 

pozarządowych i różnic w 

poziomie rozwoju i kultur 

organizacyjnych 

Student umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną w odniesieniu do 

diagnozowania przesłanek różnic sposobu funkcjonowania organizacji pozarządowych i 

różnic w poziomie rozwoju i kultur organizacyjnych poszczególnych organizacji 
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poszczególnych organizacji 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

dokonywać obserwacji i 

analiz podstawowych 

procesów zachodzących w 

organizacjach pozarządowych 

a także nie potrafi formułować 

ogólnych prognoz 

kształtowania podstawowych 

wskaźników efektywności ich 

działania 

Student potrafi dokonywać obserwacji i analiz podstawowych procesów zachodzących w 

organizacjach pozarządowych a także formułować ogólne prognozy kształtowania 

podstawowych wskaźników efektywności ich działania 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi 

identyfikować i analizować 

relacji między organizacjami i 

instytucjami różnych 

podmiotów wchodzących w 

skład otoczenia krajowego i 

międzynarodowego 

organizacji społecznych 

Student potrafi identyfikować i analizować relacje między organizacjami i instytucjami 

różnych podmiotów wchodzącymi w skład otoczenia krajowego i międzynarodowego 

organizacji społecznych 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 
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egzaminu/zaliczenia egzaminu/zaliczenia podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie potrafi ustalić i 

zastosować kryteriów 

umożliwiających 

rozstrzyganie dylematów 

pojawiających się w związku 

z realizacją określonych zadań 

projektowych. 

Student potrafi ustalić i zastosować kryteria umożliwiające rozstrzyganie dylematów 

pojawiających się w związku z realizacją określonych zadań projektowych. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi 

wykazywać się kreatywnością 

i przedsiębiorczością we 

właściwym komunikowaniu 

się z otoczeniem i w ramach 

pracy zespołowej 

Student potrafi wykazywać się kreatywnością i przedsiębiorczością we właściwym 

komunikowaniu się z otoczeniem i w ramach pracy zespołowej 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

SOCJOLOGIA MIASTA 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie studentów z kluczowymi pojęciami, głównymi orientacjami teoretycznymi i metodologicznymi socjologii 

miasta. 

C2. Przekazanie studentom wiedzy w zakresie postrzegania i interpretacji przestrzeni społecznej.  

C3. Kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozumienia przez studentów przeobrażeń zachodzących w przestrzeni miejskiej 

i jej społeczno-kulturowych uwarunkowań.   

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 



508 

 

studiów;/ pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_03 

 

Ma pogłębioną wiedzę o socjologii miasta oraz zna jej orientacje teoretyczne  

i główne perspektywy badawcze 

P6U_W 

 

W_14 

 

Ma rozszerzoną wiedzę o strukturze społeczno-przestrzennej miasta i jej przekształceniach P6U_W 

W_19 Rozumie podstawowe zjawiska życia zbiorowego w mieście i zna czynniki je powodujące               P6U_W 

Umiejętności 

U_06 

 

Potrafi wykorzystując rozszerzoną teoretyczną wiedzę z zakresu socjologii miasta interpretować i 

wyjaśniać zjawiska społeczne 

P6U_U 

U_14 Potrafi w sposób krytyczny weryfikować przydatność poznanych koncepcji do analizy rozmaitych 

aspektów życia miejskiego 

P6U_U 

 

U_20 Potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z zakresu socjologii miasta oraz dobierać dane  

i metody do analizy konkretnych procesów społecznych 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Rozumie potrzebę i wykazuje gotowość do uczenia się przez całe życie P6U_K 

K_05 Dba o rozwój zdolności interpersonalnych i efektywne ich stosowanie P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Geneza socjologii miasta w Polsce i na świecie, jej związki z innymi dyscyplinami oraz metody i techniki stosowane w 

badaniach społecznych nad miastem  

2. Główne szkoły i orientacje teoretyczno-badawcze 

3. Historyczne ujęcia miast. Miasto jako zjawisko społeczne i przedmiot refleksji w myśli społecznej 
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4. Definicja, symbole i rozwój miasta 

5. Socjologiczne ujęcie przestrzeni miejskiej (rodzaje, wytwarzanie, percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta) 

6. Jednostka a przestrzeń miejska 

7. Przekształcenia przestrzeni miejskiej 

8. Kryzys i polityka odnowy miast 

9. Globalizacja i metropolizacja 

10. Problemy społeczne w mieście 

11. Współczesna przestrzeń miejska i perspektywy miast 

Suma godzin: 20. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

Metody dydaktyczne 
Wykład informacyjny, problemowy i konwersatoryjny, Dyskusja, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne. 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - A. Majer A., Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 

- M. Malikowski, S. Solecki , Socjologia miasta. Wybór tekstów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 

2001. 

- Wokół socjologii przestrzeni, pod red. A.  Majer, P. Starosta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004. 
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uzupełniająca - B. Jałowiecki, Społeczna przestrzeń metropolii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2000. 

- B. Jałowiecki, Globalny świat metropolii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007. 

- Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, pod red. M. Malikowski, S. Solecki, 

NOMOS, Kraków 2007. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie projektu 4 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20 

Udział w egzaminie/zaliczenia 1 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
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FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

 

Efekt uczenia się 

 

Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie ma pogłębionej 

wiedzy o socjologii miasta 

oraz nie zna jej orientacji 

teoretycznych 

i głównych perspektyw 

badawczych 

Student ma pogłębioną wiedzę o socjologii miasta oraz zna jej orientacje teoretyczne  

i główne perspektywy badawcze 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie ma rozszerzonej 

wiedzy o strukturze 

społeczno-przestrzennej 

miasta i jej przekształceniach 

Student ma rozszerzoną wiedzę o strukturze społeczno-przestrzennej miasta i jej 

przekształceniach 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie rozumie 

podstawowych zjawisk życia 

zbiorowego w mieście i nie 

zna czynników je 

powodujących 

Student rozumie podstawowe zjawiska życia zbiorowego w mieście i zna czynniki je 

powodujące 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

wykorzystać rozszerzonej 

teoretycznie wiedzy z zakresu 

socjologii miasta, 

interpretować i wyjaśniać 

zjawisk społecznych 

Student potrafi wykorzystując rozszerzoną teoretyczną wiedzę z zakresu socjologii miasta, 

interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi w sposób 

krytyczny weryfikować 

Student potrafi w sposób krytyczny weryfikować przydatność poznanych koncepcji do 

analizy rozmaitych aspektów życia miejskiego 
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przydatności poznanych 

koncepcji do analizy 

rozmaitych aspektów życia 

miejskiego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi 

wykorzystać teoretycznej 

wiedzy z zakresu socjologii 

miasta oraz dobierać danych i 

metod do analizy konkretnych 

procesów społecznych 

Student potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z zakresu socjologii miasta oraz dobierać 

dane  

i metody do analizy konkretnych procesów społecznych 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie rozumie potrzeby 

i nie wykazuje gotowości do 

uczenia się przez całe życie 

Student rozumie potrzebę i wykazuje gotowość do uczenia się przez całe życie 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie dba o rozwój 

zdolności interpersonalnych i 

nie stosuje ich efektywnie 

Student dba o rozwój zdolności interpersonalnych i efektywnie je stosuje 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

ZASADY USTROJU POLITYCZNEGO PAŃSTWA 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Prezentacja (i przygotowanie do samodzielnego poznawania) zasad ustroju oraz pluralizmu rozwiązań instytucjonalnych, 

ustrojowych i politycznych współczesnych państw. 

C2. Poznanie modelowych rozwiązań ustrojowych państw demokratycznych (w tym RP) i niedemokratycznych oraz 

historycznych, społecznych i kulturowych determinant rozwiązań ustrojowych. 

C3. Przyswojenie terminologii przydatnej do charakteryzowania zakresu właściwości poszczególnych organów państwa, relacji 

wzajemnych poszczególnych władz, struktur i procedur parlamentarnych, struktury rządów, odpowiedzialności politycznej i 

konstytucyjnej władz państwowych. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończony  kurs nauki o państwie i podstaw prawa. 
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Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_01 

 

Wie, że ustrój państwa, jego zasady oraz kształt instytucji politycznych w państwach 

demokratycznych i niedemokratycznych stanowić może determinantę rozwoju ekonomicznego 

P6U_W 

 

W_02 

 

Zna zasady charakterystyczne dla ustrojów państw demokratycznych, w tym konstytucyjne zasady 

odnoszące się do gospodarki. 

 

P6U_W 

W_03 Zna podstawowe instytucje ustrojowe               P6U_W 

Umiejętności 

U_04 

 

Potrafi identyfikować treści odnoszące się do ustroju państwa, docierać do źródeł wiedzy i korzystać 

z nich 

P6U_U 

U_15 Zna i rozumie zasady i terminologie przydatną do charakteryzowania zakresu właściwości 

poszczególnych organów państwa  

P6U_U 

 

U_17 Zna relacje wzajemne poszczególnych władz i struktur państwa P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Rozumie potrzebę uzupełniania swojej wiedzy o elementy specjalistyczne (interdyscyplinarne), 

treningu w zakresie umiejętności i rozwoju kompetencji 

P6U_K 

K_11 Wie, że należy projektować własne samokształcenie, podejmuje wysiłek z tym związany P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

1. Pojęcia: system polityczny, ustrój polityczny, organizacja polityczna społeczeństwa, przestrzeń społeczna i areny.  

2. Historyczne uwarunkowanie ewolucji ustrojów państwowych, geneza wybranych instytucji politycznych.  

3. Współczesne źródła prawa konstytucyjnego.  

4. Zasady demokracji i inne zasady stanowiące podstawę ustroju w wybranych państwach obszaru euroatlantyckiego. 

5. Rozwiązania parlamentarno-gabinetowe, prezydenckie, mieszane. 

6. Demokracja bezpośrednia i pośrednia.  

7. Organizacja i tryb funkcjonowania aparatu państwowego (władza ustawodawcza, wykonawcza, instytucje ochrony 

prawa i wymiaru sprawiedliwości). Ustrój społeczno-gospodarczy. Stosunek państwa do człowieka i obywatela. 

8. Analiza porównawcza wybranych rozwiązań i instytucji ustrojowych 

9. Sprawozdanie z samodzielnie dokonanej analizy, wyszukania i aktualizowania informacji o ustroju wybranego 

państwa lub wybranej instytucji ustrojowej 

Suma godzin: 20. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

Metody dydaktyczne 
Zajęcia (wykłady ) realizowane są metodą wykładu konwersatoryjnego oraz wykładu problemowego. 

Wykłady ilustrowane są prezentacją w Power Poincie, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Komputer, rzutnik. Podręcznik i materiały źródłowe (konstytucje w formie drukowanej lub dostępne na stronach WWW.) , 

platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007 

- P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013 
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- W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Wolters Kluwer,Warszawa 2014 (lub wydania 

wcześniejsze po 1997 r.) 

uzupełniająca - Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, red. P. Sarnecki, Wolters Kluwer,Warszawa 2007 

- A. Ławniczak, Ustroje polityczne państw latynoamerykańskich,  Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiEUWr, 

Wrocław 2008 

- S. Kitab, Wybrane zagadnienia klasycznego ustroju politycznego w islamie, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 

2004 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu 10 

Przygotowanie do egzaminu 8 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie wie, że ustrój 

państwa, jego zasady oraz 

kształt instytucji politycznych 

w państwach 

demokratycznych i 

niedemokratycznych stanowić 

może determinantę rozwoju 

ekonomicznego 

Student wie, że ustrój państwa, jego zasady oraz kształt instytucji politycznych w 

państwach demokratycznych i niedemokratycznych stanowić może determinantę rozwoju 

ekonomicznego 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna zasad 

charakterystycznych dla 

ustrojów państw 

demokratycznych, w tym 

konstytucyjnych zasad 

odnoszących się do 

gospodarki 

 

Student zna zasady charakterystyczne dla ustrojów państw demokratycznych, w tym 

konstytucyjne zasady odnoszące się do gospodarki 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna 

podstawowych instytucji 

ustrojowych 

Student zna podstawowe instytucje ustrojowe 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

identyfikować treści 

Student potrafi identyfikować treści odnoszące się do ustroju państwa, docierać do źródeł 

wiedzy i korzystać z nich 
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odnoszących się do ustroju 

państwa, nie potrafi docierać 

do źródeł wiedzy i korzystać z 

nich 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie zna i nie rozumie 

zasad i terminologii 

przydatnej do 

charakteryzowania zakresu 

właściwości poszczególnych 

organów państwa  

Student zna i rozumie zasady i terminologie przydatną do charakteryzowania zakresu 

właściwości poszczególnych organów państwa  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie zna relacji 

wzajemnych między 

poszczególnymi władzami i 

strukturami państwa 

Student zna relacje wzajemne poszczególnych władz i struktur państwa 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na 

poziomie bardzo 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie rozumie potrzeby 

uzupełniania swojej wiedzy o 

elementy specjalistyczne 

(interdyscyplinarne), treningu 

w zakresie umiejętności i 

rozwoju kompetencji 

Student rozumie potrzebę uzupełniania swojej wiedzy o elementy specjalistyczne 

(interdyscyplinarne), treningu w zakresie umiejętności i rozwoju kompetencji 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie wie, że należy 

projektować własne 

samokształcenie, nie 

podejmuje wysiłku z tym 

związanego 

Student wie, że należy projektować własne samokształcenie, podejmuje wysiłek z tym 

związany 

 

 

 

 

 

 

 



522 

 

 

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

PRZEDSIĘBIORSTWO W GOSPODARCE RYNKOWEJ 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Ułatwienie zrozumienia znaczenia przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej 

C2.Zapoznanie studenta w pojęciem przedsiębiorczości, wskazanie rodzajów działań przedsiębiorczych, określenie cech 

dobrego przedsiębiorcy 

C3. Motywowanie do poszukiwania możliwości podjęcia oraz samego podejmowania przedsiębiorczych działań  

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Wiedza z zakresu ekonomii, zarządzania i organizacji 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_02 

 
Wyjaśnia podstawy funkcjonowania gospodarki rynkowej identyfikuje i analizuje źródła 

innowacyjności przedsiębiorstw 

P6U_W 

 

W_08 

 

Rozróżnia i charakteryzuje obszary zainteresowania ekonomiki przedsiębiorstw, objaśnia i opisuje 

zagadnienia dotyczące organizacji przedsiębiorstwa, metod tworzenia przedsiębiorstw i ich struktur 

organizacyjnych oraz identyfikuje kluczowe obszary organizacji dla maksymalizacji jej wyników 

P6U_W 

W_13 Identyfikuje i interpretuje czynniki wpływające na zachowania nabywców dóbr i usług 

konsumpcyjnych 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_06 

 

Potrafi  analizować  zjawiska  i  procesy  gospodarcze  zachodzące  w  przedsiębiorstwach P6U_U 

U_08 Potrafi zaprojektować własne przedsiębiorstwo od strony organizacyjnej z wykorzystaniem wiedzy 

przedmiotowej, dokonuje analiz funkcji przedsiębiorstwa oraz jest zdolny do zespołowego 

wdrażania działań reorganizacyjnych w przedsiębiorstwie  

P6U_U 

 

U_10 Zna zasady kierowania ludźmi i rozwiązywania potencjalnych konfliktów  P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_04 Jest przygotowany do udziału w pracach zespołów zajmujących się oceną efektywności 

poszczególnych  

obszarów działalności przedsiębiorstwa, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

P6U_K 

K_10 Współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem  

przedsiębiorstwem 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

1. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej i świecie globalnym 

2. Proces gospodarczy i jego elementy 

Gospodarka rynkowa 

Przedsiębiorstwo podstawowym podmiotem gospodarki narodowej 

Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 

Cechy dobrego menedżera 

3. Ustawy regulujące działalność gospodarczą 

Formy własnościowe, prawne i organizacyjne przedsiębiorstw 

Charakterystyka form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwa państwowe 

4. Spółdzielnie 

Spółki 

Inne jednostki prowadzące przedsiębiorstwa 

Przedsiębiorstwa jednoosobowych właścicieli 

Charakterystyka działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

Proces gospodarczy przedsiębiorstw i jego elementy 

Planowanie i marketing działalności gospodarczej 

Biznesplan 

5. Lokalizacja działalności gospodarczej 

Procedura założenia i uruchomienia działalności gospodarczej 

Wybór rodzaju działalności gospodarczej 

Korzystanie z doradztwa w zakresie działalności gospodarczej 

Uruchomienie działalności gospodarczej 

Suma godzin: 20. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

Metody dydaktyczne dyskusja, projekt badawczy, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium przypadku,  

wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy) opis, dyskusja, pokaz, 

kształcenie na odległość 
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Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - B. Piasecki, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWE Warszawa 2000 

- M. Pietraszewski, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, podręcznik, część 1 i 2, Warszawa  

2008. 

 

uzupełniająca - M. Strużycki, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa 2004 

- M. Strużycki, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach  
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Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 23 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu Student nie potrafi wyjaśnić Student wyjaśnia podstawy funkcjonowania gospodarki rynkowej, identyfikuje i analizuje 
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wiedzy nr 1 podstaw funkcjonowania 

gospodarki rynkowej, nie 

potrafi identyfikować i 

analizować źródeł 

innowacyjności 

przedsiębiorstw 

źródła innowacyjności przedsiębiorstw 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie rozróżnia i nie 

potrafi charakteryzować 

obszarów zainteresowania 

ekonomiki przedsiębiorstw, 

nie objaśnia i nie opisuje 

zagadnień dotyczących 

organizacji przedsiębiorstwa, 

metod tworzenia 

przedsiębiorstw i ich struktur 

organizacyjnych oraz nie 

identyfikuje kluczowych 

obszarów organizacji dla 

maksymalizacji jej wyników 

Student rozróżnia i charakteryzuje obszary zainteresowania ekonomiki przedsiębiorstw, 

objaśnia i opisuje zagadnienia dotyczące organizacji przedsiębiorstwa, metod tworzenia 

przedsiębiorstw i ich struktur organizacyjnych oraz identyfikuje kluczowe obszary 

organizacji dla maksymalizacji jej wyników 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie identyfikuje i nie 

interpretuje czynników 

wpływających na zachowania 

nabywców dóbr i usług 

konsumpcyjnych 

Student identyfikuje i interpretuje czynniki wpływające na zachowania nabywców dóbr i 

usług konsumpcyjnych 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 
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poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

na poziomie bardzoi 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi  

analizować  zjawisk  i  

procesów  gospodarczych  

zachodzących  w  

przedsiębiorstwach 

Student potrafi  analizować  zjawiska  i  procesy  gospodarcze  zachodzące  w  

przedsiębiorstwach 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

zaprojektować własnego 

przedsiębiorstwa od strony 

organizacyjnej z 

wykorzystaniem wiedzy 

przedmiotowej, nie potrafi 

dokonać analiz funkcji 

przedsiębiorstwa oraz nie jest 

zdolny do zespołowego 

wdrażania działań 

reorganizacyjnych w 

przedsiębiorstwie  

Student potrafi zaprojektować własne przedsiębiorstwo od strony organizacyjnej z 

wykorzystaniem wiedzy przedmiotowej, dokonuje analiz funkcji przedsiębiorstwa oraz jest 

zdolny do zespołowego wdrażania działań reorganizacyjnych w przedsiębiorstwie  

Efekt przedmiotowy z 

zakresu umiejętności nr 3 

Student nie zna zasad 

kierowania ludźmi i 

Student zna zasady kierowania ludźmi i rozwiązywania potencjalnych konfliktów  
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rozwiązywania potencjalnych 

konfliktów  

 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest przygotowany 

do udziału w pracach 

zespołów zajmujących się 

oceną efektywności 

poszczególnych obszarów 

działalności przedsiębiorstwa, 

nie potrafi myśleć i działać w 

sposób przedsiębiorczy 

Student jest przygotowany do udziału w pracach zespołów zajmujących się oceną 

efektywności poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, potrafi myśleć i 

działać w sposób przedsiębiorczy 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi 

współpracować w grupie nad 

wybranymi problemami 

związanymi z zarządzaniem  

przedsiębiorstwem 

Student potrafi współpracować w grupie nad wybranymi problemami związanymi z 

zarządzaniem  przedsiębiorstwem 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

PLANOWANIE STRATEGICZNE ROZWOJU LOKALNEGO 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

5 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie studentów z celami tworzenia strategii, poznanie procedury konstruowania strategii  oraz konkurencyjności 

regionów 

C2. Kształtowanie wiedzy z zakresu problematyki planowania  

C3. Przedstawienie specyfiki planowania strategicznego miasta i regionu oraz formułowania założeń, budowy i oceny planów 

krótkookresowych, rocznych i strategicznych. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończony kurs marketingu, socjologii organizacji i zarządzania 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 
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studiów;/ pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_01 

 
Ma uporządkowaną wiedzę na temat ogólnych  pojęć i teorii w obrębie różnych subdyscyplin 

ekonomii 

P6U_W 

 

W_03 

 
Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur gospodarczych i instytucjach życia społeczno-

gospodarczego i zachodzących między nimi związkach 

P6U_W 

W_15 Ma wiedzę na temat teorii zarządzania strategicznego w zakresie rozwoju lokalnego, metod i technik 

planowania w sensie konstruowania strategii i analizy otoczenia 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_01 

 
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną P6U_U 

U_03 Potrafi pozyskiwać dane niezbędne do analizowania procesów i zjawisk z  zakresu ekonomii, 

planowania strategicznego   

P6U_U 

 

U_09 Potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk  planowania strategicznego, oceniać 

racjonalność decyzji strategicznych 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_11 Potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych 

zadania 

P6U_K 

K_12 Samodzielnie inicjuje i podejmuje proste działania P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Strategia przedsiębiorstwa: istota, elementy, cele 

2. Główny cel, elementy, proces  zarządzania strategicznego 

3. Planowanie, plany,  zadania planowania, etapy, metody 

4. Główne bariery i nieprawidłowości w planowaniu strategicznym 
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5. Korzyści płynące z systematycznie realizowanego planowania strategicznego 

6. Organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie 

7. Istota, funkcje, elementy misji przedsiębiorstwa 

8. Analiza sytuacji marketingowej 

9. Cele marketingowe 

Suma  godzin: 30,  

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Strategia przedsiębiorstwa: istota, elementy, cele 

2. Główny cel, elementy, proces  zarządzania strategicznego 

3. Planowanie, plany,  zadania planowania, etapy, metody 

4. Główne bariery i nieprawidłowości w planowaniu strategicznym 

5. Korzyści płynące z systematycznie realizowanego planowania strategicznego 

6. Organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie 

7. Istota, funkcje, elementy misji przedsiębiorstwa 

8. Analiza sytuacji marketingowej 

9. Cele marketingowe 

Suma godzin:20. 

Metody dydaktyczne  

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia praktyczne, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F1 – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

F2 – ocena projektu 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - E. Frąckiewicz, J. Karwowski, M. Karwowski, E. Rudawska, Zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa 2004 
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- G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009. 

- I. Penc-Pietrzak, Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010. 

uzupełniająca - K. Janasz, Zarządzanie strategiczne : koncepcje, metody, strategie, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008. 

- J. Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi strategicznej, PWE, Warszawa 2004. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach 20 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu) 20 

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie projektu 10 

Przygotowanie do egzamin 23 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 



534 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie ma 

uporządkowanej wiedzy na 

temat ogólnych  pojęć i teorii 

w obrębie różnych 

subdyscyplin ekonomii 

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat ogólnych  pojęć i teorii w obrębie różnych 

subdyscyplin ekonomii 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie ma wiedzy o 

różnych rodzajach struktur 

gospodarczych i instytucjach 

życia społeczno-

gospodarczego i 

Student ma wiedzę o różnych rodzajach struktur gospodarczych i instytucjach życia 

społeczno-gospodarczego i zachodzących między nimi związkach 
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zachodzących między nimi 

związkach 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie ma wiedzy na 

temat teorii zarządzania 

strategicznego w zakresie 

rozwoju lokalnego, metod i 

technik planowania w sensie 

konstruowania strategii i 

analizy otoczenia 

Student ma wiedzę na temat teorii zarządzania strategicznego w zakresie rozwoju 

lokalnego, metod i technik planowania w sensie konstruowania strategii i analizy otoczenia 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

wykorzystać wiedzy 

teoretycznej 

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną 

Efekt przedmiotowy z zakresu Student nie potrafi Student potrafi pozyskiwać dane niezbędne do analizowania procesów i zjawisk z  zakresu 
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umiejętności nr 2 pozyskiwać danych 

niezbędnych do analizowania 

procesów i zjawisk z  zakresu 

ekonomii, planowania 

strategicznego 

ekonomii, planowania strategicznego   

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi dokonać 

obserwacji i prawidłowej 

interpretacji zjawisk 

planowania strategicznego, 

nie potrafi oceniać 

racjonalność decyzji 

strategicznych 

Student potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk  planowania 

strategicznego, oceniać racjonalność decyzji strategicznych 

 

KOMPETENCJE 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie potrafi 

odpowiednio określać 

priorytetów służących 

realizacji określonego przez 

siebie lub innych zadania 

Student potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie 

lub innych zadania 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie inicjuje i nie 

podejmuje samodzielnie 

prostych działań 

Student samodzielnie inicjuje i podejmuje proste działania 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

MARKETING TERYTORIALNY 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

4 

Cel przedmiotu C1.  ukazanie wielorakich związków między teorią samorządu terytorialnego a praktyką gospodarczą  

C2.  zrozumienia filozofii marketingu terytorialnego oraz podkreślenie jego wagi w procesie budowy strategii jednostek 

osadniczych  

C3. wskazanie, przedstawienie i zwrócenie uwagi na wyzwania stojące obecnie przed gminami, powiatami czy 

województwami oraz na problem działań marketingowych jednostek przestrzennych  

 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Podstawowe wymagania z zakresu marketingu, samorządu terytorialnego (administracji). 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 
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studiów;/ pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_03 

 
Wskazuje najważniejsze aspekty i istotę koncepcji marketingu terytorialnego      P6U_W 

 

W_07 

 

Zna otoczenie marketingowe wybranych jednostek samorządu terytorialnego oraz wybrane metody 

analizy strategicznej wybranych jednostek samorządu terytorialnego i jej otoczenia 

P6U_W 

W_18 Ma podstawową wiedzę na temat roli procesów cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu 

techniczno-technologicznego w procesach przemian współczesnych organizacji 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_02 

 
Rozpoznaje i identyfikuje uwarunkowania marketingu terytorialnego oraz potrafi zaprojektować 

poszczególne instrumenty marketingu terytorialnego  

P6U_U 

U_14 Potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej do budowania marketingu mix dla 

wybranych jednostek samorządu terytorialnego 

P6U_U 

 

U_22 Potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia marketingowe  oraz identyfikuje i analizuje 

uwarunkowania strategii marketingowej wybranej jednostki samorządu terytorialnego 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_06 Ma świadomość konieczności myślenia i działania zapewniającego sprawne wykorzystanie 

posiadanej wiedzy i umiejętności 

P6U_K 

K_10 Potrafi efektywnie pracować w grupie P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Istota i pojęcie marketingu terytorialnego.  

2. Geneza oraz warunki rozwoju marketingu   terytorialnego  w  Polsce   i   na  świecie.   

3. Otoczenie   podmiotowe i przedmiotowe w marketingu terytorialnym.  

4. Produkt terytorialny.  
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5. Segmentacja rynku w    marketingu    terytorialnym.     

6. Koncepcja    marketingu    miasta.     

7. Promocja w   marketingu   terytorialnym.    

8. Budowa   wizerunku   terytorium.    

9. Benchmarking w marketingu terytorialnym.  

10. Koncepcja marketingowa partnerstwa rynkowego.  

11. Strategie marketingu terytorialnego - studium przypadków. 

Suma  godzin: 30,  

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Marketing terytorialny 

2. Regionalizm i federalizm w Europie 

3. Wiedza o samorządzie terytorialnym 

4. Projekty dla jednostek samorządowych 

5. Gospodarka regionalna 

6. Promocja jednostki i marki terytorialnej 

7. Plan marketingowy –casestudy, budowa wizerunku, komunikacja interpersonalna. 

Suma godzin: 20. 

Metody dydaktyczne  

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia praktyczne, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - P. Dziekański, B. L. Ślusarczyk, MARKETING TERYTORIALNY wyzwaniem współ-czesnego samorządu – wybrane 
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zagadnienia, Publisher Svynarchuk R.V, Ostróg – Ostrowiec Świętokrzyski 2014. 

- MARKETING TERYTORIALNY – gmina i jej promocja, pod red. P. Dziekański, A. Olak, S. Pytka, Wyższa Szkoła Biznesu i 

Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., Koszyce  –  Ostrowiec Świętokrzyski  – Zagnańsk  2014 

- A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007. 

uzupełniająca - M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006. 

- Akademia samorządowego wizerunku, pod red. D. Tworzydło, Infor, Warszawa 2005 

- Marketing terytorialny, pod  red. T. Markowskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2002. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach 20 

Udział w konsultacjach 5 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 10 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu 10 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 13 

Udział w egzaminie/zaliczenia 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie wskazuje 

najważniejszych aspektów i 

istoty koncepcji marketingu 

terytorialnego      

Student wskazuje najważniejsze aspekty i istotę koncepcji marketingu terytorialnego      

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna otoczenia 

marketingowego wybranych 

jednostek samorządu 

terytorialnego oraz nie zna 

wybranych metod analizy 

Student zna otoczenie marketingowe wybranych jednostek samorządu terytorialnego oraz 

wybrane metody analizy strategicznej wybranych jednostek samorządu terytorialnego i jej 

otoczenia 
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strategicznej wybranych 

jednostek samorządu 

terytorialnego i jej otoczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie ma podstawowej 

wiedzy na temat roli 

procesów cywilizacyjnych a 

także kultury, etyki i postępu 

techniczno-technologicznego 

w procesach przemian 

współczesnych organizacji 

Student ma podstawową wiedzę na temat roli procesów cywilizacyjnych a także kultury, 

etyki i postępu techniczno-technologicznego w procesach przemian współczesnych 

organizacji 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie rozpoznaje i nie 

identyfikuje uwarunkowań 

marketingu terytorialnego 

Student rozpoznaje i identyfikuje uwarunkowania marketingu terytorialnego oraz potrafi 

zaprojektować poszczególne instrumenty marketingu terytorialnego  
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oraz nie potrafi zaprojektować 

poszczególnych instrumentów 

marketingu terytorialnego  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi zastosować 

wybranych elementów wiedzy 

teoretycznej do budowania 

marketingu mix dla 

wybranych jednostek 

samorządu terytorialnego 

Student potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej do budowania 

marketingu mix dla wybranych jednostek samorządu terytorialnego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi 

wykorzystać podstawowych 

narzędzi marketingowych  

oraz nie identyfikuje i nie 

analizuje uwarunkowań 

strategii marketingowej 

wybranej jednostki samorządu 

terytorialnego 

Student potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia marketingowe  oraz identyfikuje i 

analizuje uwarunkowania strategii marketingowej wybranej jednostki samorządu 

terytorialnego 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 
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egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie ma świadomości 

konieczności myślenia i 

działania zapewniającego 

sprawne wykorzystanie 

posiadanej wiedzy i 

umiejętności 

Student ma świadomość konieczności myślenia i działania zapewniającego sprawne 

wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi efektywnie 

pracować w grupie 

Student potrafi efektywnie pracować w grupie 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

INKUBACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Przekazanie wiedzy na temat istoty i cech działania oraz gospodarczego znaczenia sektora małych i średnich przedsię-

biorstw (MSP) 

C2. Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie opracowania koncepcji przedsięwzięcia, zakładania małej firmy oraz zarzą-

dzania nią na wstępnych etapach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem etapu wzrostu 

C3.Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w tematykę przedsiębiorczości społecznej ze szczególnym uwzględnieniem jej 

roli w realizacji polityki społecznej, w tym reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Wiedza z: teorii zarządzania, podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy mar-

ketingu oraz podstawy rachunkowości i finansów, które zostały poznane przez studenta na wcześniejszych etapach kształcenia 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 
Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 
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uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_01 

 

Znajomość podstaw prawnych zakładania własnej działalności gospodarczej 

 

P6U_W 

 

W_03 

 

Posiadanie wiedzy w zakresie funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych i instytucji 

wspomagających rozwój MSP 

P6U_W 

W_13 Przygotowanie i prezentowanie projektu własnego przedsiębiorstwa               P6U_W 

Umiejętności 

U_03 

 

Posiada podstawowe kompetencje pozwalające na założenie oraz poprowadzenie przedsiębiorstwa  P6U_U 

U_04 Analiza przyczyn i ocena pozytywnych zmian w gospodarce pod wpływem tworzenia się kultury 

przedsiębiorczej 

P6U_U 

 

U_15 Rozpoznaje podstawowe zasady i koncepcje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu 

mikroekonomicznym 

 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_05 Prezentuje zdolność adaptacji i działania w nowych warunkach oraz sytuacjach z uwzględnieniem 

potrzeb i celów osób zaangażowanych w prowadzenie przedsiębiorstwo 

P6U_K 

K_10 Ma zdolność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy nie godzący w wartości oraz kryteria 

wyróżniające przedsiębiorstwo 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

1. Definicja, cechy działalności i charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) 

2. Modele rozwoju małej i średniej firmy (model N. Churchilla i V. Lewis oraz M. Scotta i R. Bruce’a) 

3. Zastosowanie modeli rozwoju MSP 

4. Firmy wzrostowe i determinanty wzrostu firmy 

5. Diagnoza potencjału wzrostowego firmy na podstawie analizy czynników z grup: Przedsiębiorca - Organizacja - Stra-

tegia (kombinacja POS) 

6. Rynkowe źródła finansowania przedsięwzięć 

7. Finansowanie przedsięwzięć ze środków publicznych 

8. Instytucje otoczenia biznesu 

9. Ocena pomysłu biznesowego i wstępna koncepcja biznesu 

10. Formalno-prawne aspekty uruchamiania działalności gospodarczej 

11. Kluczowe zagadnienia związane z wejściem na rynek (nazwa i logo, promocja, dystrybucja) 

12. Budowa zespołu założycielskiego i zatrudnianie 

13. Przedsiębiorczość w strategii rozwoju gminy; potencjalne szanse rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości; uwarunkowania wewnętrzne rozwoju przedsiębiorczości; 

uwarunkowania zewnętrzne rozwoju przedsiębiorczości 

14. Czynniki stymulujące i ograniczające rozwój przedsiębiorczości na wsi; mocne strony 

środowisk wiejskich; słabości środowisk wiejskich; możliwości zewnętrzne stymulujące 

przedsiębiorczość; ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości 

15. Rola władz i samorządów lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości; samorządność 

środowisk wiejskich; społeczno 

16. Poprawa stanu infrastruktury lokalnej jako czynnik stymulujący 

rozwój przedsiębiorczości; strategia rozwoju gminy; planowanie rozwoju 

przedsiębiorczości w mikroskali 

 

Suma  godzin: 10. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Podstawowe pojęcie związane z działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwo z znaczeniu podmiotowym i 

przedmiotowym, sposoby definiowania przedsiębiorczości; źródła wiedzy przedsiębiorczej –odnajdywanie i umiejętne 

korzystanie 

2. Koncepcje przedsiębiorcze, przedsiębiorczość jako zachowanie, przedsiębiorczość jako 

postawa, przedsiębiorczość w ujęciu systemowym 
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3. Motywy postaw przedsiębiorczych 

4. Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw 

5. Zastosowanie procedury segmentacji rynku dla określenia profilu działalności gospodarczej 

6. Marketingowe i prawne aspekty wybranych czynności związanych z uruchomieniem 

działalności 

7. Charakterystyka procesu ewidencji i rejestracji działalności gospodarczej 

8. Innowacyjność przedsiębiorstw 

9. Finansowanie działalności gospodarczej, zewnętrzne i wewnętrzne źródła finansowania 

10. Pojęcie i istota MSP, rola MSP w gospodarce 

11. Bariery rozwoju MSP i system wspierania organizacyjno – instytucjonalnego MSP 

12. Obszary zastosowania badań marketingowych w przedsiębiorstwach 

13. Zastosowanie Internetu w funkcjonowaniu nowoczesnej firmy 

Suma godzin: 10. 

Metody dydaktyczne Wykład konwersatoryjny, opis przypadku, prezentacja multimedialna 

Zajęcia  z wykorzystaniem różnych form dyskusji, dyskusja nad tekstem z literatury przedmiotu, analiza aktów prawnych, 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne,  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, WAiP, Warszawa 2010 

- M. Gancarczyk, Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010 

- Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą, pod red. J. Targalskiego, A.  Francik, C.H. Beck, Warszawa 2009 

 

uzupełniająca - E. Bogacz-Wojtanowska, I. Przybysz, M. Lendzion, Sukces przedsiębiorstw społecznych w warunkach polskich, Instytut 

Spraw Publicznych, Warszawa 2014. 
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- Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna,  pod red. M. Rymszy, T. Kaźmierczak, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007. 

 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 10 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 15 

Udział w egzaminie 1 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 
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Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 1 

Student nie ma znajomości 

podstaw prawnych zakładania 

własnej działalności gospo-

darczej 

 

Student ma znajomość podstaw prawnych zakładania własnej działalności gospodarczej 

 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 2 

Student nie posiada wiedzy w 

zakresie funkcjonowania in-

stytucji publicznych odpo-

wiedzialnych i instytucji 

wspomagających rozwój MSP 

Student posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzial-

nych i instytucji wspomagających rozwój MSP 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 3 

Student nie przygotowuje i 

nie prezentuje projektu 

własnego przedsiębiorstwa 

Student przygotowuje i prezentuje projekt własnego przedsiębiorstwa 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
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 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie posiada 

podstawowych kompetencji 

pozwalających na założenie 

oraz poprowadzenie 

przedsiębiorstwa  

Student posiada podstawowe kompetencje pozwalające na założenie oraz poprowadzenie 

przedsiębiorstwa  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi analizować 

przyczyn i nie potrafi ocenić 

pozytywnych zmian w 

gospodarce pod wpływem 

tworzenia się kultury 

przedsiębiorczej 

Student analizuje przyczyny i ocenia pozytywne zmiany w gospodarce pod wpływem 

tworzenia się kultury przedsiębiorczej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie rozpoznaje 

podstawowych zasad i 

koncepcji w zakresie rozwoju 

przedsiębiorczości w ujęciu 

mikroekonomicznym 

 

Student rozpoznaje podstawowe zasady i koncepcje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 

w ujęciu mikroekonomicznym 
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KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie prezentuje zdol-

ności adaptacji i działania w 

nowych warunkach oraz sytu-

acjach z uwzględnieniem 

potrzeb i celów osób zaanga-

żowanych w prowadzenie 

przedsiębiorstwa  

Student prezentuje zdolności adaptacji i działania w nowych warunkach oraz sytuacjach z 

uwzględnieniem potrzeb i celów osób zaangażowanych w prowadzenie przedsiębiorstwa  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie ma zdolności 

myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy godzący w 

wartości oraz kryteria 

wyróżniające 

przedsiębiorstwa  

Student ma zdolność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, niegodzący wartości 

oraz kryteria wyróżniające przedsiębiorstwa  
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

3 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie z obszarami zainteresowania zabezpieczenia społecznego, polityki społecznej oraz podstawowymi działaniami 

w ramach przyjętych strategii.  

C2. Zapoznanie doborem i ocenę metod, technik i narzędzi badawczych w obszarze zabezpieczenia społecznego.  

C3. Rozpoznawanie powiązań w układzie: bezpieczeństwo socjalne - zabezpieczenie społeczne - ubezpieczenie społeczne. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_12 

 
Definiuje, podstawowe problemy z zakresy prawa ubezpieczeń,  

 

P6U_W 

 

W_14 

 

Zna zagadnienia z zakresu ubezpieczeń podstawowych oraz na mechanizmach ich funkcjonowania P6U_W 

W_18 Posiada wiedzę o funkcjonowaniu systemu w Polsce i Unii Europejskiej, oraz rozróżnia różne typy 

ubezpieczeń   

              P6U_W 

Umiejętności 

U_12 

 
Potrafi świadomie podejmować  decyzje w zakresie ubezpieczeń P6U_U 

U_13 Stosuje wiedzę o ubezpieczeniach w codziennej  pracy i życiu prywatnym P6U_U 

 

U_16 Potrafi aktywnie wykorzystywać pozyskaną wiedze w gospodarstwie domowym jak i w warunkach 

działalności gospodarczej 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_05 Aktywna postawa do udzielenia wstępnej pomocy w dziedzinie ubezpieczeń P6U_K 

K_09 Ma świadomość problemów jakie mogą powstać w sferze zabezpieczenia społecznego i jest zdolny 

do wstępnej analizy problemu 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Istota kwestii społecznych współczesnej gospodarki 

Polityka społeczna – definicja, cele, zadania i zakres 

2. Geneza i rozwój zabezpieczenia społecznego 

3. Powiązania w obszarze: bezpieczeństwo socjalne zabezpieczenie społeczne – ubezpieczenie społeczne 

4. Realizowanie przez gminy zadań polityki społecznej: 

5. Instytucjonalizacja polityki społecznej 
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6. Działania polityki społecznej   

7. Finansowanie ubezpieczenia społecznego 

Suma godzin: 25. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Organizacja systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce  - zasady organizacji i finansowania systemu, zakres 

podmiotowy, zakres przedmiotowy 

2. Składka na ubezpieczenie społeczne (zasady ustalenia, podstawa wymiaru, wysokość) 

3. Zasady ubezpieczenia społecznego 

4. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zasady koordynacji emerytur i rent 

5. Zabezpieczenie zdrowotne  i wypadkowe 

6. System pomocy społecznej 

Suma godzin: 15. 

Metody dydaktyczne  

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia praktyczne, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego. wydanie III uaktualnione, Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006 

- I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Zakamycze, Kraków 2006. 

- G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, IPiSS, Warszawa 2005 

uzupełniająca - Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, pod red. G. Uścińskiej, IPiSS, 

Warszawa 2008 
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Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 25 

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konsultacjach 5 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu 5 

Przygotowanie do egzaminu 13 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 
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WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie potrafi 

zdefiniować, podstawowych 

problemów z zakresy prawa 

ubezpieczeń 

 

Student definiuje, podstawowe problemy z zakresy prawa ubezpieczeń 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna zagadnień z 

zakresu ubezpieczeń 

podstawowych oraz 

mechanizmu ich 

funkcjonowania 

Student zna zagadnienia z zakresu ubezpieczeń podstawowych oraz mechanizm ich 

funkcjonowania 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie posiada wiedzy o 

funkcjonowaniu systemu w 

Polsce i Unii Europejskiej, 

oraz nie rozróżnia różnych 

typów ubezpieczeń   

Student posiada wiedzę o funkcjonowaniu systemu w Polsce i Unii Europejskiej, oraz 

rozróżnia różne typy ubezpieczeń   

 

UMIEJĘTNOŚCI 
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 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi świadomie 

podejmować  decyzji w 

zakresie ubezpieczeń 

Student potrafi świadomie podejmować  decyzje w zakresie ubezpieczeń 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie stosuje wiedzy o 

ubezpieczeniach w codziennej  

pracy i życiu prywatnym 

Student stosuje wiedzę o ubezpieczeniach w codziennej  pracy i życiu prywatnym 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi aktywnie 

wykorzystywać pozyskanej 

wiedzy w gospodarstwie 

domowym, jak i w warunkach 

działalności gospodarczej 

Student potrafi aktywnie wykorzystywać pozyskaną wiedze w gospodarstwie domowym, 

jak i w warunkach działalności gospodarczej 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 
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się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie przejawia 

aktywnej postawy do 

udzielenia wstępnej pomocy 

w dziedzinie ubezpieczeń 

Student przejawia aktywną postawę do udzielenia wstępnej pomocy w dziedzinie 

ubezpieczeń 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie ma świadomości 

problemów, jakie mogą 

powstać w sferze 

zabezpieczenia społecznego i 

nie jest zdolny do wstępnej 

analizy problemu 

Student ma świadomość problemów, jakie mogą powstać w sferze zabezpieczenia 

społecznego i jest zdolny do wstępnej analizy problemu 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

POLITYKA SPÓJNOŚCI UE 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

3 

Cel przedmiotu C1. Przekazanie studentom wiedzy na temat polityki procesów integracyjnych w Europie   

C2. Przedstawienie aktywności UE w obszarach polityki: spójności, edukacyjnej i społeczeństwa informacyjnego 

C3. Przedstawienie działań podejmowanych na poziomie polityki spójności, w zakresie niwelowania różnic w rozwoju 

regionalnym oraz instytucji współpracy w zakresie polityki, ze wskazaniem na jej cele i zasady 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończony kurs z Ekonomii integracji europejskiej 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_03 

 
Opanował podstawowe pojęć z zakresu polityki spójności  P6U_W 

 

W_07 

 
Posiada wiedzę o metodach ekonometrycznych stosowanych przy ewaluacji polityki spójności UE 

pogłębiona i poszerzona wiedza o istocie, podstawach prawnych i uwarunkowaniach, powiązaniach 

polityki spójności UE 

P6U_W 

W_18 Posiada wiedzę o współzależnościach między działalnością instytucji unijnych a sytuacją 

rozmaitych grup społecznych w kontekście polityki spójności i integracji europejskiej 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_04 

 
Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu polityki społecznej europejskiej dla analizy procesów 

globalizacyjnych i procesów zachodzących w poszczególnych krajach 

P6U_U 

U_07 Wyszukiwania i interpretacji oraz  analizowania danych ekonometrycznych charakteryzujących 

różne wymiary polityki spójności UE, formułowania wniosków 

P6U_U 

 

U_09 Formułuje własne opinie i dobiera krytycznie dane i metody analizy zjawisk i procesów 

międzynarodowych 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_08 Ma świadomość złożoności i wagi polityki spójności dla rozwoju   P6U_K 

K_09 Rozumie znaczenie Unii Europejskiej w rozwiązywaniu rozmaitych problemów społecznych 

 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Polityki spójności UE – definicja, istota, rodzaje 

2. Pojęcie spójności gospodarczej i społecznej  

3. Polityka spójności Unii Europejskiej. Podstawy prawne. 

4. Instrumenty finansowe polityki spójności Unii Europejskiej. Fundusz Spójności. Fundusze Strukturalne: Europejski 
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Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny (cele działalności). 

5. Modele ekonometryczne oceny oraz analiza wskaźników spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej UE 

6. Założenia i struktury oraz proces decyzyjny w polityce spójności UE 

7. Ocena skutków polityki spójności na podstawie raportów   

8. Realizacja i perspektywy polityki spójności UE w Polsce 

9. Monitorowanie polityki spójności Unii Europejskiej 

Suma  godzin: 20. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

Metody dydaktyczne  

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - J. Łacny, Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności, Wolters Kluwer,Warszawa 2010 

- K. Kokocińska, Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2010; 

- Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia, pod red.A. Nowak-Far, C.H. Beck, Warszawa 2010; 

uzupełniająca - Z.Bajko, B. Jóźwik, M. Szewczak, Fundusze Unii Europejskiej w Polsce, Wyd. KUL, Lublin 2009. 

- D. Murzyn, Polityka spójności UE a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski, Wyd. C.H. Beck, 

Warszawa 2010; 
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Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach 10 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 25 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 18 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 
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Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie opanował 

podstawowych pojęć z 

zakresu polityki spójności  

Student opanował podstawowe pojęcia z zakresu polityki spójności  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie posiada wiedzy o 

metodach ekonometrycznych 

stosowanych przy ewaluacji 

polityki spójności UE, nie 

posiada pogłębionej i 

poszerzonej wiedzy o istocie, 

podstawach prawnych i 

uwarunkowaniach, 

powiązaniach polityki 

spójności UE 

Student posiada wiedzę o metodach ekonometrycznych stosowanych przy ewaluacji 

polityki spójności UE, pogłębioną i poszerzoną wiedzę o istocie, podstawach prawnych i 

uwarunkowaniach, powiązaniach polityki spójności UE 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie posiada wiedzy o 

współzależnościach między 

działalnością instytucji 

unijnych, a sytuacją 

rozmaitych grup społecznych 

w kontekście polityki 

spójności i integracji 

europejskiej 

Student posiada wiedzę o współzależnościach między działalnością instytucji unijnych, a 

sytuacją rozmaitych grup społecznych w kontekście polityki spójności i integracji 

europejskiej 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

wykorzystać wiedzy z zakresu 

polityki społecznej, 

europejskiej dla analizy 

procesów globalizacyjnych i 

Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu polityki społecznej, europejskiej dla analizy 

procesów globalizacyjnych i procesów zachodzących w poszczególnych krajach 
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procesów zachodzących w 

poszczególnych krajach 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

wyszukiwać i interpretować 

oraz  analizować danych 

ekonometrycznych 

charakteryzujących różne 

wymiary polityki spójności 

UE, formułowania wniosków 

Student potrafi wyszukiwać i interpretować oraz  analizować dane ekonometryczne, 

charakteryzujące różne wymiary polityki spójności UE, formułowania wniosków 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie formułuje 

własnych opinii i nie dobiera 

krytycznie danych i metod 

analizy zjawisk i procesów 

międzynarodowych 

 

Student formułuje własne opinie i dobiera krytycznie dane i metody analizy zjawisk i 

procesów międzynarodowych 

 

KOMPETENCJE 

 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie ma świadomości 

złożoności i wagi polityki 

spójności dla rozwoju   

Student ma świadomość złożoności i wagi polityki spójności dla rozwoju   

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie rozumie znaczenia 

Unii Europejskiej w 

rozwiązywaniu rozmaitych 

problemów społecznych 

 

Student rozumie znaczenie Unii Europejskiej w rozwiązywaniu rozmaitych problemów 

społecznych 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA PUBLICZNEGO 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

3 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie z zasobami przedsiębiorstwa, zasadami ich wykorzystania oraz możliwością efektywnego stosowania dla 

potrzeb przedsiębiorstwa 

C2. Zapoznanie z zagadnieniami organizacji przedsiębiorstwa  zasadami, metodami, instrumentami, mechanizmami 

funkcjonowania i organizacji przedsiębiorstw 

C3. Zapoznanie z planowaniem działalności przedsiębiorstwa i oceną jej efektywności oraz wykorzystania zasobów 

przedsiębiorstwa 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 
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PRK 

Wiedza 

W_02 

 
Zna podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, rozróżnia i charakteryzuje obszary zainteresowania 

ekonomiki przedsiębiorstw 

 

P6U_W 

 

W_07 

 

Zna zasady, metody, instrumenty, mechanizmy i warunki organizacyjne, prawne funkcjonowania 

przedsiębiorstw oraz efektywnego poszukiwania i wykorzystania finansowych, materialnych i 

niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa 

P6U_W 

W_10 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z organizacją przedsiębiorstwa   

 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_02 

 
Opisuje, analizuje, ocenia zjawiska związane z organizacją i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, 

wykorzystaniem dostępnych zasobów 

P6U_U 

U_09 Potrafi zaprojektować własne przedsiębiorstwo od strony organizacyjnej i wykorzystania zasobów P6U_U 

 

U_14 opisuje i analizuje rezultaty działalności przedsiębiorstw oraz rozwiązuje  zadania  z  zakresu  

problemów decyzyjnych  związanych  z  efektywnym  funkcjonowaniem  przedsiębiorstwa  

posługując  się poznanymi metodami/narzędziami 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, uczenia się przez całe życie, 

podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 

P6U_K 

K_09 Rozumie potrzebę i zna możliwości pracy zespołowej P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

1. Pojęcie organizacji przedsiębiorstwa  

2. Zasady działania przedsiębiorstw    

3. Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i i ludzkimi 

4. Podstawowe problemy organizowania przedsiębiorstwa  

5. Model organizacji przedsiębiorstwa 

6. Pojęcie ekonomiki przedsiębiorstw 

7. Koncepcje zmian w przedsiębiorstwie   

8. Rentowność przedsiębiorstwa   

9. Elementy oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa   

10. Ekonomika wybranych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa (środki trwałe, środki obrotowe, zasoby pracy, 

inwestycje) 

11. Ekonomika działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa 

12. Ekonomika środków obrotowych przedsiębiorstwa 

13. Ekonomika środków trwałych w przedsiębiorstwie  

14. Ekonomika gospodarowania zasobami pracy 

15. Ekonomika produkcji w przedsiębiorstwie 

Suma  godzin: 20. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

 

Metody dydaktyczne  

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne , platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 
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Literatura 

 

Literatura 

podstawowa J. -    - Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. 0. Langego we Wrocławiu. 

Wrocław 2007. 

        - A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE. Warszawa 2009. 

        - M. Sadowy, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa komunalnego, WSZFIZ w Siedlcach. Siedlce 2010. 

 

 

uzupełniająca           -  S. Dębski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa Cz l i 2. WsiP. Warszawa 2003. 

           - A. Drab-Kurowska,A. Sokół, Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku, CeDeWu, 

Warszawa 2010. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach 5 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 30 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 19 
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Udział w zaliczeniu 1 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna podstaw 

ekonomiki przedsiębiorstwa, 

nie rozróżnia i nie potrafi 

scharakteryzować obszarów 

Student zna podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, rozróżnia i charakteryzuje obszary 

zainteresowania ekonomiki przedsiębiorstw 
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zainteresowania ekonomiki 

przedsiębiorstw 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna zasad, metod, 

instrumentów, mechanizmów 

i warunków organizacyjnych, 

prawnych funkcjonowania 

przedsiębiorstw oraz 

efektywnego poszukiwania i 

wykorzystania finansowych, 

materialnych i 

niematerialnych zasobów 

przedsiębiorstwa 

 

Student zna zasady, metody, instrumenty, mechanizmy i warunki organizacyjne, prawne 

funkcjonowania przedsiębiorstw oraz efektywnego poszukiwania i wykorzystania 

finansowych, materialnych i niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie rozumie 

podstawowych zagadnień 

związanych z organizacją 

przedsiębiorstwa   

 

Student rozumie podstawowe zagadnienia związane z organizacją przedsiębiorstwa   

 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 
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oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie opisuje, nie 

analizuje, nie ocenia zjawisk 

związanych z organizacją i 

funkcjonowaniem 

przedsiębiorstwa, z 

wykorzystaniem dostępnych 

zasobów 

Student opisuje, analizuje, ocenia zjawiska związane z organizacją i funkcjonowaniem 

przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem dostępnych zasobów 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

zaprojektować własnego 

przedsiębiorstwa od strony 

organizacyjnej i 

wykorzystania zasobów 

Student potrafi zaprojektować własne przedsiębiorstwo od strony organizacyjnej i 

wykorzystania zasobów 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie opisuje i nie 

analizuje rezultatów 

działalności przedsiębiorstw 

oraz nie rozwiązuje  zadań  z  

zakresu  problemów 

decyzyjnych  związanych  z  

efektywnym  

funkcjonowaniem  

przedsiębiorstwa  posługując  

się poznanymi 

Student opisuje i analizuje rezultaty działalności przedsiębiorstw oraz rozwiązuje  zadania  

z  zakresu  problemów decyzyjnych,  związanych  z  efektywnym  funkcjonowaniem  

przedsiębiorstwa  posługując  się poznanymi metodami/narzędziami 
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metodami/narzędziami 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie rozumie potrzeby 

i nie zna możliwości ciągłego 

dokształcania się, uczenia się 

przez całe życie, podnoszenia 

kompetencji zawodowych, 

osobistych i społecznych 

Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, uczenia się przez 

całe życie, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie rozumie potrzeby 

i nie zna możliwości pracy 

zespołowej 

Student rozumie potrzebę i zna możliwości pracy zespołowej 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

4 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie się z istotą i aparatem narzędziowym rachunkowości zarządczej waz z możliwością jego zastosowania w 

rozwiązywaniu problemów decyzyjnych 

C2. Pozyskiwanie i wykorzystanie informacji z systemu rachunkowości jednostki gospodarczej w procesach decyzyjnych 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 
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W_01 

 
Zna główne metody i techniki rachunkowości zarządczej i możliwości ich praktycznego 

wykorzystania 

P6U_W 

 

W_07 

 

Zna istotę i aparat narzędziowy rachunkowości zarządczej wraz z możliwością jego zastosowania w 

rozwiązywaniu problemów decyzyjnych 

P6U_W 

W_11 Zna teorie ekonomiczne z zakresu kosztów oraz zna podstawowe relacje w odniesieniu do progu 

rentowności oraz znaczenie procesów budżetowania 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_03 

 
Potrafi rozpoznać i zdefiniować określone ośrodki decyzyjne organizacji, wykorzystać praktycznie 

wiedzę o celach, metodach i technikach rachunkowości zarządczej do wypracowywania decyzji 

operatywnych i taktycznych 

P6U_U 

U_06 Potrafi posługiwać się normami kalkulacji kosztów w celu rozwiązania konkretnego problemu  

ekonomicznego 

P6U_U 

 

U_23 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska wpływające na wynik finansowy firmy P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Rozumie potrzebę doskonalenia swojej wiedzy w zakresie rachunkowości zarządczej P6U_K 

K_04 Potrafi planować oraz organizować zadania gospodarcze na podstawie rachunku kosztów działań P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

13. System informacyjny jednostki gospodarczej, funkcje, struktura.  

14. Miejsce rachunkowości w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa.  

15. Koszt jako kategoria badawcza  

16. Wady i zalety kalkulacji opartej o koszt pełny 

17. Zasady podziału kosztów całkowitych na stałe i zmienne  

18. Wynik finansowy w systemie rachunku kosztów zmiennych i pełnych  
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19. Kalkulacja kosztu jednostkowego w systemie rachunku kosztów zmiennych.  

20. Rachunek kosztów zmiennych a rachunek kosztów pełnych - wady. zalety 

21. Analiza progu rentowności, założenia, istota 

22. Decyzje cenowe przedsiębiorstwa - polityka cenowa.  

23. Ceny zewnętrzne - formuły ustalania. Ceny wewnętrzne - pojęcie klasyfikacja 

24. Rachunkowość zarządcza w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych 

Suma  godzin: 25,  

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

13. Rachunkowość zarządcza w procesie decyzyjnym  

14. Istota i klasyfikacja kosztów  

15. Pomiar i wycena kosztów dla celów kontrolnych  

16. Metoda kalkulacji podziałowej kosztów 

17. Metoda kalkulacji doliczeniowej kosztów  

18. Rachunek kosztów działań 

19. Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych  

20. Rachunek kosztów pełnych 

21. Rachunek kosztów zmiennych 

22. Absorpcyjny rachunek kosztów  

23. Analiza progu rentowności. 

24. Zastosowania analizy progu rentowności. 

Suma godzin: 10. 

Metody dydaktyczne Dyskusja, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium przypadku, indywidualne projekty studentów  

wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną), dyskusja, pokaz, ćwiczenia  praca w grupach, 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 
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Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny  

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - K.  Czubakowska, W. Gabrusewicz , E. Nowak, Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE. Warszawa 2008. 

- A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza,  Oficyna Wolters Kluwer business. Warszawa 2010. 

- R. Kamiński, Rachunkowość majątku i kapitałów przedsiębiorstwa, Problemy wybrane , Ars boni et aequi, Poznań 2005. 

 

uzupełniająca - E. Nowak, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu. Warszawa 2011. 

- Rachunkowość zarządcza: podejście operacyjne i strategiczne, pod red. I. Sobańskiej, C. H. Beck. Warszawa 2010. 

- S. Sojak, Rachunkowość zarządcza, Tonik, Toruń 2003 

 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 25 

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konsultacjach 10 
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Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 15 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 28 

Udział w egzaminie/zaliczenia 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 



582 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna głównych 

metod i technik 

rachunkowości zarządczej i 

możliwości ich praktycznego 

wykorzystania 

Student zna główne metody i techniki rachunkowości zarządczej i możliwości ich 

praktycznego wykorzystania 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna istoty i 

aparatu narzędziowego 

rachunkowości zarządczej 

wraz z możliwością jego 

zastosowania w 

rozwiązywaniu problemów 

decyzyjnych 

Student zna istotę i aparat narzędziowy rachunkowości zarządczej wraz z możliwością jego 

zastosowania w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna teorii 

ekonomicznych z zakresu 

kosztów oraz nie zna 

podstawowych relacji w 

odniesieniu do progu 

rentowności oraz znaczenia 

procesów budżetowania 

Student zna teorie ekonomiczne z zakresu kosztów oraz zna podstawowe relacje w 

odniesieniu do progu rentowności oraz znaczenie procesów budżetowania 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 
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praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi rozpoznać 

i zdefiniować określonych 

ośrodków decyzyjnych 

organizacji, nie potrafi 

wykorzystać praktycznie 

wiedzy o celach, metodach i 

technikach rachunkowości 

zarządczej do 

wypracowywania decyzji 

operatywnych i taktycznych 

Student potrafi rozpoznać i zdefiniować określone ośrodki decyzyjne organizacji, 

wykorzystać praktycznie wiedzę o celach, metodach i technikach rachunkowości 

zarządczej do wypracowywania decyzji operatywnych i taktycznych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi posługiwać 

się normami kalkulacji 

kosztów w celu rozwiązania 

konkretnego problemu  

ekonomicznego 

Student potrafi posługiwać się normami kalkulacji kosztów w celu rozwiązania 

konkretnego problemu  ekonomicznego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi 

prawidłowo interpretować 

zjawisk wpływających na 

wynik finansowy firmy 

Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska wpływające na wynik finansowy firmy 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 
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się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie rozumie potrzeby 

doskonalenia swojej wiedzy w 

zakresie rachunkowości 

zarządczej 

Student rozumie potrzebę doskonalenia swojej wiedzy w zakresie rachunkowości 

zarządczej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi planować 

oraz organizować zadań 

gospodarczych na podstawie 

rachunku kosztów działań 

Student potrafi planować oraz organizować zadania gospodarcze na podstawie rachunku 

kosztów działań 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie ze strukturą i funkcjonowaniem systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz jego skutków dla ochrony 

środowiska i gospodarki przestrzennej,  

C2. Zapoznanie studentów z narzędziami planowania przestrzennego na różnych poziomach  administracyjnych,  w  tym  

techniką  opracowania  i  redagowania  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_02 

 
Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur gospodarczych  oraz technik i metod sporządzania 

opracowań planistycznych 

P6U_W 

 

W_05 

 
Ma wiedzę na temat teorii planowanie strategicznego i przestrzennego w wybranych obszarach, 

metod i technik planowania działalności w sensie konstruowania strategii i analizy otoczenia  

P6U_W 

W_06 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju, zna podstawy formalnoprawne, 

zasady oraz podstawowe metody i techniki stosowane w planowaniu przestrzennym 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_07 

 
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną, a także pozyskiwać dane niezbędne do analizowania 

procesów i zjawisk planowania strategicznego i procesów zagospodarowania przestrzennego, 

ekonomii  w ochronie środowiska i rozwoju zrównoważonym 

P6U_U 

U_08 Potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk  planowania strategicznego i 

przestrzennego, oceniać racjonalność decyzji przestrzennych i strategicznych 

P6U_U 

 

U_14 Potrafi przewidzieć skutki opracowań planistycznych dla środowiska przyrodniczego w różnych 

skalach przestrzennych oraz zbierać i analizować dane dotyczące istniejących uwarunkowań 

rozwoju danego terenu 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_11 Potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych 

zadania, samodzielnie inicjuje i podejmuje proste działania  

P6U_K 

K_12 Potrafi czynnie działać w systemie formalno-prawnym planowania przestrzennego i 

współdecydować o kształcie planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich realizacji 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Istota i określenia gospodarki przestrzennej    

2. Ład przestrzenny, struktury funkcjonalno-przestrzenne i ich dysfunkcyjność    

3. Planowanie przestrzenne – istota, uwarunkowania, specyfika  
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4. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju  

5. Narzędzia polityki przestrzennego zagospodarowania kraju    

6. Przestrzenne zróżnicowanie     

7. Miasta i aglomeracje miejskie – tendencje rozwojowe  

8. Typy i funkcje regionów - region w planowaniu przestrzennym    

9. Główne modele i teorie gospodarki przestrzennej    

Suma  godzin: 10. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Podstawowe pojęcia z planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej 

2. Cele i zasady planowania przestrzennego, w tym przede wszystkim dążenie do osiągnięcia ładu przestrzennego 

3. oraz  zrównoważonego  rozwoju 

4. System  planowania  przestrzennego  w  Polsce  –  podstawy  formalnoprawne, opracowania planistyczne na 

poszczególnych poziomach administracyjnych, w tym dla obszarów ochrony  przyrodniczej 

5. Podstawy  obecnego  stanu  zagospodarowania  kraju  

6. Zasady wyznaczania terenów pod funkcje mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne, wypoczynkowe  

7. Analiza  uwarunkowań  przyrodniczych,  kulturowych,  społecznych, gospodarczych  i infrastrukturalnych  wybranego 

terenu pod  kątem  jego przydatności do  pełnienia  nowych funkcji 

Suma godzin: 10. 

Metody dydaktyczne  

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia praktyczne, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

 

 

Literatura 
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Literatura 

 

podstawowa - R. Cymerman, Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011. 

- P. Neufert, 2007, Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady. Warszawa 2007 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi 

zmianami).  

 

uzupełniająca - R. Domański, Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa 2002 

- I. Mironowicz, Technika zapisu planistycznego, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2005. 

- B. Żarska, Modele ekologiczno-przestrzenne i zasady kształtowania krajobrazu gmin wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa 

2006 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 10 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do zaliczenia 9 

Udział w zaliczeniu 1 
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...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie ma wiedzy o 

różnych rodzajach struktur 

gospodarczych  oraz technik i 

metod sporządzania 

opracowań planistycznych 

Student ma wiedzę o różnych rodzajach strukturach gospodarczych  oraz technikach i 

metodach sporządzania opracowań planistycznych 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie ma wiedzy na 

temat teorii planowania 

strategicznego i 

przestrzennego w wybranych 

obszarach, metodach i 

technikach planowania 

działalności w sensie 

konstruowania strategii i 

analizy otoczenia  

Student ma wiedzę na temat teorii planowania strategicznego i przestrzennego w 

wybranych obszarach, metodach i technikach planowania działalności w sensie 

konstruowania strategii i analizy otoczenia  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie ma rozszerzonej 

wiedzy w zakresie 

zrównoważonego rozwoju, 

nie zna podstaw 

formalnoprawnych, zasad 

oraz podstawowych metod i 

technik stosowanych w 

planowaniu przestrzennym 

Student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju, zna podstawy 

formalnoprawne, zasady oraz podstawowe metody i techniki stosowane w planowaniu 

przestrzennym 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 
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zajęć zajęć zajęć praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

wykorzystać wiedzy 

teoretycznej, a także nie 

potrafi pozyskiwać danych 

niezbędnych do analizowania 

procesów i zjawisk 

planowania strategicznego i 

procesów zagospodarowania 

przestrzennego, ekonomii  w 

ochronie środowiska i 

rozwoju zrównoważonym 

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną, a także pozyskiwać dane niezbędne do 

analizowania procesów i zjawisk planowania strategicznego i procesów zagospodarowania 

przestrzennego, ekonomii  w ochronie środowiska i rozwoju zrównoważonym 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi dokonać 

obserwacji i prawidłowej 

interpretacji zjawisk  

planowania strategicznego i 

przestrzennego, oceniać 

racjonalność decyzji 

przestrzennych i 

strategicznych 

Student potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk  planowania 

strategicznego i przestrzennego, oceniać racjonalność decyzji przestrzennych i 

strategicznych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi 

przewidzieć skutków 

opracowań planistycznych dla 

środowiska przyrodniczego w 

różnych skalach 

przestrzennych oraz nie 

potrafi zbierać i analizować 

Student potrafi przewidzieć skutki opracowań planistycznych dla środowiska 

przyrodniczego w różnych skalach przestrzennych oraz zbierać i analizować dane 

dotyczące istniejących uwarunkowań rozwoju danego terenu 
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danych dotyczących 

istniejących uwarunkowań 

rozwoju danego terenu 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie potrafi 

odpowiednio określać 

priorytetów służących 

realizacji określonego przez 

siebie lub innych zadania, 

samodzielnie inicjuje i 

podejmuje proste działania  

Student potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie 

lub innych zadania, samodzielnie inicjuje i podejmuje proste działania 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi czynnie 

działać w systemie formalno-

prawnym planowania 

przestrzennego i 

współdecydować o kształcie 

planów zagospodarowania 

Student potrafi czynnie działać w systemie formalno-prawnym planowania przestrzennego 

i współdecydować o kształcie planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich realizacji 
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przestrzennego oraz ich 

realizacji 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

EKONOMIA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

3 

Cel przedmiotu C1. Poznanie celów i zasad polityki ekologicznej oraz narzędzi, środków i procedur warunkujących przeciwdziałanie dalszej 

degradacji naturalnego środowiska – ocena efektywności przedsięwzięć w ochronie środowiska 

C2. Poznanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego oraz form racjonalnego kształtowania środowiska i jego zasobów 

C3. Poznaniewzajemnych związkach gospodarki ze środowiskiem oraz o instrumentach ochrony środowiska, a także 

finansowania przedsięwzięć proekologicznych (rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska oraz metody i techniki wyceny 

elementów i usług kapitału naturalnego, systemy zarządzania środowiskowego) 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończony kurs mikro- i makroekonomii 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 
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studiów;/ pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_03 

 
Identyfikuje aspekty ekologiczne działalności przedsiębiorstw i administracji   P6U_W 

 

W_10 

 
Zna zasady zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach   P6U_W 

W_13 Charakteryzuje dostępne w Polsce programy i systemy wspierających zarządzanie środowiskowe, 

zasady wdrażania systemów zarządzania środowiskowego   

              P6U_W 

Umiejętności 

U_06 

 
Wypełnia sprawozdanie z korzystania ze środowiska, potrafi naliczyć opłaty środowiskowe za 

korzystanie z zasobów środowiska 

P6U_U 

U_07 Stosuje metody pracy z zakresu zarządzania i planowania strategicznego   P6U_U 

 

U_15 Opracowuje zasady wdrażania zarządzania środowiskowego   P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_08 Identyfikuje związki działalności gospodarczej ze środowiskiem naturalnym oraz jest świadomy 

wpływu rachunku ekonomicznego na decyzje proekologiczne przedsiębiorców   

P6U_K 

K_10 Potrafi samodzielnie i w grupie rozwiązywać problemy z zakresu obligatoryjnych i dobrowolnych 

instrumentów zarządzania środowiskowego 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Środowisko jako podstawa bytu i działalności człowieka. 

2. Globalizacja gospodarki a zagrożenia ekologiczne ziemi. 

3. Społeczne aspekty ochrony środowiska. 

4. Prawne aspekty ochrony środowiska. 
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5. Ekonomika ochrony środowiska. 

6. Gospodarka a środowisko przyrodnicze. 

7. Waloryzacja i ekonomiczna wycena zasobów środowiska przyrodniczego. 

8. Koncepcja zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego. 

9. Przesłanki określania i metody wyceny szkód ekologicznych i strat ekonomicznych. Koszty i efekty ekonomiczne 

ochrony 

10. środowiska. 

11. Proekologiczne systemy zarządzania w podmiotach gospodarczych. 

12. Źródła finansowania inwestycji proekologicznych. 

13. Polityka ekologiczna  

14. Elementy rachunku ekonomicznego. 

15. Polityka ochrony środowiska w strukturach Unii Europejskiej. 

16. Następstwa integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. 

Suma  godzin: 20,  

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Ekonomia a problemy środowiska przyrodniczego. Ekonomia a problemy środowiska przyrodniczego. Pojęcie, istota, 

cele i zasady zrównoważonego rozwoju. 

2. Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego 

3. Rachunek ekonomiczny a ekonomiczny. Opłacalność inwestycji w zakresie ochrony środowiska – wybrane metody. 

4. Ocena oddziaływania na środowisko. Przesłanki prośrodowiskowej orientacji przedsiębiorstw: 

5. Polityka ochrony środowiska. Ochrona środowiska w strukturze celów przedsiębiorstwa 

6. Środowisko przyrodnicze w otoczeniu przedsiębiorstwa 

7. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa za korzystanie ze środowiska 

8. Ogólna charakterystyka instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska. Ekologiczne uwarunkowania rozwoju 

przedsiębiorstw: 

9. Rodzaje instrumentów ekonomicznych w stymulowaniu działań proekologicznych stosowanych w Polsce i krajach 

OECD 

10. Orientacja ekologiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

11. Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie: 

12. Odnawialne źródła energii 

Suma godzin: 10. 
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Metody dydaktyczne  

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia praktyczne, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F1 – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

F2 – ocena precentacji studentów 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - W. Nierzwicki, Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa 2006. 

- K. Małachowski, Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu, Warszawa 2007. 

- N. Wolański, Ekologia człowieka. Tom 1. i 2.,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

uzupełniająca - B. Piątek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa 2002. 

- Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, pod red. B. Fiedora, C.H. BECK, Warszawa2002. 

- T. Żylicz, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych , PWE Warszawa 2004. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 
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Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konsultacjach 10 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu 10 

Przygotowanie do zaliczenia 13 

Udział w zaliczeniu 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 
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oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie potrafi 

identyfikować aspektów 

ekologicznych działalności 

przedsiębiorstw i 

administracji   

Student identyfikuje aspekty ekologiczne działalności przedsiębiorstw i administracji   

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna zasad 

zarządzania środowiskowego 

w przedsiębiorstwach   

Student zna zasady zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach   

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie charakteryzuje 

dostępnych w Polsce 

programów i systemów 

wspierających zarządzanie 

środowiskowe, zasad 

wdrażania systemów 

zarządzania środowiskowego   

Student charakteryzuje dostępne w Polsce programy i systemy wspierające zarządzanie 

środowiskowe, zasady wdrażania systemy zarządzania środowiskowego   

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo i 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 
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praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie wypełnia 

sprawozdań z korzystania ze 

środowiska, nie potrafi 

naliczyć opłat 

środowiskowych za 

korzystanie z zasobów 

środowiska 

Student wypełnia sprawozdanie z korzystania ze środowiska, potrafi naliczyć opłaty 

środowiskowe za korzystanie z zasobów środowiska 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie stosuje metod 

pracy z zakresu zarządzania i 

planowania strategicznego   

Student stosuje metody pracy z zakresu zarządzania i planowania strategicznego   

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi 

opracowywać zasad 

wdrażania zarządzania 

środowiskowego   

Student opracowuje zasady wdrażania zarządzania środowiskowego   

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 
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podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

egzaminu/zaliczenia nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie identyfikuje 

związków działalności 

gospodarczej ze 

środowiskiem naturalnym 

oraz nie jest świadomy 

wpływu rachunku 

ekonomicznego na decyzje 

proekologiczne 

przedsiębiorców   

Student identyfikuje związki działalności gospodarczej ze środowiskiem naturalnym oraz 

jest świadomy wpływu rachunku ekonomicznego na decyzje proekologiczne 

przedsiębiorców   

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi 

samodzielnie i w grupie 

rozwiązywać problemów z 

zakresu obligatoryjnych i 

dobrowolnych instrumentów 

zarządzania środowiskowego 

Student potrafi samodzielnie i w grupie rozwiązywać problemy z zakresu obligatoryjnych i 

dobrowolnych instrumentów zarządzania środowiskowego 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

EKONOMIA SPOŁECZNA 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu C1. pozyskanie wiedzy niezbędnej dla podejmowania działań służących połączeniu rozwoju społecznego z gospodarczym  

C2. zaznajomienie z możliwościami, jakie stwarza sektor ekonomii społecznej dla realizacji celów zarówno społecznych, jak 

i gospodarczych 

C3. pokazanie systemu przepływu informacji i współpracy pomiędzy organami administracji publicznej i organizacjami 

trzeciego sektora, czyli rzeczywiście funkcjonującego partnerstwa społeczno-publicznego  

 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończony kurs mikro- i makroekonomii oraz Socjologii organizacji i zarządzania 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 
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studiów;/ pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_01 

 
Ma wiedzę na temat podejmowania działań służących połączeniu rozwoju społecznego z 

gospodarczym oraz zna możliwościami, jakie stwarza sektor ekonomii społecznej dla realizacji 

celów zarówno społecznych, jak i gospodarczych 

 

P6U_W 

 

W_17 

 
Zna system przepływu informacji i współpracy pomiędzy organami administracji publicznej i 

organizacjami trzeciego sektora, czyli rzeczywiście funkcjonującego partnerstwa społeczno-

publicznego  

 

P6U_W 

W_20 Zna istotę ekonomii społecznej, wskazuje na zasady i możliwości współpracy organów administracji 

publicznej z podmiotami przynależącymi do sektora ekonomii społecznej, a zwłaszcza z 

organizacjami pozarządowymi 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_01 

 

Dokonuje analizy i interpretacji możliwości  między instytucjami ekonomii społecznej i 

administracją 

P6U_U 

U_03 Analizuje możliwości płynące z ekonomii społecznej dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu 

oraz opisuje system przepływu informacji w podmiotach ekonomii społecznej 

P6U_U 

 

U_06 Dokonuje analizy i opisu działań służących połączeniu rozwoju, ekonomii społecznej i gospodarki P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_05 Posiada otwarty umysł i chęć do nauki, kreatywność i wyobraźnia, dociekliwość i zaangażowanie 

analityczne, zaangażowanie do myślenia i działania 

P6U_K 

K_10 Posiada umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, odpowiedzialność, podejmowanie 

kluczowych decyzji, umiejętność wyrażania własnych opinii 

P6U_K 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju 

2. Elementy teorii państwa 

3. Społeczeństwo obywatelskie: kontekst i płaszczyzny funkcjonowania 

4. Przyszłość państwa opiekuńczego 

5. Rozwój lokalny 

6. Ekonomizacja organizacji pozarządowych 

7. Biznes społecznie odpowiedzialny – teoria i praktyka 

8. Spółdzielnia socjalna - szansa powrotu na rynek pracy  

9. Spółdzielnia pracy jako jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej  

10. Metody i procedury pozyskiwania środków finansowych przez organizacje społeczne  

11. Źródła finansowania przedsięwzięć społecznych  

12. Public relations, marketing społeczny, promocja podmiotów ekonomii społecznej  

13. Europejski Fundusz Społeczny jako źródło finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  

14. Przykłady praktyk w obszarze ekonomii społecznej 

15. Trzy koncepcje ekonomii społecznej. Koncepcja „interaktywnej ekonomii społecznej”   

16. Konteksty ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna – moda czy realna potrzeba?   

Suma godzin: 10. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

Metody dydaktyczne 

wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy) , kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 



605 

 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - E. Bogacz-Wojtanowska, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego w otoczeniu, „Ekonomia Społeczna” 2008 nr 2. 

- K. Dudzik, T. Kucharski T., Przedsiębiorstwa społeczne: dobre praktyki, [w:] Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce: teoria i 

praktyka, pod red. J. Hausnera, Kraków, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. 

uzupełniająca - H. Izdebski, M. Małek, Formy prawne podejmowania i prowadzenia działalności służącej realizacji celów społecznie 

użytecznych poza sektorem finansów publicznych, w szczególności w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, w świetle idei 

ekonomii społecznej i obowiązującego stanu prawnego, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2005 

- A. Królikowska, Finansowanie instytucji ekonomii społecznej, „Trzeci Sektor” nr 2 (wiosna), 2005 

- W. Kwaśnicki, Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci Sektor” nr 2 (wiosna), 2005 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach 15 
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Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu) 15 

Studiowanie literatury  

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do zaliczenia 8 

Udział w zaliczeniu 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu Student nie ma wiedzy na Student ma wiedzę na temat podejmowania działań służących połączeniu rozwoju 
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wiedzy nr 1 temat podejmowania działań 

służących połączeniu rozwoju 

społecznego z gospodarczym 

oraz nie zna możliwości, jakie 

stwarza sektor ekonomii 

społecznej dla realizacji celów 

zarówno społecznych, jak i 

gospodarczych 

społecznego z gospodarczym oraz zna możliwości, jakie stwarza sektor ekonomii 

społecznej dla realizacji celów zarówno społecznych, jak i gospodarczych 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna systemu 

przepływu informacji i 

współpracy pomiędzy 

organami administracji 

publicznej i organizacjami 

trzeciego sektora, czyli 

rzeczywiście funkcjonującego 

partnerstwa społeczno-

publicznego  

Student zna system przepływu informacji i współpracy pomiędzy organami administracji 

publicznej i organizacjami trzeciego sektora, czyli rzeczywiście funkcjonującego 

partnerstwa społeczno-publicznego  

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna istoty 

ekonomii społecznej, 

wskazuje na zasady i 

możliwości współpracy 

organów administracji 

publicznej z podmiotami 

przynależącymi do sektora 

ekonomii społecznej, a 

zwłaszcza z organizacjami 

pozarządowymi 

Student zna istotę ekonomii społecznej, wskazuje na zasady i możliwości współpracy 

organów administracji publicznej z podmiotami przynależącymi do sektora ekonomii 

społecznej, a zwłaszcza z organizacjami pozarządowymi 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 Student osiągnął Student osiągnął Student osiągnął Student osiągnął 
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przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi dokonać 

analizy i interpretacji 

możliwości  między 

instytucjami ekonomii 

społecznej i administracją 

Student dokonuje analizy i interpretacji możliwości  między instytucjami ekonomii 

społecznej i administracją 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie analizuje 

możliwości płynących z 

ekonomii społecznej dla 

rozwoju społeczno-

gospodarczego regionu oraz 

nie potrafi opisać systemu 

przepływu informacji w 

podmiotach ekonomii 

społecznej 

Student analizuje możliwości płynące z ekonomii społecznej dla rozwoju społeczno-

gospodarczego regionu oraz opisuje system przepływu informacji w podmiotach ekonomii 

społecznej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi dokonać 

analizy i opisu działań 

służących połączeniu 

Student dokonuje analizy i opisu działań służących połączeniu rozwoju, ekonomii 

społecznej i gospodarki 
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rozwoju, ekonomii społecznej 

i gospodarki 

 

KOMPETENCJE 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie posiada otwartego 

umysł i chęci do nauki, 

kreatywności i wyobraźni, 

dociekliwości i 

zaangażowania analitycznego, 

zaangażowania do myślenia i 

działania 

Student posiada otwarty umysł i chęć do nauki, kreatywności i wyobraźni, dociekliwości i 

zaangażowania analitycznego, zaangażowania do myślenia i działania 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie posiada 

umiejętności pracy 

zespołowej, 

komunikatywności, 

odpowiedzialności, 

podejmowania kluczowych 

decyzji, umiejętności 

wyrażania własnych opinii 

Student posiada umiejętność pracy zespołowej, komunikatywności, odpowiedzialności, 

podejmowania kluczowych decyzji, umiejętność wyrażania własnych opinii 



610 

 

 

 

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

ZARZĄDZANIE ZDROWIEM PUBLICZNYM 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Zrozumienie podstawowych uwarunkowań funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia i czynników 

warunkujących 

podejmowanie decyzji menedżerskich (zarządczych) na różnych jego poziomach organizacyjnych.  

C2. Zapoznanie z koniecznością stosowania racjonalnych zasad wydatkowania (zarządzania) publicznych środków. 

C3. Zapoznanie z podstawowymi zasadami rządzącymi ochroną zdrowia 

 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończył kurs finansowanie publiczne i rynki finansowe oraz finanse przedsiębiorstw 
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Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_08 

 
Wykazuje się znajomością podstawowych systemów opieki zdrowotnej zarówno w Polsce, jak i w 

innych krajach; 

P6U_W 

 

W_12 

 

Zna podstawowe  wiadomości z zakresu teorii organizacji i zarządzania, przedstawi  ogólną  

koncepcję  sprawnego  zarządzania 

P6U_W 

W_13 Wymieni  i  scharakteryzuje funkcje kierownicze               P6U_W 

Umiejętności 

U_02 

 
„Poruszać się” w systemie ochrony zdrowia zarówno z pozycji pracownika służby zdrowia, jak i  

pacjenta; 

P6U_U 

U_06 Omówi zasady racjonalnego utrzymania zasobów ludzkich P6U_U 

 

U_15 Poznaje zasady skutecznej  komunikacji P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_02 Ma odpowiednie podejście do problemów związanych z reformowaniem służby zdrowia 

 

P6U_K 

K_05 Otwartość  na  zagadnienia  dotyczące  organizacji  i  zarządzania  w ochronie zdrowia P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

1. Teorie organizacji i zarządzania usługami zdrowotnymi.  

2. Podstawa organizacji narodowych systemów opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie. 

3. Organizacja systemów opieki zdrowotnej. Zakłady opieki zdrowotnej.  

4. Formy organizacyjno-prawne działalności w ochronie zdrowia.  

5. Instrumenty zarządzania. Style zarządzania. Struktury organizacyjne. Kultura organizacji. Metody i techniki negocjacji 

6. Zasady alokacji środków w ochronie zdrowia.  

7. Standardy opieki w ochronie zdrowia. 

8. Ewaluacja i kontrola w ochronie zdrowia.  

9. Jakość w opiece zdrowotnej. 

10. Koszty i ich rola w zarządzaniu podmiotami leczniczymi.  

11. Budżetowanie jako metoda zarządzania finansami podmiotu leczniczego.  

12. Jakość jako element zarządzania w podmiotach leczniczych.  

13. Zasoby ludzkie w jednostkach ochrony zdrowia.  

14. Zasady planowania w ochronie zdrowia. 

Suma godzin: 10. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

Metody dydaktyczne 
wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), dyskusja, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

Literatura 
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podstawowa - Finansowanie ochrony zdrowia, pod red. J. Sucheckiego, Wolter Kluwer, Warszawa 2011.  

- System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, pod red. E. Nojszewskiej, Wolter Kluwer business, Warsza-

wa 2011.  

- Zarządzanie w opiece zdrowotnej, pod red. K. Walshe, J. Smith, Wolter Kluwer business, Warszawa 2011.  

uzupełniająca - R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002 

- R. Holly,J. Suchecka, Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia, Agencja wydawnicza SOWA, Łódź-Warszawa 

2009 

- Ochrona zdrowia na świecie, pod red. K. Ryć, Z.  Skrzypczak, Wolter Kluwer business, Warszawa 2011. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu) 10 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu 5 

Przygotowanie do zaliczenia 10 

Udział w zaliczeniu 5 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 
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Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 1 

Student nie wykazuje się 

znajomością podstawowych 

systemów opieki zdrowotnej 

zarówno w Polsce, jak i w 

innych krajach 

Student wykazuje się znajomością podstawowych systemów opieki zdrowotnej zarówno w 

Polsce, jak i w innych krajach 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 2 

Student nie zna 

podstawowych wiadomości z 

zakresu teorii organizacji i 

Student zna podstawowe  wiadomości z zakresu teorii organizacji i zarządzania, 

przedstawia  ogólną  koncepcję  sprawnego  zarządzania 
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zarządzania, nie przedstawia  

ogólnej  koncepcji  sprawnego  

zarządzania 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 3 

Student nie wymienia i nie 

potrafi  charakteryzować 

funkcji kierowniczych 

Student wymienia  i  charakteryzuje funkcje kierownicze 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student  nie potrafi „poruszać 

się” w systemie ochrony 

zdrowia zarówno z pozycji 

pracownika służby zdrowia, 

jak i pacjenta; 

Student „porusza się” w systemie ochrony zdrowia zarówno z pozycji pracownika służby 

zdrowia, jak i pacjenta 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie umie omówić 

zasad racjonalnego 

Student omawia zasady racjonalnego utrzymania zasobów ludzkich 
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utrzymania zasobów ludzkich 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie poznaje zasad 

skutecznej  komunikacji 

Student poznaje zasady skutecznej  komunikacji 

 

  

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie ma 

odpowiedniego podejścia do 

problemów związanych z 

reformowaniem służby 

zdrowia 

 

Student ma odpowiednie podejście do problemów związanych z reformowaniem służby 

zdrowia 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie jest otwarty  na  

zagadnienia  dotyczące  

organizacji  i  zarządzania  w 

ochronie zdrowia 

Student jest otwarty  na  zagadnienia  dotyczące  organizacji  i  zarządzania  w ochronie 

zdrowia 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

EKONOMIA WIEDZY I WSPÓŁPRACA ZE SZKOLNICTWEM WYŻSZYM 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Przedstawienie współczesnej ekonomii pod kątem ekonomii wiedzy  

C2. Zaprezentowanie szkół wyższych w kontekście ich współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie ekonomii wiedzy 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 
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W_01 

 

Ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu znaczenia gospodarki opartej na wie-

dzy  

P6U_W 

 

W_08 

 

Posiada wiedzę na temat mechanizmów stymulowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Potra-

fi określić główne filary rozwoju gospodarczego opartego na wiedzy oraz związki między nimi 

P6U_W 

W_17 Ma podstawową wiedzę o relacjach między instytucjami społecznymi w skali krajowej i 

międzynarodowej, na przykładzie szkolnictwa wyższego 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_06 

 

Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki procesów zachodzących w obszarach 

istotnych dla gospodarki opartej na wiedzy, w szkolnictwie wyższym. Na podstawie analiz formułu-

je wnioski 

P6U_U 

U_07 Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia do opisu oraz analizy problemów 

związanych z kreowaniem gospodarki opartej na wiedzy, na przykładzie szkolnictwa wyższego 

P6U_U 

 

U_25 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konieczność komplementarnego podejścia do po-

dejmowanych problemów 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_08 Ma świadomość społecznego wymiaru procesów związanych z ekonomią wiedzy w szkolnictwie 

wyższym 

P6U_K 

K_10 Potrafi współpracować w zespole P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania informacja i wiedzą 

2. Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie współczesności 

3. Czynniki tworzenia bogactwa w gospodarce opartej na wiedzy 

4. Problemy pomiaru gospodarki opartej na wiedzy 

5. Wiedza jako kapitał intelektualny w organizacji na przykładzie szkolnictwa wyższego: 

6. Problemy psycho - społeczne, prawne i etyczne zarządzanie wiedzą w organizacji na przykładzie szkolnictwa wyższe-
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go: 

7. Konstrukcja i funkcjonowanie systemu zarządzania wiedzą na przykładzie uczelni wyższej: 

8. Relacje miedzy zarządzaniem zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedza: 

9. Aspekty miękkie zarządzania wiedzą w szkolnictwie wyższym 

10. Kultura korporacyjna a zarządzanie wiedza w szkolnictwie wyższym: 

11. Korzyści z zarządzania wiedzą w organizacji I w gospodarce 

Suma  godzin: 10. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

 

Metody dydaktyczne Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, debata oksfordzka, mapa myśli, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne,  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - K. Kietliński, Moralność gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009. 

- I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa, 2000. 

- G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedza w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002. 

uzupełniająca - E. H. Edersheim, Przesłanie Druckera. Zarządzania oparte na wiedzy, tłum. M. Lipa, MT Biznes, Warszawa 2009. 

- A. J. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą. Szansa na sukces w biznesie, Milenium, Gniezno 2006. 
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- Organizacja oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, pod red. B. Powichrowskiej, Wyd. WSE, Białystok 2011. 

 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 30 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do zaliczenia 9 

Udział w zaliczeniu 1 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 
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Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 1 

Student nie ma wiedzy w 

zakresie najważniejszych 

problemów z zakresu znacze-

nia gospodarki opartej na 

wiedzy  

Student ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu znaczenia gospodarki 

opartej na wiedzy  

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 2 

Student nie posiada wiedzy na 

temat mechanizmów stymu-

lowania rozwoju gospodarki 

opartej na wiedzy. Nie potrafi 

określić głównych filarów 

rozwoju gospodarczego opar-

tego na wiedzy oraz związ-

ków między nimi 

Student posiada wiedzę na temat mechanizmów stymulowania rozwoju gospodarki opartej 

na wiedzy. Potrafi określić główne filary rozwoju gospodarczego opartego na wiedzy oraz 

związki między nimi 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 3 

Student nie ma podstawowej 

wiedzy o relacjach między 

Student ma podstawową wiedzę o relacjach między instytucjami społecznymi w skali 

krajowej i międzynarodowej, na przykładzie szkolnictwa wyższego 
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instytucjami społecznymi w 

skali krajowej i 

międzynarodowej, na 

przykładzie szkolnictwa 

wyższego 

 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi właściwie 

analizować przyczyn, prze-

biegu i skutków procesów 

zachodzących w obszarach 

istotnych dla gospodarki opar-

tej na wiedzy, w szkolnictwie 

wyższym. Student na podsta-

Student potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki procesów zachodzących 

w obszarach istotnych dla gospodarki opartej na wiedzy, w szkolnictwie wyższym. Student 

na podstawie analiz formułuje wnioski 
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wie analiz nie potrafi formu-

łować wniosków 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi dobrać i 

zastosować odpowiednich 

metod i narzędzi do opisu 

oraz nie potrafi analizować 

problemów związanych z 

kreowaniem gospodarki 

opartej na wiedzy, na 

przykładzie szkolnictwa 

wyższego 

Student potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia do opisu oraz analizy 

problemów związanych z kreowaniem gospodarki opartej na wiedzy, na przykładzie 

szkolnictwa wyższego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie rozumie potrzeby 

uczenia się przez całe życie i 

konieczność komplementar-

nego podejścia do podejmo-

wanych problemów 

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konieczność komplementarnego 

podejścia do podejmowanych problemów 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie ma świadomości 

społecznego wymiaru 

procesów związanych z 

ekonomią wiedzy w 

szkolnictwie wyższym 

Student ma świadomość społecznego wymiaru procesów związanych z ekonomią wiedzy w 

szkolnictwie wyższym 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi 

współpracować w zespole 

Student potrafi współpracować w zespole 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

PLANOWANIE I ANALIZA DZIAŁAŃ PUBLICZNYCH 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

6 

Cel przedmiotu C1. Poznanie podstawowych metod oceny, analizy i planowania samorządu  

C2. Poznanie analizy funkcjonowania samorządu i wspólnot lokalnych w aspekcie prawnym oraz politologicznym, 

ekonomicznym, finansowym 

C3. Ukazanie analizy, planowania jako integralnego elementu działania samorządu 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończony kurs z Socjologii organizacji i zarządzania oraz zarządzania 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_06 

 
Zna metody, oceny, analizy i planowanie samorządu w różnych aspektach P6U_W 

 

W_07 

 
Zna instrumenty planowania i analizy działań samorządu w celu budowania przewagi 

konkurencyjnej gmin 

P6U_W 

W_08 Zna proces planowania i analizy w działaniach samorządu, analizę i planowanie jako integralne  

elementy działania samorządu 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_03 

 
Przeprowadza analizę (proces planowania) samorządu w aspekcie prawnym oraz politologicznym, 

ekonomicznym, finansowym 

 

P6U_U 

U_09 Stosuje i dobiera metody oceny, analizy i planowania samorządu  P6U_U 

 

U_13 Weryfikuje instrumenty planowania i analizy działań samorządu w celu budowania przewagi 

konkurencyjnej 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego, uczenia się przez całe życie  

P6U_K 

K_05 Wykazuje aktywność do podejmowania wyzwań zawodowych; podejmuje trud i odznacza się 

wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych   

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Pojęcie i wartości samorządów. 

2. Teorie polityki samorządowej. 

3. Geografia polityk lokalnych. Model samorządu terytorialnego w procesie reformy społeczno- administracyjnej 

państwa. 

4. Struktury i zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej. 
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5. Sprawność instytucji samorządowych. 

6. Lokalna polityka rozwoju. 

7. Realizacja polityki samorządowej w ramach regionalnych i lokalnych planów strategicznych. 

8. Polityka samorządowa w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

9. Planowanie polityki samorządowej w formie budżetu. Rodzaje i formy wpływów oraz wydatków samorządowych. 

10. Dług publiczny i deficyt budżetowy gmin, powiatów, województw. 

11. Rodzaje, uwarunkowania i realizacja samorządowej polityki społecznej. 

12. Nadzór nad działalnością samorządową. 

13. Organizacje pozarządowe- partner samorządu. 

14. Systemy samorządowe w Europie- przegląd ogólny. 

15. Fundusze strukturalne oraz inne środki pomocowe dostępne dla samorządów. 

Suma  godzin: 30,  

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Przyczyny i cele planowania w samorządzie.  

2. Istota i funkcje planowania. Rodzaje planów i instrumenty ich budowy.  

3. Analiza oddziaływania otoczenia na działalność samorządu. 

4. Planowanie gospodarki finansowej. Długoterminowe planowanie finansowe. 

5. Metody planowania inwestycji.  

6. Planowanie strategiczne oraz metoda scenariuszy i planowanie wariantowe. 

Suma godzin: 20. 

Metody dydaktyczne wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), dyskusja, pokaz, projekt 

badawczy, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium przypadku,ćwiczenia konwersatoryjne, kształcenie na 

odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 Literatura 
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Literatura 

 

podstawowa - A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, LexisNexis, Warszawa 2006. 

- Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania,  pod red. S. Michałowskiego, Uniwersytet 

Lubelski, Lublin 2004. 

- K. Szczepański, Finanse publiczne. Dochody i budżet samorządów, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne, Warszawa 2006. 

uzupełniająca - Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, TNOiK, Toruń 2003. 

- P. Swaniewicz, 2001, Życzliwa obojętność: władze lokalne i reforma samorządowa w oczach opinii publicznej w krajach 

Europy Środkowej, EUROREG, UW, Warszawa. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach 20 

Udział w konsultacjach 20 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 30 

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 28 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 
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Punkty ECTS za przedmiot 6 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna metod, ocen, 

analiz i planowania 

samorządu w różnych 

aspektach 

Student zna metody, oceny, analizy i planowanie samorządu w różnych aspektach 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna instrumentów 

planowania i analizy działań 

samorządu w celu budowania 

przewagi konkurencyjnej 

Student zna instrumenty planowania i analizy działań samorządu w celu budowania 

przewagi konkurencyjnej gmin 
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gmin 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna procesu 

planowania i analizy w 

działaniach samorządu, nie 

analizuje i nie potrafi 

planować integralnych 

elementów działania 

samorządu 

Student zna proces planowania i analizy w działaniach samorządu, analizę i planowanie, 

jako integralne elementy działania samorządu 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie przeprowadza 

analizy (proces planowania) 

samorządu w aspekcie 

prawnym oraz 

politologicznym, 

Student przeprowadza analizę (proces planowania) samorządu w aspekcie prawnym oraz 

politologicznym, ekonomicznym, finansowym 
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ekonomicznym, finansowym 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie stosuje i nie 

dobiera metod oceny, analizy 

i planowania samorządu  

Student stosuje i dobiera metody oceny, analizy i planowania samorządu  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie weryfikuje 

instrumentów planowania i 

analizy działań samorządu w 

celu budowania przewagi 

konkurencyjnej 

Student weryfikuje instrumenty planowania i analizy działań samorządu w celu budowania 

przewagi konkurencyjnej 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest świadomy 

poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, nie rozumie 

potrzeby ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego, 

uczenia się przez całe życie  

Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

rozwoju osobistego i zawodowego, uczenia się przez całe życie  
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie wykazuje 

aktywności do podejmowania 

wyzwań zawodowych, 

niepodejmuje trudu i nie 

odznacza się wytrwałością w 

realizacji indywidualnych i 

zespołowych działań 

profesjonalnych   

Student wykazuje aktywność do podejmowania wyzwań zawodowych, podejmuje trud i 

odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań 

profesjonalnych   
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

SEMINARIUM DYPLOMOWE 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III  

Semestr studiów: V, VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

5, 5 

Cel przedmiotu C1. Wyposażenie w wiedzę w zakresie w dziedzinie metodologii badań naukowych: koncepcja badawcza, stawianie hipotez 

naukowych, znajomość techniki pisania prac o charakterze naukowym. 

C2. Dostarczenie wiedzy dotyczącej opracowywania danych, ustalania planu opracowania pisemnego, doskonalenie warsztatu 

pisarskiego a również pogłębienie wiedzy specjalistycznej związanej z pisaną pracą 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Przedmioty związane z tematem pracy dyplomowej 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_03 

 

Zna metodologię przygotowania, opracowywania i napisania pracy dyplomowej 

 

P6U_W 

 

W_08 

 

Posiada wiedzę z zakresu gromadzenia danych, prowadzenia badań własnych, badań ankietowych 

oraz ich opracowywania, korzystania z literatury i innych prac naukowych. Wie czym jest „plagiat” i 

wie jak korzystać z pracy innych 

P6U_W 

W_15 Ma wiedzę z zakresu formułowania tez badawczych, zasad ich dowodzenia, pisania prac 

magisterskich, wymogów jakim winna odpowiadać praca dyplomowa 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_05 

 

Potrafi przygotować prace pisemne, w których w sposób precyzyjny i spójny wypowie się na tematy 

dotyczące zagadnień ekonomicznych 

P6U_U 

U_08 Potrafi konstruować plan pracy dyplomowej, opanował technikę pisania i konstrukcję budowy tekstu 

pisanego pracy naukowej, role i znaczenie odnośników, cytatów, podziału treści na rozdziały i 

podrozdziały, znaczenie hierarchii czcionki i spraw technicznych. Potrafi formułować tezy 

badawcze, potrafi przeprowadzić kwerendę źródeł, potrafi sformułować adekwatny do tezy pracy 

plan pracy 

P6U_U 

 

U_20 Potrafi dobrać metody badawcze i formułować wnioski oraz interpretować zjawiska ekonomiczne, 

analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych z zastosowaniem odpowiednich narzędzi 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_02 Potrafi argumentować i podejmować polemikę na temat procesów gospodarczych   P6U_K 

K_04 Rozumie role badań naukowych oraz sposobów dokumentowania i popularyzowania ich wyników w 

środowisku i społeczeństwie 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

19. Podstawowe zasady metodologiczne i warsztatowe pracy naukowo badawczej 

20. Przygotowanie tematów prac i ich weryfikacja 

21. Procedura zatwierdzenia prac dyplomowych 

22. Zasady podziału pracy na części rozdziały i podrozdziały 

23. Zagadnienia techniczne, czcionka, przypisy, praca z podręcznikiem, dokumentacja pracy 

24. Przygotowanie planu pracy jego struktury ustalenie metod i narzędzi badawczych 

25. Przygotowanie i prezentacja poszczególnych części pracy 

26. Opracowanie części analitycznej i wnioskowej 

27. Przygotowanie i prezentacja całości pracy 

28. Zatwierdzenie pracy i przygotowanie do obrony pracy 

29. Techniki pisania pracy, jej dokumentacja, układ treści i jego podział na rozdziały. Techniki czytania literatury. 

Techniki sporządzania ankiet i ich analizowanie. 

30. Bieżące śledzenie procesu powstawania pracy i konsultacje szczegółowe, indywidualne. 

31. Metodyka badań naukowych 

32. Struktura pracy magisterskiej 

33. Metodyka badania i opracowywania danych oraz pisania pracy magisterskiej 

34. Ustalenie tematu i planu pracy magisterskiej 

35. Pisanie i korekta kolejnych części pracy magisterskiej 

36. Obrona 

 

Suma godzin: 30 

Metody dydaktyczne Konwersacje, samodzielna ukierunkowana przez wykładowcę praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury 

przedmiotu. Konsultacja i indywidualna praca ze studentem na temat pisanej pracy, kształcenie na odległość 

KO: samodzielne opracowanie rozdziałów pracy magisterskiej pod opieką promotora 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 
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Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – W trakcie seminarium weryfikowane będą bieżące postępy studentów 

F1. Ocena przygotowywanych rozdziałów pracy 

F2. Ocena prezentacji studentów. 

P – Zaliczenie przedmiotu: odpowiedni stopień przygotowania pracy dyplomowej 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2009. 

- G.Gambareli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, TAiWPNUniversitas, Kraków 2001. 

uzupełniająca - J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2003 

- H. Budzeń, Przygotowanie pracy magisterskiej. Przewodnik metodyczny, Politechnika Radomska, Radom 2000. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności 

Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

III semestr IV semestr 

Udział w wykładach - - 

Udział w ćwiczeniach 15 15 

Udział w konsultacje 20 20 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu) 25 25 

Studiowanie literatury 25 25 

Przygotowanie analizy  40 40 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 125 
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Punkty ECTS za przedmiot 5  5  

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna metodologii 

przygotowania, 

opracowywania i napisania 

pracy dyplomowej 

 

Student zna metodologię przygotowania, opracowywania i napisania pracy dyplomowej 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu Student nie posiada wiedzy z Student posiada wiedzę z zakresu gromadzenia danych, prowadzenia badań własnych, 
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wiedzy nr 2 zakresu gromadzenia danych, 

prowadzenia badań własnych, 

badań ankietowych oraz ich 

opracowywania, korzystania z 

literatury i innych prac 

naukowych. Nie wie czym 

jest „plagiat” i nie wie jak 

korzystać z pracy innych 

badań ankietowych oraz ich opracowywania, korzystania z literatury i innych prac 

naukowych. Wie czym jest „plagiat” i wie jak korzystać z pracy innych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie ma wiedzy z 

zakresu formułowania tez 

badawczych, zasad ich 

dowodzenia, pisania prac 

magisterskich, wymogów 

jakim winna odpowiadać 

praca dyplomowa 

Student ma wiedzę z zakresu formułowania tez badawczych, zasad ich dowodzenia, pisania 

prac magisterskich, wymogów jakim winna odpowiadać praca dyplomowa 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

przygotować prac pisemnych, 

w których w sposób 

precyzyjny i spójny 

wypowiada się na tematy 

dotyczące zagadnień 

ekonomicznych 

Student potrafi przygotować prace pisemne, w których w sposób precyzyjny i spójny 

wypowie się na tematy dotyczące zagadnień ekonomicznych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

konstruować planu pracy 

dyplomowej, nie opanował 

technik pisania i konstrukcji 

budowy tekstu pisanego pracy 

naukowej, ról i znaczeń 

odnośników, cytatów, 

podziału treści na rozdziały i 

podrozdziały, znaczeń 

hierarchii czcionki i spraw 

technicznych. Student nie 

potrafi formułować tez 

badawczych, nie potrafi 

przeprowadzić kwerendy 

źródeł, nie potrafi 

sformułować adekwatnego do 

tezy pracy plan pracy 

Student potrafi konstruować plan pracy dyplomowej, opanował technikę pisania i 

konstrukcję budowy tekstu pisanego pracy naukowej, role i znaczenie odnośników, 

cytatów, podziału treści na rozdziały i podrozdziały, znaczenie hierarchii czcionki i spraw 

technicznych. Student potrafi formułować tezy badawcze, potrafi przeprowadzić kwerendę 

źródeł, potrafi sformułować adekwatny do tezy pracy plan pracy 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi dobrać 

metod badawczych i 

formułować wniosków oraz 

interpretować zjawisk 

ekonomicznych, analizować 

przyczyny i przebiegu 

procesów gospodarczych z 

Student potrafi dobrać metody badawcze i formułować wnioski oraz interpretować 

zjawiska ekonomiczne, analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych z 

zastosowaniem odpowiednich narzędzi 
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zastosowaniem odpowiednich 

narzędzi 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie potrafi 

argumentować i podejmować 

polemiki na temat procesów 

gospodarczych   

Student potrafi argumentować i podejmować polemikę na temat procesów gospodarczych   

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie rozumie roli 

badań naukowych oraz 

sposobów dokumentowania i 

popularyzowania ich 

wyników w środowisku i 

społeczeństwie 

Student rozumie role badań naukowych oraz sposobów dokumentowania i 

popularyzowania ich wyników w środowisku i społeczeństwie 
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MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 

 

PROFIL EKONOMICZNO-

PRAWNY 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Rok studiów, semestr 
Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

3 

Cel przedmiotu 

C1. Poznanie organizacji i działania przedsiębiorstw w aspekcie kryteriów ekonomicznej oceny. 

C2. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami oraz zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia przedsiębiorstwa, jego organizacji i 

zadań na rynku w aspekcie zarządzania i marketingu.   

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończenie kursów Ekonomiki produkcji oraz Socjologii organizacji i zarządzania 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_02 

 

Zna zasoby i organizacje przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej P6U_W 

 

W_08 

 

Ma wiedzę z podstawowych metod zarządzania przedsiębiorstwem P6U_W 

W_10 Zna mechanizm tworzenia, funkcjonowania, rozwoju działalności przedsiębiorstwa, zarządza nim, 

kształtowania relacji między przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwem a otoczeniem 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_03 

 

Potrafi analizować, opisywać i rozwiązywać problemy gospodarcze w przedsiębiorstwie: 

zamawianie materiałów, optymalizacja struktury asortymentowej produkcji, optymalizowanie 

wielkości zapasów, planowanie produkcji 

P6U_U 

U_06 Potrafi przedstawić, opisać strukturę organizacyjną działania przedsiębiorstwa 

 

P6U_U 

 

U_08 Potrafi korzystać z zasobów organizacji dla rozwiązania problemów w niej występujących P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_06 Jest świadomy znaczenia prawa jako metody regulowania stosunków społecznych P6U_K 

K_10 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role przywódcze 

(kierownicze) jak i wykonawcze 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1. Istota przedsiębiorstwa i jego działalności, prawo przedsiębiorcy  (2 h) 

2. Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, biznesu  (1 h) 

3. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw (1 h) 

4. Cykl życia przedsiębiorstwa (1 h) 

5. Istota przedsiębiorstw wirtualnych (1 h) 

6. Podstawowe  pojęcia z organizacji i zarządzania (3 h) 
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7. Projektowanie i przekształcanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (2 h) 

8. Komunikacja w przedsiębiorstwie, marketing   (2 h) 

9. Planowanie działalnością  przedsiębiorstwa (1 h) 

10. Kontrola zarządcza jako metoda zarządzania  (2 h)  

11. Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie (1 h) 

12. Zarządzanie ryzkiem w przedsiębiorstwie (3 h) 

13. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie (2h ) 

14. Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie (2 h) 

15. Zarządzanie kapitałem ludzkim  (2 h) 

16. Zarządzanie środkami obrotowymi. (2 h) 

17. Gospodarowanie środkami trwałymi  (1 h) 

18. Logistyka w przedsiębiorstwie (1 h) 

 

Suma  godzin: 30. 

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

 

Metody dydaktyczne 

Wykłady prowadzone przy użyciu technik audiowizualnych.  

wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy) opis, dyskusja, pokaz, 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

 

 

Literatura 
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Literatura 

 

podstawowa 
- I. Lichniak (red.), Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2009; 

- J. Engelhardt (red.), Ekonomika przedsiębiorstw,CeDeWu, Warszawa 2011. 

uzupełniająca 

- N. Grzenkowicz (red.), Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw,Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008; 

- R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2014. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach 5 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu) 10 

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 23 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna zasobów i 

organizacji przedsiębiorstwa 

w gospodarce rynkowej 

 

Student zna zasoby i organizacje przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie ma wiedzy z 

podstawowych metod 

zarządzania 

przedsiębiorstwem 

Student ma wiedzę z podstawowych metod zarządzania przedsiębiorstwem 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna mechanizmów 

tworzenia, funkcjonowania, 

rozwoju działalności 

przedsiębiorstwa, nie potrafi 

zarządzać nim, ani 

kształtować relacji między 

przedsiębiorstwami oraz 

przedsiębiorstwem a 

otoczeniem 

Student zna mechanizm tworzenia, funkcjonowania, rozwoju działalności przedsiębiorstwa, 

zarządza nim, kształtuje relacje między przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwem a 

otoczeniem 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

analizować, opisywać i 

rozwiązywać problemów 

Student potrafi analizować, opisywać i rozwiązywać problemy gospodarcze w 

przedsiębiorstwie: zamawianie materiałów, optymalizacja struktury asortymentowej 

produkcji, optymalizowanie wielkości zapasów, planowanie produkcji 
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gospodarczych w 

przedsiębiorstwie: 

zamawianie materiałów, 

optymalizacja struktury 

asortymentowej produkcji, 

optymalizowanie wielkości 

zapasów, planowanie 

produkcji 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

przedstawić, ani opisać 

struktury organizacyjnej 

działającego przedsiębiorstwa 

 

Student potrafi przedstawić, opisać strukturę organizacyjną działania przedsiębiorstwa 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi korzystać z 

zasobów organizacji dla 

rozwiązania problemów w 

niej występujących 

Student potrafi korzystać z zasobów organizacji dla rozwiązania problemów w niej 

występujących 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 
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egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest świadomy 

znaczenia prawa, jako metody 

regulowania stosunków 

społecznych 

Student jest świadomy znaczenia prawa, jako metody regulowania stosunków społecznych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi 

współdziałać i pracować w 

grupie, nie przyjmuje w niej 

zarówno ról przywódczych 

(kierowniczych) jak i 

wykonawczych 

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role 

przywódcze (kierownicze) jak i wykonawcze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



650 

 

 

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

3 

Cel przedmiotu C1. Poznanie podstaw logistyki, identyfikacja elementów systemów logistycznych.  

C2. Identyfikacja i analiza zadań logistycznych realizowanych w praktyce. 

C3. Identyfikuje i nazywa podstawowe procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, rozpoznać i ocenić procesy zasileniowe i 

dystrybucji. 

C4.  Stosuje metody projektowania sieci logistycznej, ocenia konkurencyjność otoczenia logistycznego przedsiębiorstwa. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ogólna wiedza ekonomiczna oraz znajomość głównych zasad gospodarowania. Ukończenie kursu socjologii organizacji i 

zarządzania oraz  organizacji i techniki biurowości oraz zarządzania 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_04 

 

Zna cele i funkcje logistyki w działalności gospodarczej i społecznej oraz  rodzaj i intensywność 

związku każdej działalności gospodarczej z logistyka i role logistyki w kształtowaniu 

konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw 

P6U_W 

 

W_10 

 

Zna i rozumie istotę logistyki jako koncepcji zarządzania przepływami, definiuje podstawowe 

pojęcia logistyczne, wymienia i opisuje rodzaje podsystemów logistycznych 

P6U_W 

W_15 Zna metody analizy systemów logistycznych, identyfikuje różne typy struktur logistycznych w 

przedsiębiorstwach 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_10 

 

Potrafi wyróżnić i opisać procesy logistyczne w podstawowych fazach cyklu wytwórczego: 

zaopatrzenia, produkcji i zbytu 

P6U_U 

U_12 Analizuje system logistyczny przedsiębiorstwa z różnych perspektyw, wyznacza lokalizacje punktu 

logistycznego metoda sieciowa, dokonuje wyboru dostawcy, argumentuje sady oraz prezentuje  

własne stanowisko 

P6U_U 

 

U_13 Potrafi posługiwać się podstawowymi metodami i narzędziami ekonomizacji działalności 

logistycznej i rozwiązywania wielokryterialnych zadań typu trade off 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_05 Nabywa przekonanie do pozytywnych, twórczych cech współpracy różnych specjalistów i działów 

przedsiębiorstwa 

P6U_K 

K_08 Ma świadomość, że efekty gospodarcze organizacji w sposób istotny zależą od współdziałania wielu 

działów stanowisk pracy 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Logistyka – pojęcie i istota 

2. Systemowe podejście do logistyki 

3. System logistyczny w cyklu racjonalnego działania 

4. Infrastruktura logistyczna przedsiębiorstwa 
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5. Planowanie potrzeb materiałowych 

6. Metody optymalizacji strumieni materiałowych 

7. Koszty logistyczne 

8. Magazyny logistyczne 

9. Opakowania 

10. Controlling logistyczny 

11. Strategie zarządzania logistycznego 

12. Logistyka międzynarodowa 

Suma  godzin: 30. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

Metody dydaktyczne 
Wykłady prowadzone przy użyciu technik audiowizualnych. Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja 

multimedialną, informacyjny, opisowy) opis, dyskusja, pokaz, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004. 

- J. Korczak, Logistyka. Systemy. Modelowanie. Informatyzacja, Bell Studio. Warszawa 2010. 

- Cz. Skowronek, Z.  Sariusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002. 

uzupełniająca - Gospodarka oparta na wiedzy, pod red. I. Hejduk, J. Korczak, Wydawnictwo PK, Koszalin 2006 

- Teoria i praktyka modelowania systemów logistycznych, pod red. I. Hejduk, J. Korczak, Wydawnictwo PK, Koszalin 2004 
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- J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWN Warszawa 2006. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach 5 

Samodzielne przygotowanie do wykładu  10 

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 23 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 
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Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna celów i 

funkcji logistyki w 

działalności gospodarczej i 

społecznej oraz  rodzaju i 

intensywności związku każdej 

działalności gospodarczej z 

logistyką i ról logistyki w 

kształtowaniu 

konkurencyjności 

współczesnych 

przedsiębiorstw 

Student zna cele i funkcje logistyki w działalności gospodarczej i społecznej oraz  rodzaj i 

intensywność związku każdej działalności gospodarczej z logistyka i role logistyki w 

kształtowaniu konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna i nie rozumie 

istoty logistyki, jako 

koncepcji zarządzania 

przepływami, nie potrafi 

zdefiniować podstawowych 

Student zna i rozumie istotę logistyki, jako koncepcji zarządzania przepływami, definiuje 

podstawowe pojęcia logistyczne, wymienia i opisuje rodzaje podsystemów logistycznych 
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pojęć logistycznych, nie umie 

wymienić i opisać rodzajów 

podsystemów logistycznych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna metod analizy 

systemów logistycznych, nie 

potrafi zidentyfikować 

różnych typy struktur 

logistycznych w 

przedsiębiorstwach 

Student zna metody analizy systemów logistycznych, identyfikuje różne typy struktur 

logistycznych w przedsiębiorstwach 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi wyróżnić i 

nie potrafi opisać procesów 

logistycznych w 

podstawowych fazach cyklu 

Student potrafi wyróżnić i opisać procesy logistyczne w podstawowych fazach cyklu 

wytwórczego: zaopatrzenia, produkcji i zbytu 
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wytwórczego: zaopatrzenia, 

produkcji i zbytu 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi analizować 

systemów logistycznych 

przedsiębiorstwa z różnych 

perspektyw, nie wyznacza 

lokalizacji punktów 

logistycznych metodą 

sieciową, nie dokonuje 

wyboru dostawcy, nie potrafi 

uargumentować sądów oraz 

nie prezentuje  własnego 

stanowiska 

Student analizuje system logistyczny przedsiębiorstwa z różnych perspektyw, wyznacza 

lokalizacje punktu logistycznego metodą sieciową, dokonuje wyboru dostawcy, 

argumentuje sądy oraz prezentuje  własne stanowisko 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi posługiwać 

się podstawowymi metodami i 

narzędziami ekonomizacji 

działalności logistycznej i 

rozwiązywania 

wielokryterialnych zadań typu 

trade off 

Student potrafi posługiwać się podstawowymi metodami i narzędziami ekonomizacji 

działalności logistycznej i rozwiązywania wielokryterialnych zadań typu trade off 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 
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podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

egzaminu/zaliczenia nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie nabył przekonania 

do pozytywnych, twórczych 

cech współpracy różnych 

specjalistów i działów 

przedsiębiorstwa 

Student nabył przekonanie do pozytywnych, twórczych cech współpracy różnych 

specjalistów i działów przedsiębiorstwa 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie ma świadomości, 

że efekty gospodarcze 

organizacji w sposób istotny 

zależą od współdziałania 

wielu działów stanowisk 

pracy 

Student ma świadomość, że efekty gospodarcze organizacji w sposób istotny zależą od 

współdziałania wielu działów stanowisk pracy 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

BADANIA OPERACYJNE  W BIZNESIE 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

3 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań operacyjnych stosowanymi w ekonomii, uświadomienie potrzeby 

wspomagania decyzji gospodarczych metodami ilościowymi, przygotowanie do samodzielnego stosowania modeli 

decyzyjnych. 

C2. Zaznajomienie studentów z różnorodnymi problemami optymalizacyjnymi o zastosowaniach biznesowych i metodami ich 

rozwiązywania. 

C3. Zapoznanie z możliwościami komputerowego wspomagania obliczeń komputerowych, w tym z możliwościami arkusza 

kalkulacyjnego Excel i pakietem komputerowym WinQSB. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończony kurs matematyki, zarządzania i statystyki  opisowej 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 
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studiów;/ pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_07 

 

Definiuje  większość  klasycznych  pojęć  i  formułuje podstawowe  twierdzenia  z  zakresu  badań 

operacyjnych oraz z zakresu teorii podejmowania decyzji wykorzystując metody matematyczne 

P6U_W 

 

W_11 

 

Rozumie istotę zastosowań i ograniczeń metod badań operacyjnych w procesach podejmowania 

decyzji w warunkach niepewności 

P6U_W 

W_15 Wie jak stosować wybrane modele i algorytmy prostych problemów decyzyjnych oraz wie jak 

interpretować wyniki otrzymane z modeli  programowania matematycznego 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_07 

 

Wykorzystuje metody badań operacyjnych jako narzędzia wspomagające procesy podejmowania 

decyzji 

P6U_U 

U_17 Potrafi sformułować  matematyczny model decyzyjny oraz dobrać odpowiednie metody analityczne 

do  rozwiązywania problemu 

P6U_U 

 

U_21 Umie komputerowo wspierać rozwiązania zagadnień optymalizacyjnych P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, potrafi  formułować  pytania  służące  

zrozumieniu  

badanego  problemu  oraz  wyrażać  własne  opinie  na temat zagadnień badań operacyjnych  

 

P6U_K 

K_06 Rozwój umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i podejmowania decyzji na podstawie 

wskaźników ekonomicznych 

P6U_K 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

13. Podstawowa problematyka badań  

14. Rodzaje i warunki podejmowania decyzji  

15. Klasyczne problemy decyzyjne 

16. Praktyka programowania liniowego.  

17. Zagadnienie transportowe  

18. Zagadnienie transportowo-produkcyjne  

19. Metody wyznaczania rozwiązań wstępnych  

20. Planowanie przedsięwzięć  

21. Wybrane elementy programowania sieciowego  

22. Metody sieciowe o zdeterminowanej strukturze logicznej  

23. Analiza czasowo-kosztowa.  

24. Zastosowania badań operacyjnych w konstrukcji biznesplanu 

Suma  godzin: 10. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

8. Zagadnienia decyzyjne rozwiązywane metodami programowania liniowego.  

9. Wykorzystanie metody graficznej i metody Simpleks 

10. Problemy transportowe  

11. Wyznaczania rozwiązań wstępnych metodą Kąta Północno-Zachodniego  i metodą Minimalnego Elementu Macierzy 

12. Planowanie przedsięwzięć. Metody CPM, PERT, CPM-COST i PERT-COST.  

13. Przykłady zagadnień programowania nieliniowego.  

14. Zastosowania badań operacyjnych w konstrukcji biznesplanu. Narzędzie Excela: Solver. Pakiet WinQSB. 

Suma godzin: 20. 

Metody dydaktyczne 
Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy) opis, dyskusja, pokaz,  

ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania, , kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna. 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 
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Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny  

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - Badania operacyjne, pod red. Z. Łuckiego, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008. 

- B.Guzik, Elementy ekonometrii i badań operacyjnych dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w 

Poznaniu, Poznań 2006. 

- Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Skrzypek, A. Walkosz, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2001. 

uzupełniająca - B. Guzik, Wstęp do badań operacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009 

- T.Trzaskalik, Wprowadzenie do badan operacyjnych z komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach 20 

Udział w konsultacjach 10 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 15 

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu  
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Przygotowanie do zaliczenia 15 

Udział w zaliczeniu 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie potrafi 

zdefiniować  większości  

klasycznych  pojęć  i  nie 

Student definiuje  większość  klasycznych  pojęć  i  formułuje podstawowe  twierdzenia  z  

zakresu  badań operacyjnych oraz z zakresu teorii podejmowania decyzji wykorzystując 

metody matematyczne 
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formułuje podstawowych 

twierdzeń  z  zakresu  badań 

operacyjnych oraz z zakresu 

teorii podejmowania decyzji 

wykorzystując metody 

matematyczne 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie rozumie istoty 

zastosowań i ograniczeń 

metod badań operacyjnych w 

procesach podejmowania 

decyzji w warunkach 

niepewności 

Student rozumie istotę zastosowań i ograniczeń metod badań operacyjnych w procesach 

podejmowania decyzji w warunkach niepewności 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie wie, jak stosować 

wybrane modele i algorytmy 

prostych problemów 

decyzyjnych oraz nie wie jak 

interpretować wyniki 

otrzymane z modeli  

programowania 

matematycznego 

Student wie jak stosować wybrane modele i algorytmy prostych problemów decyzyjnych 

oraz wie, jak interpretować wyniki otrzymane z modeli  programowania matematycznego 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 
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egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie wykorzystuje 

metod badań operacyjnych, 

jako narzędzia 

wspomagającego procesy 

podejmowania decyzji 

Student wykorzystuje metody badań operacyjnych, jako narzędzia wspomagające procesy 

podejmowania decyzji 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

sformułować  

matematycznego modelu 

decyzyjnego oraz nie potrafi 

dobrać odpowiednich metod 

analitycznych do  

rozwiązywania problemu 

Student potrafi sformułować  matematyczny model decyzyjny oraz dobrać odpowiednie 

metody analityczne do  rozwiązywania problemu 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie umie 

komputerowo wspierać 

rozwiązania zagadnień 

optymalizacyjnych 

Student umie komputerowo wspierać rozwiązania zagadnień optymalizacyjnych 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 
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osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie doskonali 

umiejętności rozwiązywania 

problemów, nie potrafi  

formułować  pytań  służących  

zrozumieniu badanego  

problemu  oraz  nie wyraża  

własnych  opinii  na temat 

zagadnień badań 

operacyjnych  

 

Student doskonali umiejętności rozwiązywania problemów, potrafi  formułować  pytania  

służące  zrozumieniu badanego  problemu  oraz  wyrażać  własne  opinie  na temat 

zagadnień badań operacyjnych  

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie rozwija 

umiejętności korzystania z 

różnych źródeł informacji i 

podejmowania decyzji na 

podstawie wskaźników 

ekonomicznych 

Student rozwija umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i podejmowania 

decyzji na podstawie wskaźników ekonomicznych 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

ANALIZA KONIUNKTURY I BADANIE RYNKU 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

4 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie z zasadami analizy rynku. Nabycie umiejętności analizy popytu i podaży i ich wpływu na równowagę rynku, 

analizy 

pojemności i chłonności rynku, identyfikacji konkurencji oraz budowania przewagi konkurencyjnej  

C2. Nabycie umiejętności analizy popytu i podaży i ich wpływu na równowagę rynku, analizy pojemności i chłonności rynku, 

identyfikacji konkurencji oraz budowania przewagi konkurencyjnej poprzez analizę wybranego rynku firmy/instytucji 

funkcjonującej w warunkach rynkowych, przyjętej do analizy przez zespół słuchaczy 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na przedmiotach: mikroekonomia, statystyka i marketing 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 
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PRK 

Wiedza 

W_02 

 

Zna zasady funkcjonowania rynku służącego do jego badania  P6U_W 

 

W_14 

 

Posiada wiedzę na temat głównych koncepcji, modeli i aspektów funkcjonowania rynku P6U_W 

W_15 Posiada wiedzę z zakresu analizy, charakterystyki, oceny i projektowania popytu i podaży w 

warunkach konkurencji na rynku oraz budowania przewagi konkurencyjnej 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_07 

 

Umiejętności zastosowania metod statystycznych i modeli ekonometrycznych do analizy danych 

rynkowych 

P6U_U 

U_08 Posiada umiejętność wykorzystania danych płynących z rynku do podejmowania decyzji 

zarządczych 

P6U_U 

 

U_09 Nabył umiejętności z zakresu analizy, charakterystyki, oceny i projektowania popytu i podaży w 

warunkach konkurencji na rynku oraz budowania przewagi konkurencyjnej w wybranej instytucji 

funkcjonującej w warunkach rynkowych 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  P6U_K 

K_02 Dąży do pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności, zachowuje krytycyzm w 

wyrażaniu opinii, potrafi współpracować w zespole 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

15. Istota rynku i jego zakres podmiotowy i przedmiotowy  

16. Równowaga i  stabilność rynku  

17. Analiza elastyczności popytu i podaży  

18. Analiza rynku i badania rynkowe pomostem między makroekonomią, mikroekonomią a badaniami marketingowymi. 
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Analiza rynku jej cele, przekroje i obszarybadań 

19. Przekrój decyzyjny i segmentacyjny rynku. Informacyjne podstawy analizy rynku  

20. Pierwotne i wtórne źródła informacji o rynku  

21. Kryteria i metody segmentacji rynku  

22. Analiza zjawisk rynkowych w czasie  

23. Badania tendencji rozwojowej i innych składników przebiegu zjawisk rynkowych 

24. Analiza pojemności i chłonności rynku 

25. Metody sondażowe jako metody badania i analizy rynku  

26. Badania tendencji rozwojowej i innych składników przebiegu zjawisk rynkowych 

27. Metoda testu koniunktury i barometru koniunktury 

28. Dynamiczne ujęcie zmienności w przestrzeni: wskaźnik zmienności rozmieszczenia, wskaźnik efektywności zmian 

terytorialnych netto. Analiza pojemności i chłonności rynku 

Suma  godzin: 10. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Wprowadzenie do problematyki badan rynku  

2. Badania rynkowe i marketingowe  

3. Badania popytowe  

4. Badania struktury rynku i sposobów kształtowania pozycji rynkowej przedsiębiorstw  

5. Badania produktów  

6. Badania cen  

7. Badania promocji  

8. Badania dystrybucji 

Suma godzin: 20. 

Metody dydaktyczne Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy) opis, dyskusja, pokaz,  

ćwiczenia,  zestawy zadań do samodzielnego wykonania, dyskusja, projekt badawczy, rozwiązanie problemu, analiza i 

interpretacja tekstu, studium przypadku, indywidualne projekty studentów , kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 
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Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F1 – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

F2 – ocena projektu 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - Analiza rynku, Praca zbiorowa pod red. H. Mruka, PWE, Warszawa 2003. 

- Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong V, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002 

- W. Wrzosek,  Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002. 

uzupełniająca - Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, pr. zbiór. pod red. K. Mazurek-Łopacinskiej, Wyd. AE, 

Wrocław 2002 

- A. Balicki, Analiza rynku, Wyd. WSZ, Gdańsk 2002 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach 20 

Udział w konsultacjach 10 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 15 

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu  
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Przygotowanie do egzaminu 15 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna zasad 

funkcjonowania rynku 

służącego do jego badania  

Student zna zasady funkcjonowania rynku służącego do jego badania  
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie posiada wiedzy na 

temat głównych koncepcji, 

modeli i aspektów 

funkcjonowania rynku 

Student posiada wiedzę na temat głównych koncepcji, modeli i aspektów funkcjonowania 

rynku 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie posiada wiedzy z 

zakresu analizy, 

charakterystyki, oceny i 

projektowania popytu i 

podaży w warunkach 

konkurencji na rynku oraz 

budowania przewagi 

konkurencyjnej 

Student posiada wiedzę z zakresu analizy, charakterystyki, oceny i projektowania popytu i 

podaży w warunkach konkurencji na rynku oraz budowania przewagi konkurencyjnej 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu Student nie posiada Student posiada umiejętności zastosowania metod statystycznych i modeli 
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umiejętności nr 1 umiejętności zastosowania 

metod statystycznych i modeli 

ekonometrycznych do analizy 

danych rynkowych 

ekonometrycznych do analizy danych rynkowych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie posiada 

umiejętności wykorzystania 

danych płynących z rynku do 

podejmowania decyzji 

zarządczych 

Student posiada umiejętność wykorzystania danych płynących z rynku do podejmowania 

decyzji zarządczych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie nabył 

umiejętności z zakresu 

analizy, charakterystyki, 

oceny i projektowania popytu 

i podaży w warunkach 

konkurencji na rynku oraz 

budowania przewagi 

konkurencyjnej w wybranej 

instytucji funkcjonującej w 

warunkach rynkowych 

Student nabył umiejętności z zakresu analizy, charakterystyki, oceny i projektowania 

popytu i podaży w warunkach konkurencji na rynku oraz budowania przewagi 

konkurencyjnej w wybranej instytucji funkcjonującej w warunkach rynkowych 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 
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egzaminu/zaliczenia egzaminu/zaliczenia podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie rozumie potrzeby 

uczenia się przez całe życie  

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie dąży do 

pogłębiania i uzupełniania 

nabytej wiedzy i umiejętności, 

nie zachowuje krytycyzmu w 

wyrażaniu opinii, nie potrafi 

współpracować w zespole 

Student dąży do pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności, zachowuje 

krytycyzm w wyrażaniu opinii, potrafi współpracować w zespole 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 
PRAWO HANDLOWE 

Rok studiów, semestr 
Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 
5 

Cel przedmiotu 

C1. Uzyskanie wiedzy na temat prawa handlowego oraz podstawowych instytucji prawa handlowego  

C2. Wyposażenie studentów w podstawy wiedzy pozwalającej im przede wszystkim na zrozumienie poszczególnych instytucji 

prawno-handlowych i ich funkcji praktycznych,  

C3. Wdrażanie w umiejętności rozwiązywania problemów prawnych w zakresie prawa handlowego 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Student powinien mieć zaliczony przedmiot „Podstawy prawa” 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_01 

 

Posiada wiedzę z dziedziny cywilnoprawnego uregulowania obrotu profesjonalnego P6U_W 

 

W_05 

 

Analizuje, wyjaśnia genezę i rozwój norm prawnych w zakresie prawa handlowego 
P6U_W 

W_09 
Charakteryzuje kategorię prawa handlowego, regulującego działalność gospodarczą 

P6U_W 

Umiejętności 

U_11 

 

Zna i stosuje w działaniu przepisy prawa handlowego 

 
P6U_U 

U_18 
Ocenia i analizuje sektor finansów publicznych w kontekście prawa P6U_U 

 

U_25 
Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i poszerzania swojej wiedzy z zakresu prawa 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_03 
Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej 

P6U_K 

K_06 
Ma świadomość korzystania z dorobku nauk prawnych przy rozwiązywaniu współczesnych 

problemów ekonomicznych 
P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1. Prawo handlowe – zagadnienia ogólne    

2. Przedsiębiorca – zagadnienia pojęciowe; przedsiębiorstwo (pojęcie przedsiębiorstwa, zbycie przedsiębiorstwa)   

3. Prokura   

4. Zagadnienia ogólne dotyczące spółek (teorie dotyczące istoty spółki, źródła prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem 

prawa europejskiego, rodzaje, typy i formy ustrojowe spółek, zgrupowania spółek)    

5. Różne rodzaje spółekanaliza 
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6. Transformacje spółek (łączenie się, podział i przekształcenie spółek)     

7. Spółka europejska i europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych – zagadnienia podstawowe   

8. Umowy handlowe – zagadnienia podstawowe   

9. Papiery wartościowe – zagadnienia podstawowe  

10. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wykorzystanie gospodarcze, powstanie, podstawowe elementy ustrojowe: 

kapitał, udziały, pozycja wspólnika, organy, zmiana umowy    

11. Spółka akcyjna – wykorzystanie gospodarcze, powstanie, podstawowe elementy ustrojowe: kapitał, akcje, pozycja 

akcjonariusza, zmiany statutu    

12. Transformacje spółek (łączenie się, podział i przekształcenie spółek)   

13. Spółka europejska i europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych – zagadnienia podstawowe   

14. Umowy handlowe i papiery  wartościowe – zagadnienia podstawowe   

 

Suma  godzin: 15. 

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

1. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego i handlowego - Zasady obrotu gospodarczego. Wolność gospodarcza. Źródła 

prawa handlowego. Działalność gospodarcza, podmioty prawa gospodarczego (przedsiębiorca), ograniczenia prowadzenia 

działalności gospodarczej. (4h) 

2. Zasady rejestrowania przedsiębiorców i skutki ich wpisów -Krajowy Rejestr Sądowy: postępowanie rejestrowe, skutki wpi-

sów i ogłoszenia wpisów; Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (2h) 

3. Zasady występowania przedsiębiorców w obrocie -Osoby fizyczne (uwagi ogólne, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo); 

Osoby prawne (organy, pełnomocnicy, prokura); (2h) 

4. Jednoosobowa działalność gospodarcza - Rejestracja działalności. Rodzaje działalności. Odpowiedzialność przedsiębiorcy 

(2h) 

5. Spółka cywilna – pojęcie, umowa, reprezentacja, odpowiedzialność (1 h) 

6. Spółki handlowe - pojęcie spółki w ogólności, klasyfikacja spółek, spółki prawa handlowego, spółki osobowe a spółki kapi-

tałowe, rejestracja spółek, działanie spółek (4h) 

7. Spółka jawna - pojęcie i zasady działania; Spółka partnerska: pojęcie i zasady działania (1h) 

8. Spółka komandytowa - pojęcie i zasady działania;  Spółka komandytowo-akcyjna: pojęcie i zasady działania (1h) 

9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - pojęcie, powstanie, organy i ich kompetencje, kapitał zakładowy i jego rola, 

prawa i obowiązki wspólników, odpowiedzialność członków zarządu, wyłączenie wspólnika. (1h) 

10. Spółka akcyjna - pojęcie sposoby założenia S.A., organy i ich kompetencje, kapitał zakładowy, pojęcie i rodzaje akcji, pra-

wa i obowiązki akcjonariuszy (1h) 
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11. Przedsiębiorstwo państwowe, Spółdzielnie, Oddziały przedsiębiorców zagranicznych, Przedstawicielstwa. Zasady ogólne, 

odpowiedzialność za zobowiązania, reprezentacja. (2h) 

12. Instytucje Non Profit: Fundacje, Stowarzyszenia (1h) 

13. Likwidacja przedsiębiorcy - Upadłość i postępowanie naprawcze. (1h) 

14. Umowy handlowe w obrocie gospodarczym – pojęcie, cechy umów handlowych, zasada swobody umów, szczególne zasa-

dy. Umowa pomiędzy przedsiębiorcami i z udziałem konsumenta. (4h) 

Podsumowanie, zajęcia warsztatowe, wyjaśnianie wątpliwości (3h) 

 

Suma godzin: 30 

Metody dydaktyczne 

Wykład połączony z dyskusją wywołaną pytaniami słuchaczy, samodzielna ukierunkowana przez wykładowcę praca studenta z 

wykorzystaniem dostępnej literatury  

Ćwiczenia: Zadania grupowe takie jak tworzenie aktów założycielskich (umowy spółki itp.). 

Symulacja zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przyjętym wcześniej podziałem na role 

(prezes, vice-prezesi, udziałowcy). 

Prezentacje power point oraz dyskusja. 

Rozwiązywanie kazusów, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 

Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa 
- A. Kidyba, Prawo handlowe, C.H. Beck. Warszawa,  2019; 

- Ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). 

uzupełniająca - J. Wojciech Katner (red. naukowy), Prawo gospodarcze i handlowe, wyd. Wolters Kluwer Warszawa 2018; 
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- T. Mróz, M. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, C.H. Beck, Warszawa 2019; 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.). 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konsultacjach 30 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 15 

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 13 

Udział w egzaminie/zaliczenia 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 
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Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie posiada wiedzy z 

dziedziny cywilnoprawnego 

uregulowania obrotu 

profesjonalnego 

Student posiada wiedzę z dziedziny cywilnoprawnego uregulowania obrotu 

profesjonalnego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie analizuje, nie 

wyjaśnia genezy i rozwoju 

norm prawnych w zakresie 

prawa handlowego 

Student analizuje, wyjaśnia genezę i rozwój norm prawnych w zakresie prawa handlowego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie potrafi 

scharakteryzować kategorii 

prawa handlowego, 

regulującego działalność 

gospodarczą 

Student charakteryzuje kategorię prawa handlowego, regulującego działalność gospodarczą 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
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 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie zna i nie stosuje w 

działaniu przepisów prawa 

handlowego 

 

Student zna i stosuje w działaniu przepisy prawa handlowego 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie ocenia i nie 

analizuje sektora finansów 

publicznych w kontekście 

prawa 

Student ocenia i analizuje sektor finansów publicznych w kontekście prawa 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie rozumie potrzeby 

ustawicznego uczenia się i 

poszerzania swojej wiedzy z 

zakresu prawa 

Student rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i poszerzania swojej wiedzy z zakresu 

prawa 

 

KOMPETENCJE 

 Student osiągnął Student osiągnął Student osiągnął Student osiągnął 
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przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest gotowy do 

przestrzegania zasad etyki 

zawodowej  

Student jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie ma świadomości 

korzystania z dorobku nauk 

prawnych przy 

rozwiązywaniu 

współczesnych problemów 

ekonomicznych 

Student ma świadomość korzystania z dorobku nauk prawnych przy rozwiązywaniu 

współczesnych problemów ekonomicznych 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

4 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie studentów z metodami i zasadami prognozowania zjawisk ekonomicznych i społecznych. 

C2. Umiejętność wyboru właściwej metody (modelu) w zależności od charakteru zjawiska oraz zakresu informacji o badanym 

zjawisku. 

C3. Zapoznanie z zasadami prognozowania zjawisk jakościowych. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Wiedza z zakresu ekonomii, matematyki, statystyki i ekonometrii. 

Znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel. 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 
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PRK 

 

Wiedza 

W_06 

 

Rozumie pojęcia prognozowania, symulacji i wie jakie są zależności między tymi pojęciami P6U_W 

 

W_07 

 

Wie jak wykonać i zinterpretować symulację modeli zdarzeń dyskretnych i wie jak wyznaczyć 

prognozę punktową i przedziałową na podstawie modelu ekonometrycznego 

P6U_W 

W_15 Wie jak wyznaczyć prognozę na podstawie szeregu czasowego oraz ma wiedzę jak zrealizować 

komputerowo wybrane modele symulacyjne i prognostyczne 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_07 

 

Potrafi zastosować poznane modele i metody do budowy prognoz i przeprowadzania symulacji i 

ponadto umie  wykonać i zinterpretować symulację modeli zdarzeń dyskretnych.  

P6U_U 

U_08 Potrafi wyznaczyć prognozę punktową i przedziałową na podstawie modelu ekonometrycznego i 

umie wyznaczyć prognozę na podstawie szeregu czasowego 

P6U_U 

 

U_16 Umie zrealizować komputerowo wybrane modele symulacyjne i prognostyczne P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego, uczenia się przez całe życie 

P6U_K 

K_04 Podejmuje wysiłek samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności 

profesjonalnych i badawczych 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Model, prognozowanie, symulacja i jej rodzaje 

2. Prognozowanie, a symulacja 

3. Symulacja modeli zdarzeń dyskretnych 

4. Symulacja prosta i dynamiczna 
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5. Symulacja modeli procesów ciągłych ,stochastyczna modelu jednorównaniowego  

6. Symulacja deterministyczna, stochastyczna i jej zastosowania 

7. Prognozowanie i proces prognostyczny 

8. Klasyfikacja prognoz i metod prognozowania 

9. Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego 

10. Przedział ufności prognozy Składowe i modele szeregów  czasowych 

11. Wygładzanie wykładnicze: Model Holta, Model Wintersa.  

12. Przykłady prognozowania i symulacji komputerowej. 

Suma  godzin: 20. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Symulacja modeli zdarzeń dyskretnych  

2. Symulacja prosta 

3. Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego  

4. Oczekiwany błąd prognozy  

5. Przedział ufności prognozy  

6. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych  

7. Metody średniej ruchomej  

8. Wygładzanie wykładnicze 

9. Modele tendencji rozwojowej  

10. Przykłady prognozowania i symulacji komputerowej w arkusz Excel 

Suma godzin: 20. 

Metody dydaktyczne Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz,  

ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania, dyskusja,, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja 

tekstu, studium przypadku, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna.  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny  
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Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - J. B. Gajda, Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001. 

- Metody prognozowania. Zbiór zadań., pod red. B. Radzikowskiego, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław 2004. 

- Prognozowanie gospodarcze. Metody i  zastosowania, pod red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 2001. 

uzupełniająca - E. Ignasiak, Optymalizacja decyzji, symulacja i prognozowanie procesów gospodarczych, Wydawnictwo AE, Poznań 2002. 

- Ł. Lenart Ł., J. Leśkow, Prognozowanie i symulacje, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz 2005. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach 20 

Udział w konsultacjach 10 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 15 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do zaliczenia 23 

Udział w zaliczeniu 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 
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Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie rozumie pojęcia 

prognozowania, symulacji i 

nie wie jakie są zależności 

między tymi pojęciami 

Student rozumie pojęcia prognozowania, symulacji i wie jakie są zależności między tymi 

pojęciami 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie wie jak wykonać i 

zinterpretować symulację 

modeli zdarzeń dyskretnych i 

nie wie jak wyznaczyć 

prognozę punktową i 

Student wie jak wykonać i zinterpretować symulację modeli zdarzeń dyskretnych i wie jak 

wyznaczyć prognozę punktową i przedziałową na podstawie modelu ekonometrycznego 
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przedziałową na podstawie 

modelu ekonometrycznego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie wie jak 

wyznaczyć prognozę na 

podstawie szeregu czasowego 

oraz nie ma wiedzy jak 

zrealizować komputerowo 

wybrane modele symulacyjne 

i prognostyczne 

Student wie jak wyznaczyć prognozę na podstawie szeregu czasowego oraz ma wiedzę jak 

zrealizować komputerowo wybrane modele symulacyjne i prognostyczne 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi zastosować 

poznanych modeli i metod do 

budowy prognoz i 

przeprowadzania symulacji i 

ponadto nie umie wykonać i 

Student potrafi zastosować poznane modele i metody do budowy prognoz i 

przeprowadzania symulacji i ponadto umie wykonać i zinterpretować symulację modeli 

zdarzeń dyskretnych.  
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zinterpretować symulacji 

modeli zdarzeń dyskretnych.  

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi wyznaczyć 

prognozy punktowej i 

przedziałowej na podstawie 

modelu ekonometrycznego i 

nie umie wyznaczyć prognozy 

na podstawie szeregu 

czasowego 

Student potrafi wyznaczyć prognozę punktową i przedziałową na podstawie modelu 

ekonometrycznego i umie wyznaczyć prognozę na podstawie szeregu czasowego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie umie zrealizować 

komputerowo wybranych 

modeli symulacji i prognoz 

Student umie zrealizować komputerowo wybrane modele symulacyjne i prognostyczne 

 

KOMPETENCJE 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest świadomy 

poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, nie rozumie 

potrzeby ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego, 

Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

rozwoju osobistego i zawodowego, uczenia się przez całe życie 
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uczenia się przez całe życie 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie podejmuje 

wysiłku samodzielnego 

zdobywania i doskonalenia 

wiedzy oraz umiejętności 

profesjonalnych i badawczych 

Student podejmuje wysiłek samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz 

umiejętności profesjonalnych i badawczych 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 
PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 

Rok studiów, semestr 
Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 
4 

Cel przedmiotu 

C1. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucji administracyjnej 

oraz sądownictwa administracyjnego. Umie posługiwać się siatką pojęciową właściwą dla tych działów prawa oraz 

wykorzystywać dostępne orzecznictwo dla rozwiązywania problemów w wykładni prawa 

C2. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, regułami, zasadami prawa administracyjnego, źródłami, prawnymi formami 

działania administracji publicznej, podziałem terytorialnym i aspektami ustrojowymi administracji publicznej. Zapoznanie z 

zagadnieniami ogólnymi części szczegółowej prawa administracyjnego oraz jej wybranymi działami. 

C3. Poznanie i zrozumienie procedur właściwych działaniu administracji publicznej, a także przekazanie podstaw wiedzy 

umożliwiające stosowanie w praktyce przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Wymagane są podstawowe wiadomości z zakresu prawa administracyjnego 

Symbol odniesienia do 

efektów uczenia się dla 
Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 
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kierunku studiów charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_01 

 

Posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawa administracyjnego oraz z zakresu ustrojowego 

prawa administracyjnego 

P6U_W 

 

W_09 

 

Zna podział norm prawa administracyjnego i potrafi przedstawić przykłady, porusza się po 

zasadniczych aktach prawnych charakterystycznych dla części szczegółowej prawa 

administracyjnego; rozumienia podmiotowych i przedmiotowych zakresów kompetencji organów 

administracji państwa 

P6U_W 

W_17 

Zna pojęcie i cechy charakterystyczne stosunku administracyjnoprawnego, rozumie formy 

aktywności administracji publicznej państwa; klasyfikowania źródeł prawa administracyjnego oraz 

ich promulgacji; rozumienia części szczegółowej w prawie administracyjnym 

P6U_W 

Umiejętności 

U_06 

 

Potrafi świadomie posługiwać się terminologią prawa administracyjnego, klasyfikować i 

przedstawiać źródła prawa administracyjnego, rozróżniać i charakteryzować poszczególne formy 

działania administracji publicznej, potrafi scharakteryzować prawo polskie administracyjne z 

uwzględnieniem jego ewolucji 

P6U_U 

U_11 
Potrafi scharakteryzować zasady oraz prawne podstawy funkcjonowania administracji w Polsce, P6U_U 

 

U_18 

Potrafi dokonać szczegółowej charakterystyki ustroju administracji publicznej, świadomie 

posługiwać się i charakteryzować pojęcia właściwe dla części szczegółowej prawa 

administracyjnego w kontekście jego wpływu na gospodarkę 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 
Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie 

nauk ekonomicznych i społecznych rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny 
P6U_K 

K_03 
Cechuje poszanowanie dla prawa, szacunek do organizacji podmiotów publicznych, świadomość 

potrzeby prawidłowego funkcjonowania administracji 
P6U_K 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć: 

wykład  

1. Administracja 

2. Prawo administracyjne 

3. Tworzenie prawa administracyjnego – źródła prawa 

4. Zasady prawa administracyjnego – przegląd 

5. Podmioty administrujące 

6. Struktura administracji publicznej i związki między podmiotami 

7. Administracja rządowa 

8. Samorząd terytorialny 

9. Administracja publiczna wobec podmiotów zewnętrznych 

10. Stosowanie prawa przez administrację publiczną 

11. Wykonywanie obowiązków administracyjnych 

12. Sądownictwo administracyjne 

13. Pozasądowa kontrola administracji publicznej 

 

Suma  godzin: 20 

Forma zajęć: 

ćwiczenie 

1. Pojęcie, cechy administracji publicznej oraz pojęcie prawa administracyjnego, zakres obowiązywania  prawa administra-

cyjnego. 

2.  Zasady prawa administracyjnego, organy w prawie administracyjnym i ich właściwości. 

3. Załatwianie spraw w ,terminy, wezwania, do udziału w czynnościach procesowych, ponaglenia doręczenia . 

4. Wszczęcie i prowadzenie postępowania administracyjnego: 

- akta sprawy i metryka sprawy; 

- dowody, rozprawy; 

-  mediacje; 

- ugody; 

- milczące załatwienie sprawy; 

- decyzje; 

- postanowienia; 

5. Przypadki szczególne w Kpa: 
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-  wezwanie do uiszczenia opłaty skarbowej. 

-  wezwanie do udziału w czynnościach procesowych 

 - rozprawy; 

- zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy; 

- umorzenie postępowania; 

- uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji; 

- wznowienie postępowania; 

- wydanie decyzji odmownej. 

6. Ćwiczenie praktyczne – wykonywane grupowo przez studentów: 

- wszczęcie postępowania, 

- prowadzenie sprawy, 

- wydanie decyzji administracyjnej. 

Suma godzin: 20 

Metody dydaktyczne 

wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy) opis, dyskusja, pokaz, 

samodzielna ukierunkowana przez wykładowcę praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu  

ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania 

konwersatorium: analiza i interpretacja tekstów źródłowych, projekty, referaty, analiza przypadków, praca w grupach, 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne. 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, PWN, Warszawa 2019. 
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uzupełniająca 

- Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.); 

- Konstytucja RP – ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483); 

- W. Kluwer, Prawo administracyjne. Zbiór przepisów, PWN, Warszawa 2020. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach 20 

Udział w konsultacjach 25 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu, zadania domowego) 15 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 8 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 
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Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie posiada wiedzy z 

zakresu podstawowych pojęć 

prawa administracyjnego oraz 

z zakresu ustrojowego prawa 

administracyjnego 

Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawa administracyjnego oraz z 

zakresu ustrojowego prawa administracyjnego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna podziału norm 

prawa administracyjnego i nie 

potrafi przedstawić 

przykładów, poruszania się po 

zasadniczych aktach 

prawnych 

charakterystycznych dla 

części szczegółowej prawa 

administracyjnego, 

nierozumie podmiotowego i 

Student zna podział norm prawa administracyjnego i potrafi przedstawić przykłady, 

porusza się po zasadniczych aktach prawnych charakterystycznych dla części szczegółowej 

prawa administracyjnego, rozumie podmiotowy i przedmiotowy zakres kompetencji 

organów administracji państwa 
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przedmiotowego zakresu 

kompetencji organów 

administracji państwa 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna pojęcia i cech 

charakterystycznych stosunku 

administracyjnoprawnego, nie 

rozumie formy aktywności 

administracji publicznej 

państwa; klasyfikowania 

źródeł prawa 

administracyjnego oraz ich 

promulgacji, nie rozumie 

części szczegółowych w 

prawie administracyjnym 

Student zna pojęcie i cechy charakterystyczne stosunku administracyjnoprawnego, rozumie 

formy aktywności administracji publicznej państwa; klasyfikowania źródeł prawa 

administracyjnego oraz ich promulgacji, rozumie części szczegółowe w prawie 

administracyjnym 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 
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zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi świadomie 

posługiwać się terminologią 

prawa administracyjnego, 

klasyfikować i przedstawiać 

źródła prawa 

administracyjnego, nie potrafi 

rozróżniać i charakteryzować 

poszczególnych form 

działania administracji 

publicznej, nie potrafi 

scharakteryzować prawa 

polskiego administracyjnego z 

uwzględnieniem jego 

ewolucji 

Student potrafi świadomie posługiwać się terminologią prawa administracyjnego, 

klasyfikować i przedstawiać źródła prawa administracyjnego, rozróżniać i charakteryzować 

poszczególne formy działania administracji publicznej, potrafi scharakteryzować prawo 

polskie administracyjne z uwzględnieniem jego ewolucji 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

scharakteryzować zasad oraz 

prawnych podstaw 

funkcjonowania administracji 

w Polsce 

Student potrafi scharakteryzować zasady oraz prawne podstawy funkcjonowania 

administracji w Polsce 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi dokonać 

szczegółowej charakterystyki 

ustroju administracji 

publicznej,nie potrafi 

świadomie posługiwać się i 

nie potrafi charakteryzować 

pojęcia właściwego dla części 

szczegółowej prawa 

administracyjnego w 

kontekście jego wpływu na 

gospodarkę 

Student potrafi dokonać szczegółowej charakterystyki ustroju administracji publicznej, 

świadomie posługiwać się i charakteryzować pojęcia właściwe dla części szczegółowej 

prawa administracyjnego w kontekście jego wpływu na gospodarkę 
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KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie potrafi 

samodzielnie i krytycznie 

uzupełniać i doskonalić 

nabytej wiedzy i umiejętności 

w zakresie nauk 

ekonomicznych i społecznych 

rozszerzone o wymiar 

interdyscyplinarny 

Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych rozszerzone o wymiar 

interdyscyplinarny 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Studenta cechuje brak 

poszanowania dla prawa, 

szacunku do organizacji 

podmiotów publicznych, nie 

ma świadomości potrzeby 

prawidłowego 

funkcjonowania administracji 

Studenta cechuje poszanowanie dla prawa, szacunek do organizacji podmiotów 

publicznych, świadomość potrzeby prawidłowego funkcjonowania administracji 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

PRAWO PRACY 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Posiadanie pogłębionej wiedzy prawa pracy, uwarunkowań praktycznych (pozaprawnych) funkcjonowania 

poszczególnych instytucji tej części prawa pracy. 

C2. Umiejętność zastosowania przepisów prawa w konkretnej sytuacji zachodzącej na rynku pracy 

C3. Zrozumienie specyfiki poszczególnych rozwiązań prawnych w zakresie ochrony rynku pracy 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 
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PRK 

 

Wiedza 

W_02 

 

Ma wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych 

z funkcjami i procesami zachodzącymi na rynku pracy 

P6U_W 

 

W_14 

 

Ma wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami rynku pracy P6U_W 

W_16 Zna, klasyfikuje i objaśnia zjawiska zachodzące na rynku pracy               P6U_W 

Umiejętności 

U_06 

 

Ma umiejętność posługiwania się przepisami prawa pracy w celu uzasadniania konkretnych działań i 

decyzji 

P6U_U 

U_11 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy P6U_U 

 

U_18 Diagnozuje i projektuje działania praktyczne na rynku pracy P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie 

prawa pracy i ubezpieczeń rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny 

P6U_K 

K_10 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role przywódcze 

(kierownicze) jak i wykonawcze 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Orzecznictwo dotyczące dyskryminacji w zatrudnieniu. 

2. Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne. 

3. Przyczyna wypowiedzenia. 

4. Zwolnienia grupowe 
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5. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników; 

6. Praca w godzinach nadliczbowych. 

7. Urlopy 

8. Wypadki przy pracy. 

9. Ochrona rodzicielstwa. 

10. Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie bhp 

11. Stosunek pracy i jego podmioty a umowy cywilnoprawne; 

12. Orzecznictwo z zakresu zasad i źródeł prawa pracy; 

13. Orzecznictwo z zakresu nawiązywania stosunku pracy i związanych z tym obowiązków pracodawcy; 

14. Praktyczne ujęcie problematyki rozwiązywania stosunku pracy na podstawie analizy orzecznictwa; 

15. Umowy o zakazie konkurencji oraz inne prawa i obowiązki stron stosunku pracy; 

16. Problematyka wynagrodzeniowa (m.in. wynagrodzenie chorobowe, należności z tytułu podróży służbowej, akty pła-

cowe); 

17. Systemy czasu pracy i praca w godzinach nadliczbowych; 

18. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne; 

Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem. 

Suma  godzin: 20. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

Metody dydaktyczne  

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 
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Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - Kodeks Pracy – komentarz, pod red. L. Florek, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.  

- D. Kosacka-Łędzewicz,B. Olszewski, Leksykon Pracodawcy, Unimex, Wrocław 2010 

- Prawo pracy, pod red. Z. Niedbały, Lexis-Nexis, Warszawa 2007. 

uzupełniająca - L. Mitrus, Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Zakamycze, Kraków 2006. 

- A. Sobczyk, Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005. 

- H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2007. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach 10 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu) 5 

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 8 

Udział w egzaminie 2 

...  
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie ma wiedzy 

umożliwiającej 

rozpoznawanie, 

diagnozowanie i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z funkcjami i 

procesami zachodzącymi na 

Student ma wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie 

problemów związanych z funkcjami i procesami zachodzącymi na rynku pracy 
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rynku pracy 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie ma wiedzy o 

relacjach między strukturami i 

instytucjami rynku pracy 

Student ma wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami rynku pracy 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna, nie potrafi 

sklasyfikować i objaśnić 

zjawisk zachodzących na 

rynku pracy 

Student zna, klasyfikuje i objaśnia zjawiska zachodzące na rynku pracy 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie ma umiejętności 

posługiwania się przepisami 

prawa pracy w celu 

uzasadniania konkretnych 

działań i decyzji 

 

Student ma umiejętność posługiwania się przepisami prawa pracy w celu uzasadniania 

konkretnych działań i decyzji 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

wykorzystywać i integrować 

wiedzy teoretycznej z zakresu 

prawa pracy 

Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi 

diagnozować i projektować 

działań praktycznych na 

rynku pracy 

Student diagnozuje i projektuje działania praktyczne na rynku pracy 

 

KOMPETENCJE 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie potrafi 

samodzielnie i krytycznie 

uzupełniać i doskonalić 

nabytej wiedzy i nie ma 

umiejętności w zakresie 

prawa pracy i ubezpieczeń  

rozszerzonej o wymiar 

interdyscyplinarny 

Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń  rozszerzonej o wymiar 

interdyscyplinarny 

Efekt przedmiotowy z zakresu Student nie potrafi Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role 
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kompetencji nr 2 współdziałać i pracować w 

grupie, nie potrafi przyjąć w 

niej ani ról przywódczych 

(kierowniczych) ani 

wykonawczych 

przywódcze (kierownicze) jak i wykonawcze 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: V 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Poznanie definicji, podstaw prawnych i specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce ze szczególnym 

uwzględnieniem powiatu ostrowieckiego 

C2. Wskazanie różnorodnych aspektów  działalności tego typu organizacji (z wyszczególnieniem organizacji pożytku 

publicznego) i ich znaczenie dla budowy społeczeństwa obywatelskiego; 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Zaliczenie przedmiotu: Podstawy prawa 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_01 

 
Zna podstawową terminologię oraz posiada  podstawową wiedzę o różnych rodzajach rozwiązań 

instytucjonalnych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczego społeczeństwa obywatelskiego. 

P6U_W 

 

W_13 

 
Dysponuje wiedzą na temat podstawowych reguł funkcjonowania organizacji pozarządowych, ich 

zalet i słabości 

P6U_W 

W_20 Ma wiedzę na temat  systemów i norm prawnych, organizacyjnych i kulturowych stosowanych  w 

organizacjach pozarządowych 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_06 

 
Umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną w odniesieniu dodiagnozowania przesłanek 

różnic sposobu funkcjonowania organizacji pozarządowych i różnic w poziomie rozwoju i kultur 

organizacyjnych poszczególnych organizacji 

P6U_U 

U_07 Potrafi dokonywać obserwacji i analiz podstawowych procesów zachodzących w organizacjach 

pozarządowych a także formułować ogólne prognozy kształtowania podstawowych wskaźników 

efektywności ich działania 

P6U_U 

 

U_17 Potrafi identyfikować i analizować relacje między organizacjami i instytucjami różnych podmiotów 

wchodzącymi w skład otoczenia krajowego i międzynarodowego organizacji społecznych 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_03 Potrafi ustalić i zastosować kryteria umożliwiające rozstrzyganie dylematów pojawiających się w 

związku z realizacją określonych zadań projektowych. 

P6U_K 

K_10 Potrafi wykazywać się kreatywnością i przedsiębiorczością we właściwym komunikowaniu się z 

otoczeniem i w ramach pracy zespołowej 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

4. Organizacje pozarządowe w świetle polskiego prawa – 4 h 

5. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce – 4 h 

6. Organizacje pozarządowe w powiecie ostrowieckim - analiza sytuacji – 2 h 

Suma  godzin: 10 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

4. Zakładanie stowarzyszeń/fundacji – 4 h 

5. Prowadzenie stowarzyszeń/fundacji – 3 h 

6. Organizacje pozarządowe – relacje z otoczeniem – 3 h 

Suma  godzin: 10 

Metody dydaktyczne 
Wykłady prowadzone przy użyciu technik audiowizualnych, Wykład (problemowy, konwersatoryjny, opis, dyskusja, pokaz, 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne,  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

Literatura 

podstawowa - www.ngo.pl 

- M. H. Kurleto, Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 

Warszawa 2008 

- http.www.ngo.pl 

uzupełniająca - P. Gotowiecki, Między misją a hobby. Działalność stowarzyszeń naukowo-kulturalnych w małych i średnich miejscowościach 

na wybranych przykładach [w:] Towarzystwa Naukowe w Polsce: dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie, red. - - Z. Kruszewski, 

Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Warszawa 2013 

http://www.ngo.pl/
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Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu) 10 

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie projektu 12 

Przygotowanie do zaliczenia 10 

Udział w zaliczeniu 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 
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WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna podstawowej 

terminologii oraz nie posiada  

podstawowej wiedzy o 

różnych rodzajach rozwiązań 

instytucjonalnych 

sprzyjających rozwojowi 

przedsiębiorczego 

społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Student zna podstawową terminologię oraz posiada  podstawową wiedzę o różnych 

rodzajach rozwiązań instytucjonalnych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczego 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie dysponuje wiedzą 

na temat podstawowych reguł 

funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, ich zalet i 

słabości 

Student dysponuje wiedzą na temat podstawowych reguł funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, ich zalet i słabości 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie ma wiedzy na 

temat  systemów i norm 

prawnych, organizacyjnych i 

kulturowych stosowanych  w 

Student ma wiedzę na temat  systemów i norm prawnych, organizacyjnych i kulturowych 

stosowanych  w organizacjach pozarządowych 
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organizacjach pozarządowych 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzoi 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie umie wykorzystać 

podstawowej wiedzy 

teoretycznej w odniesieniu do 

diagnozowania przesłanek 

różnic sposobu 

funkcjonowania organizacji 

pozarządowych i różnic w 

poziomie rozwoju i kultur 

organizacyjnych 

poszczególnych organizacji 

Student umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną w odniesieniu do 

diagnozowania przesłanek różnic sposobu funkcjonowania organizacji pozarządowych i 

różnic w poziomie rozwoju i kultur organizacyjnych poszczególnych organizacji 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

dokonywać obserwacji i 

Student potrafi dokonywać obserwacji i analiz podstawowych procesów zachodzących w 

organizacjach pozarządowych a także formułować ogólne prognozy kształtowania 
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analiz podstawowych 

procesów zachodzących w 

organizacjach pozarządowych 

a także nie potrafi formułować 

ogólnych prognoz 

kształtowania podstawowych 

wskaźników efektywności ich 

działania 

podstawowych wskaźników efektywności ich działania 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi 

identyfikować i analizować 

relacji między organizacjami i 

instytucjami różnych 

podmiotów wchodzącymi w 

skład otoczenia krajowego i 

międzynarodowego 

organizacji społecznych 

Student potrafi identyfikować i analizować relacje między organizacjami i instytucjami 

różnych podmiotów wchodzącymi w skład otoczenia krajowego i międzynarodowego 

organizacji społecznych 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie potrafi ustalić i 

zastosować kryteriów 

umożliwiających 

rozstrzyganie dylematów 

pojawiających się w związku 

z realizacją określonych zadań 

projektowych. 

Student potrafi ustalić i zastosować kryteria umożliwiające rozstrzyganie dylematów 

pojawiających się w związku z realizacją określonych zadań projektowych. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi 

wykazywać się kreatywnością 

i przedsiębiorczością we 

właściwym komunikowaniu 

się z otoczeniem i w ramach 

pracy zespołowej 

Student potrafi wykazywać się kreatywnością i przedsiębiorczością we właściwym 

komunikowaniu się z otoczeniem i w ramach pracy zespołowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



715 

 

 

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

BIZNES PLAN 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

2 

Cel przedmiotu C1. Poznanie zakresu, zasad oraz etapów sporządzania biznesplanu 

C2. Poznanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa 

C3. Poznanie zasad analizy działania przedsiębiorstwa  

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończone kursy: rachunkowości, sprawozdawczość finansowej i wiedza z zakresu analizy ekonomicznej 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_03 

 

Rozumie istotę i zasady finansów organizacji, analizy i planowania finansowego w organizacji, po-

zyskiwania środków finansowych oraz zarządzania majątkiem oraz strukturą kapitału 

 

P6U_W 

 

W_10 

 

Ma wiedzę z zarządzania zasobami ludzkim, planowania kadr, zasad wynagrodzeń P6U_W 

W_15 Ma wiedzę z zakresu marketingu, budowania planów marketingowych i finansowych               P6U_W 

Umiejętności 

U_08 

 

Weryfikuje strategie działania organizacji w długim i krótkim horyzoncie czasu P6U_U 

U_09 Analizuje działalność przedsiębiorstwa 

 

P6U_U 

 

U_19 Opisuje otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Potrafi zaplanować i przeprowadzić projekty badawcze wykorzystując różne podejścia, metody, 

techniki badawcze 

 

P6U_K 

K_10 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy aktywnie wykorzystując zdobytą wiedzę 

ekonomiczną 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  
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Forma zajęć : 

ćwiczenie 

15. Miejsce planowania mikroekonomicznego w systemie planów 

16. Planowanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa i wybrane zasady nowoczesnego planowania 

17. Uruchamianie działalności gospodarczej.  

18. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem.  

19. Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi.  

20. Pozyskiwanie kapitału.  

21. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.  

22. Wycena dochodowa przedsiębiorstwa. Konkursy na kontrakty menedżerskie 

23. Funkcje i struktura biznes planu  

24. Ocena finansowa. 

25. Procedura tworzenia biznes planu.  

26. Fazy przygotowania i wdrożenia biznesplanów 

27. Model najlepszych praktyk sporządzania biznesplanów  

28. Analiza ryzyka przedsięwzięć gospodarczych 

Suma godzin: 15. 

Metody dydaktyczne 
ćwiczenia konwersatoryjne, dyskusja, projekt badawczy, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium 

przypadku, samodzielne tworzenie biznes planów, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna  

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F1 – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

F2 – ocena projektu 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - C. Barrow, Biznesplan w malej firmie, Helion, Gliwice 2009. 

- A.  Czepurko,J. Łukaszewicz, Biznesplan w praktyce zarządzania firmą: czyli po opracowywać skuteczny biznesplan?. 
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WSHiP. Warszawa 2006. 

- E. Filar, J. Skrzypek, Biznes plan, Poltext, Warszawa 2008. 

 

uzupełniająca - C. Barrow,  Biznes w Sieci: jak założyć e-firmę i przetrwać?, FELBERG SJA. Warszawa 2006. 

- Z.  Pawlak, Biznesplan. zastosowania i przykłady, Poltext, Warszawa 2008. 

- A. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Biznesplan w praktyce, CeDeWu, Warszawa 2007. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres 

e-mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do zaliczenia 18 

Udział w zaliczeniu 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
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FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie rozumie istoty i 

zasady finansów organizacji, 

analizy i planowania finanso-

wego w organizacji, pozyski-

wania środków finansowych 

oraz zarządzania majątkiem 

oraz strukturą kapitału 

 

Student rozumie istotę i zasady finansów organizacji, analizy i planowania finansowego w 

organizacji, pozyskiwania środków finansowych oraz zarządzania majątkiem oraz strukturą 

kapitału 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie ma wiedzy z za-

rządzania zasobami ludzkim, 

planowania kadr, zasad wy-

Student ma wiedzę z zarządzania zasobami ludzkim, planowania kadr, zasad wynagrodzeń 
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nagrodzeń 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie ma wiedzy z 

zakresu marketingu, 

budowania planów 

marketingowych i 

finansowych 

Student ma wiedzę z zakresu marketingu, budowania planów marketingowych i 

finansowych 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

weryfikować strategii 

działania organizacji w 

długim i krótkim horyzoncie 

czasu 

Student potrafi weryfikować strategie działania organizacji w długim i krótkim horyzoncie 

czasu 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi analizować 

działalności przedsiębiorstwa 

Student potrafi analizować działalność przedsiębiorstwa 

 



721 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi opisać 

otoczenia wewnętrznego i 

zewnętrznego 

przedsiębiorstwa 

Student opisuje otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie potrafi 

zaplanować i przeprowadzić 

projektów badawczych 

wykorzystując różne 

podejścia, metody, techniki 

badawcze 

 

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić projekty badawcze wykorzystując różne 

podejścia, metody, techniki badawcze 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi myśleć i 

działać w sposób 

przedsiębiorczy aktywnie 

wykorzystując zdobytą 

wiedzę ekonomiczną 

Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy aktywnie wykorzystując zdobytą 

wiedzę ekonomiczną 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

ANALIZA EKONOMICZNA 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

4 

Cel przedmiotu C1. Nabycie umiejętności rozumienia oraz stosowania metod i technik analitycznych w działalności podmiotów gospodarczych 

oraz wiązania wyników analizy ekonomicznej z systemami decyzyjnymi przedsiębiorstw i organizacji. 

C2.Opanowanie umiejętności analitycznych, posługiwanie się metodami analizy ekonomicznej, rozumienie treści sprawozdań 

finansowych, dokonywanie analizy mikroekonomicznej, ustalanie wpływu czynników na stopę zwrotu z kapitału własnego, 

ustalanie stopnia dźwigni operacyjnej finansowej i połączonej, interpretacja wyników obliczeń, planowanie kosztów i 

przychodów i przepływów, ocena opłacalności przedsięwzięcia lub całego przedsiębiorstwa. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Wymagana wiedza z przedmiotów: Mikroekonomia, Podstawy makroekonomii, Matematyka, Statystyka opisowa, 

Ekonometria. 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 
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studiów;/ pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_03 

 

Zna podstawy teoretyczne analizy ekonomicznej, metody i rodzaje analizy ekonomicznej  P6U_W 

 

W_08 

 

Zna narzędzia służące do pozyskiwania, analizy i prezentacji danych ekonomicznych w różnych 

obszarach działalności przedsiębiorstwa 

P6U_W 

W_15 Wymienia i charakteryzuje wskaźniki ekonomiczne i finansowe               P6U_W 

Umiejętności 

U_13 

 

Dobiera właściwe metody analizy do konkretnego obszaru działań i przeprowadza analizy 

ekonomiczne  badanych obszarach 

P6U_U 

U_20 Porządkuje i prezentuje wyniki analiz (w postaci ustnych wystąpień w języku polskim i obcym) oraz 

wykorzystuje je w podejmowaniu decyzji 

P6U_U 

 

U_21 Rozumie znaczenie analiz we wspomaganiu procesów podejmowania decyzji P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się i doskonali oraz 

poszerza nabytą wiedzę i umiejętności 

P6U_K 

K_10 Jest świadomy wartości jaką przedstawia wiedza i praca człowieka P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

14. Podstawy metodyczne analizy ekonomicznej.  

15. Źródła informacji z zakresu analizy ekonomicznej. 

16. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw – bilans i rachunek przepływu środków pieniężnych. 

17. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw  - analiza wskaźnikowa, uwarunkowania rynkowe. 

18. Analiza produkcji. 
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19. Analiza kosztów. 

20. Analiza zatrudnienia. 

21. Analiza sprzedaży i cen 

22. Analiza cen. Zniekształcenia cenowe i ceny kalkulacyjne dóbr handlowych i niehandlowych. 

23. Ocena projektów gospodarczych. 

24. Ocena efektywności inwestycji. 

25. Techniki rachunkowe mierzenia efektywności przedsięwzięć. 

26. Stopa dyskontowa. Metody ilościowe i jakościowe w analizie branż i rynków. 

Suma  godzin: 15. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

10. Zadania dotyczące dynamiki i struktury majątku i kapitałów. 

11. Zadania dotyczące analizy przepływu środków pieniężnych. 

12. Zadania z analizy wskaźnikowej. 

13. Zadania z analizy produkcji. 

14. Zadania z analizy kosztów. 

15. Zadania z analizy zatrudnienia. 

16. Zadania z analizy sprzedaży. 

17. Zadania z analizy cen kalkulacyjnych dóbr handlowych i niehandlowych. 

18. Zadania dotyczące oceny projektów gospodarczych, oceny efektywności inwestycji oraz mierzenia efektywności 

przedsięwzięć. 

Suma godzin: 20. 

Metody dydaktyczne wykład: problemowy, konwersatoryjny, informacyjny, opisowy 

ćwiczenia: dyskusja, projekt badawczy, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium przypadku 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 
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Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, W-wa 2006. 

- J.Jakubczyc, „Metody oceny projektu gospodarczego”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 

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

uzupełniająca - J. Czekaj,Z.  Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2006. 

- M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN, Warszawa 2018. 

- M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2018. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach 20 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu) 30 

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 13 

Udział w egzaminie/zaliczenia 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 1 

Student nie zna podstaw 

teoretycznych analiz 

ekonomicznych, metod i 

rodzajów analizy 

ekonomicznej  

Student zna podstawy teoretyczne analizy ekonomicznej, metody i rodzaje analizy 

ekonomicznej  

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 2 

Student nie zna narzędzi 

służących do pozyskiwania, 

analizy i prezentacji danych 

ekonomicznych w różnych 

Student zna narzędzia służące do pozyskiwania, analizy i prezentacji danych 

ekonomicznych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa 
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obszarach działalności 

przedsiębiorstwa 

Efekt przedmiotowy z 

zakresu wiedzy nr 3 

Student nie potrafi wymienić i 

scharakteryzować 

wskaźników ekonomicznych i 

finansowych 

Student wymienia i charakteryzuje wskaźniki ekonomiczne i finansowe 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie dobiera 

właściwych metod analizy do 

konkretnego obszaru działań i 

przeprowadza analizy 

ekonomiczne  badanych 

obszarach 

Student dobiera właściwe metody analizy do konkretnego obszaru działań i przeprowadza 

analizy ekonomiczne  badanych obszarach 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie porządkuje i nie 

prezentuje wyników analiz (w 

Student porządkuje i prezentuje wyniki analiz (w postaci ustnych wystąpień w języku 

polskim i obcym) oraz wykorzystuje je w podejmowaniu decyzji 
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postaci ustnych wystąpień w 

języku polskim i obcym) oraz 

nie potrafi wykorzystać ich w 

podejmowaniu decyzji 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie rozumie znaczenia 

analiz we wspomaganiu 

procesów podejmowania 

decyzji 

Student rozumie znaczenie analiz we wspomaganiu procesów podejmowania decyzji 

 

KOMPETENCJE 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie ma świadomości 

swojej wiedzy i umiejętności, 

nie rozumie potrzeby uczenia 

się i nie doskonali oraz nie 

poszerza nabytej wiedzy i 

umiejętności 

Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się i 

doskonali oraz poszerza nabytą wiedzę i umiejętności 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie jest świadomy 

wartości jaką przedstawia 

wiedza i praca człowieka 

Student jest świadomy wartości jaką przedstawia wiedza i praca człowieka 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

4 

Cel przedmiotu C1. Zrozumienie podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej 

C2. Umiejętność analizy gospodarczego prawa europejskiego i zasad jego praktycznego obowiązywania 

C3. Zrozumienie znaczenia integracji europejskiej dla państw członkowskich i ich obywateli 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończony kurs międzynarodowych stosunków gospodarczych 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_01 

 

Jest wyposażony w wiedzę z zakresu integracji ekonomicznej i politycznej, najważniejszych 

procesów  

społeczno-gospodarczymi zachodzących w Unii Europejskiej 

P6U_W 

 

W_13 

 

Posiada wiedzę pozwalającą na zidentyfikowanie kierunków zmian w gospodarce UE, w kontekście 

postępujących procesów integracyjnych 

P6U_W 

W_18 Charakteryzuje zakres integracji (stopień zintegrowania poszczególnych dziedzin życia 

gospodarczego i politycznego), wyjaśnia główne zjawiska zachodzące w obrębie Unii Gospodarczej 

i Walutowej 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_06 

 

Przygotowuje analizy funkcjonowania UE przy wykorzystaniu różnych koncepcji integracji P6U_U 

U_12 Posługuje się wiedzą z zakresu integracji rynków i polityki Unii Europejskiej P6U_U 

 

U_19 Jest świadomy korzyści płynące z integracji europejskiej, posługuje się przepisami prawa Unii 

Europejskiej 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_09 Ma świadomość szybkiego rozwoju procesów integracyjnych i konieczności permanentnego 

uzupełniania swej wiedzy 

P6U_K 

K_11 Potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji zadań przez poszczególne instytucje i 

organizacje w zakresie procesów integracyjnych 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Integracja europejska – powstanie i ewolucja 

2. Podstawowe instytucje Unii Europejskiej i ich wpływ na kształtowanie funkcjonowania rynku wewnętrznego.  

3. Prawo w zakresie gospodarki oraz jego ewolucja w toku funkcjonowania Unii Europejskiej.  

4. Kształtowanie się oraz rozwój rynku wewnętrznego (swoboda przepływu towarów, osób, usług i kapitału). 

Suma  godzin: 20,  
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Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Kompetencje wyłączne i dzielone UE w zakresie gospodarki.  

2. Wspólna polityka handlowa.  

3. Wspólna polityka konkurencji.  

4. Wybrana polityka UE z kompetencji dzielonych.  

5. Budżet Unii Europejskiej.  

6. Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej. 

Suma godzin: 10 . 

Metody dydaktyczne  

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia praktyczne, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

Literatura 

podstawowa        - J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, C.H. Beck, Warszawa 2011 

J.     - Barcz, Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska, Oficyna a Wolters Kluwer business, 

Warszawa 2007 

uzupełniająca           -  J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony, PWE, 

Warszawa 2012 

           - J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Traktaty stanowiące Unię Europejską, Stan obecny oraz teksty skonsolidowane 

w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008 

 - Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, pod red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu) 30 

Studiowanie literatury 30 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu 8 

Udział w egzaminie 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 
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WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie jest wyposażony 

w wiedzę z zakresu integracji 

ekonomicznej i politycznej, 

najważniejszych procesów  

społeczno-gospodarczymi 

zachodzących w Unii 

Europejskiej 

Student jest wyposażony w wiedzę z zakresu integracji ekonomicznej i politycznej, 

najważniejszych procesów społeczno-gospodarczymi zachodzących w Unii Europejskiej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie posiada wiedzy 

pozwalającej na 

zidentyfikowanie kierunków 

zmian w gospodarce UE, w 

kontekście postępujących 

procesów integracyjnych 

Student posiada wiedzę pozwalającą na zidentyfikowanie kierunków zmian w gospodarce 

UE, w kontekście postępujących procesów integracyjnych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie potrafi 

scharakteryzować zakresu 

integracji (stopień 

zintegrowania 

poszczególnych dziedzin 

życia gospodarczego i 

Student potrafi scharakteryzować zakres integracji (stopień zintegrowania poszczególnych 

dziedzin życia gospodarczego i politycznego), wyjaśnić główne zjawiska zachodzące w 

obrębie Unii Gospodarczej i Walutowej 
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politycznego), nie potrafi 

wyjaśnić głównych zjawisk 

zachodzących w obrębie Unii 

Gospodarczej i Walutowej 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie przygotowuje 

analiz funkcjonowania UE 

przy wykorzystaniu różnych 

koncepcji integracji 

Student przygotowuje analizy funkcjonowania UE przy wykorzystaniu różnych koncepcji 

integracji 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie posługuje się 

wiedzą z zakresu integracji 

rynków i polityki Unii 

Europejskiej 

Student posługuje się wiedzą z zakresu integracji rynków i polityki Unii Europejskiej 

Efekt przedmiotowy z zakresu Student nie jest świadomy Student jest świadomy korzyści płynących z integracji europejskiej, posługuje się 
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umiejętności nr 3 korzyści płynących z 

integracji europejskiej, nie 

posługuje się przepisami 

prawa Unii Europejskiej 

przepisami prawa Unii Europejskiej 

 

 

KOMPETENCJE 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie ma świadomości 

szybkiego rozwoju procesów 

integracyjnych i konieczności 

permanentnego uzupełniania 

swej wiedzy 

Student ma świadomość szybkiego rozwoju procesów integracyjnych i konieczności 

permanentnego uzupełniania swej wiedzy 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi 

odpowiednio określać 

priorytetów służących 

realizacji zadań przez 

poszczególne instytucje i 

organizacje w zakresie 

procesów integracyjnych 

Student potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji zadań przez 

poszczególne instytucje i organizacje w zakresie procesów integracyjnych 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

GOSPODARKA REGIONALNA 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

4 

Cel przedmiotu C1. Zrozumienie istoty oraz mechanizmów funkcjonowania gospodarki w regionie, 

C2. Identyfikowanie czynników rozwoju regionalnego, 

C3. Zrozumienie instrumentów polityki regionalnej w zakresie stymulowania i planowania rozwoju regionów, 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ogólna znajomość istoty oraz mechanizmów funkcjonowania samorządu terytorialnego, polityki gospodarczej, regionalnej i 

spójności prezentowanych na wcześniejszych kursach 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_05 

 

Formułuje i wyjaśnia główne pojęcia z polityki i gospodarki regionalnej, polityki spójności, polityki 

strukturalnej UE 

P6U_W 

 

W_13 

 

Zna główne zagadnienia problematyki gospodarki regionalnej Polski oraz opisuje narzędzia polityki 

i gospodarki regionalnej oraz zasady jej finansowania w UE i Polsce 

P6U_W 

W_14 Zna dorobek badawczy obejmujący teorie i koncepcje rozwoju regionalnego i lokalnego               P6U_W 

Umiejętności 

U_01 

 

Potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w 

gospodarce 

 

P6U_U 

U_14 Potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę procesów gospodarczych i społecznych gospodarki 

regionalnej w Polsce i w krajach UE 

P6U_U 

 

U_17 Potrafi ustalić priorytety polityki gospodarczej wraz z wyborem mechanizmów ich wykonania 

wykorzystuje koncepcje polityki gospodarczej w budowie spójnej strategii rozwojowej regionu lub 

jednostki lokalnej 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_04 Jest otwarty na realizację zadań indywidualnych i zespołowych P6U_K 

K_11 Potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych 

zadania 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Gospodarka regionalna i lokalna – podstawowe zagadnienia teoretyczne  

2. Determinanty rozwoju regionalnego i lokalnego 

3. Mechanizmy rozwoju regionalnego i lokalnego 

4. Polityka regionalna i lokalna 
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5. Instrumenty polityki regionalnej i lokalnej 

6. Zarys modelu systemu zarządzania rozwojem Polski 

7. Analiza podstaw gospodarki regionalnej i lokalnej, podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego.  

8. Analiza roli zadań podmiotów polityki regionalnej i lokalnej. 

9. Rozwój regionalny i lokalny - analiza czynników rozwoju. 

10. Zarządzanie gospodarką regionalną i lokalną – symulacje problemów społeczno-gospodarczych i sposoby rozwiązywania.   

 

Suma  godzin: 30,  

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

 

Metody dydaktyczne 
Wykłady prowadzone przy użyciu technik audiowizualnych,  problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, 

informacyjny, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - Z. Strzelecki, Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa 2008, PWN 

- B. Winiarski, Polityka gospodarcza, Warszawa 2006, PWN 

uzupełniająca - E. Sulima, Obszary integracji Unii Europejskiej, wybrane zagadnienia, Białystok 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu w 

Białymstoku 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

 

 



739 

 

mail) 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach 10 

Samodzielne przygotowanie do wykładów 20 

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do zaliczenia 23 

Udział w zaliczeniu 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 
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WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie potrafi 

sformułować i nie potrafi 

wyjaśnić głównych pojęć z 

polityki i gospodarki 

regionalnej, polityki 

spójności, polityki 

strukturalnej UE 

Student formułuje i wyjaśnia główne pojęcia z polityki i gospodarki regionalnej, polityki 

spójności, polityki strukturalnej UE 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna głównych 

zagadnień problematyki 

gospodarki regionalnej Polski 

oraz nie potrafi opisać 

narzędzi polityki i gospodarki 

regionalnej oraz zasad jej 

finansowania w UE i Polsce 

Student zna główne zagadnienia problematyki gospodarki regionalnej Polski oraz opisuje 

narzędzia polityki i gospodarki regionalnej oraz zasady jej finansowania w UE i Polsce 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna dorobku 

badawczego obejmującego 

teorie i koncepcje rozwoju 

regionalnego i lokalnego 

Student zna dorobek badawczy obejmujący teorie i koncepcje rozwoju regionalnego i 

lokalnego 
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UMIEJĘTNOŚCI 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi dokonać 

obserwacji i prawidłowej 

interpretacji zjawisk 

ekonomicznych zachodzących 

w gospodarce 

 

Student potrafi dokonać obserwację i prawidłową interpretację zjawisk ekonomicznych 

zachodzących w gospodarce 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

przeprowadzić pogłębionej 

analizy procesów 

gospodarczych i społecznych 

gospodarki regionalnej w 

Polsce i w krajach UE 

Student potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę procesów gospodarczych i społecznych 

gospodarki regionalnej w Polsce i w krajach UE 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi ustalić 

priorytetów polityki 

gospodarczej wraz z wyborem 

Student potrafi ustalić priorytety polityki gospodarczej wraz z wyborem mechanizmów ich 

wykonania, wykorzystuje koncepcje polityki gospodarczej w budowie spójnej strategii 

rozwojowej regionu lub jednostki lokalnej 
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mechanizmów ich wykonania 

i nie wykorzystuje koncepcji 

polityki gospodarczej w 

budowie spójnej strategii 

rozwojowej regionu lub 

jednostki lokalnej 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest otwarty na 

realizację zadań 

indywidualnych i 

zespołowych 

Student jest otwarty na realizację zadań indywidualnych i zespołowych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie potrafi 

odpowiednio określać 

priorytetów służących 

realizacji określonego przez 

siebie lub innych zadania 

Student potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie 

lub innych zadania 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

3 

Cel przedmiotu C1. Praktyczne i teoretyczne zapoznanie z problematyką udzielania zamówień publicznych. Przedstawienie najważniejszych 

regulacji prawnych dotyczących przygotowania i udzielania zamówień publicznych. Zapoznanie z istotą funkcjonowania rynku 

zamówień publicznych w Polsce.  Przedstawienie zasad i trybów udzielania zamówień publicznych.  

C2. Charakterystyka podstawowych dokumentów związanych z procedurą udzielania zamówień tj. ogłoszenie, specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia, umowa o udzielnie zamówienia publicznego, protokoły z postępowań przetargowych. 

Prezentacja poszczególnych trybów udzielania zamówień tj. przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji 

z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszeń, zamówienia z wolnej ręki, zapytanie o cenę.  

C3. Zmobilizowanie do krytycznej analizy rynku zamówień publicznych i powiązanie jego funkcjonowania zasadami 

racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.  Promowanie zasad uczciwej konkurencji w przygotowaniu i 

przeprowadzeniu zamówień publicznych.  

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

Ukończony kurs z nauki  o państwie, podstaw prawa, polityki społecznej oraz zarządzania 
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kompetencji 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_01 

 

Ma podstawową wiedzę o zasadach udzielania zamówień publicznych, miejsca zamówień 

publicznych     

w systemie nauk i powiązania z innymi naukami 

P6U_W 

 

W_12 

 

Zna zasady stosowania procedur udzielania zamówienia publicznego, wykorzystując przy tym 

wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych społecznych i prawnych 

P6U_W 

W_14 Ma wiedzę na temat funkcjonowania rynku zamówień publicznych               P6U_W 

Umiejętności 

U_01 

 

Potrafi interpretować poszczególne zjawiska zachodzące w systemie zamówień publicznych P6U_U 

U_06 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk prawnych i finansowych związanych z 

zamówieniami publicznymi 

P6U_U 

 

U_10 Posiada podstawowe umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat 

funkcjonowania rynku zamówień publicznych 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_03 Jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania etyki 

zawodowej przy przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych 

P6U_K 

K_05 Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce zamówień publicznych 

odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu 

zamówień publicznych 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

10. Funkcjonowanie rynku zamówień publicznych w Polsce – wprowadzenie, podstawy prawne związane z udzielaniem 

zamówień publicznych   

11. Zasady udzielania zamówień publicznych: formułowanie treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, zasady 

sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zasady ustalania wartości przedmiotu zamówienia, 

znaczenie kosztorysów w procedurze przetargowej   

12. Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego: czynności zamawiającego, czynności wykowany, przygotowanie 

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego   

13. Charakterystyka poszczególnych trybów udzielania zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszeń, zamówienie z wolnej ręki, 

zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna, 

14. Procedura oceny i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty   

15. Zasady dokumentowania postępowań przetargowych   

16. Zasady sporządzania umów o zamówienie publiczne: charakter prawny umowy, wymagane elementy umowy, terminy 

zawierania   

17. Zamówienia sektorowe – charakterystyka i znaczenie na rynku zamówień publicznych   

18. Urząd i Rada zamówień publicznych – znaczenie, kompetencje w systemie zamówień publicznych  

Zasady kontroli postępowań przetargowych   

Suma  godzin: 20. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

Metody dydaktyczne 
Wykłady prowadzone przy użyciu technik audiowizualnych,  problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, 

informacyjny, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 

Komputer, Projektor multimedialny, Programy komputerowe, platforma do webinarów 
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Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - M. Chmaj, Zamówienia publiczne, Publicus, Warszawa 2010. 

- A. Gawrońska – Baran, Zamówienia publiczne w orzecznictwie – wybrane zagadnienia, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2011. 

- D. Grocholska, Zamówienia na roboty budowlane, wyd. Pressom, Warszawa 2011. 

uzupełniająca - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zmawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817. 

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro 

stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz. U. z 2011r. nr 282, poz. 1650 z późn. zm.  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach 5 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Studiowanie literatury 25 
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Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 23 

Udział w egzaminie/zaliczenia 2 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie ma podstawowej 

wiedzy o zasadach udzielania 

zamówień publicznych, 

Student ma podstawową wiedzę o zasadach udzielania zamówień publicznych, miejsca 

zamówień publicznych w systemie nauk i powiązania z innymi naukami 
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miejsca zamówień 

publicznych w systemie nauk 

i powiązania z innymi 

naukami 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna zasad 

stosowania procedur 

udzielania zamówienia 

publicznego, nie potrafi 

wykorzystać przy tym wiedzy 

z zakresu dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych 

społecznych i prawnych 

Student zna zasady stosowania procedur udzielania zamówienia publicznego, 

wykorzystując przy tym wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 

społecznych i prawnych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie ma wiedzy na 

temat funkcjonowania rynku 

zamówień publicznych 

Student ma wiedzę na temat funkcjonowania rynku zamówień publicznych 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 
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student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

interpretować poszczególnych 

zjawisk zachodzących w 

systemie zamówień 

publicznych 

Student potrafi interpretować poszczególne zjawiska zachodzące w systemie zamówień 

publicznych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie posiada 

umiejętności rozumienia i 

analizowania zjawisk 

prawnych i finansowych 

związanych z zamówieniami 

publicznymi 

Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk prawnych i finansowych 

związanych z zamówieniami publicznymi 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie posiada 

podstawowych umiejętności 

obserwowania, wyszukiwania 

i przetwarzania informacji na 

temat funkcjonowania rynku 

zamówień publicznych 

Student posiada podstawowe umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania 

informacji na temat funkcjonowania rynku zamówień publicznych 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 
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egzaminu/zaliczenia egzaminu/zaliczenia podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest przekonany o 

konieczności zachowania się 

w sposób profesjonalny i 

przestrzegania etyki 

zawodowej przy 

przeprowadzaniu procedur 

zamówień publicznych 

Student jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i 

przestrzegania etyki zawodowej przy przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie utożsamia się z 

wartościami, celami i 

zadaniami realizowanymi w 

praktyce zamówień 

publicznych nie odznacza się 

rozwagą, dojrzałością i 

zaangażowaniem w 

projektowaniu, planowaniu i 

realizowaniu zamówień 

publicznych 

Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce 

zamówień publicznych odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w 

projektowaniu, planowaniu i realizowaniu zamówień publicznych 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

3 

Cel przedmiotu C1. Poznanie zmian w dobrobycie ekonomicznym i określa znaczenie polityki konkurencji w rozwiązywaniu problemów 

zawodności rynkowych 

C2. Poznanie i ochrona reguł konkurencji, jej wolności i efektywności gospodarowania, co prowadzi do większego dobrobytu 

konsumentów i większej konkurencyjności gospodarki 

C3. poznanie koncepcji teoretycznych i zakresu polityki konkurencji i polityki konkurencyjności, 

zrozumienie istoty krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 
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studiów;/ pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 

W_02 

 
zna podstawową terminologię oraz posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę z obszaru polityki 

konkurencji 

P6U_W 

 

W_14 

 

ma wiedzę o działaniach przedsiębiorstw, które mogą ograniczać konkurencję na wspólnym rynku, 

tj. porozumienia ograniczające konkurencję, formy nadużycia pozycji dominującej, koncentracje 

przedsiębiorstw ograniczające konkurencję oraz niedozwolone formy pomocy publicznej 

P6U_W 

W_18 ma wiedzę na temat reguł konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej, instytucji odpowiedzialnych za 

ich wdrażanie oraz o ich źródłach i ewolucji 

 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_04 

 
potrafi dokonywać obserwacji i analiz zachowań przedsiębiorstw na obszarze Polski i Unii 

Europejskiej, które niosą zagrożenie ograniczenia konkurencji 

P6U_U 

U_12 posługuje się pojęciami z obszaru polityki konkurencji, wyjaśnia, jakie zachowania przedsiębiorstw 

naruszają zasady polityki konkurencji podlegają karze, a jakie są dopuszczalne 

 

P6U_U 

 

U_14 omawia role i kompetencje organów administracji publicznej powołanych do kontrolowania 

przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania zasad polityki konkurencji UE na szczeblu europejskim i 

krajowym 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_04 jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach oraz organach administracji publicznej 

odpowiedzialnych za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym 

P6U_K 

K_09 może współpracować z instytucjami krajowymi i unijnymi w zakresie prowadzenia badań 

naukowych nad prawem i polityką konkurencji 

P6U_K 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Polityka konkurencji – istota, definicja, zadania, cechy i funkcje 

2. Funkcje i instrumenty polityki konkurencji  

3. Polityka konkurencji a kryzys finansowy i gospodarczy 

4. Kontrola pomocy państwa a przepisy antymonopolowe 

5. Europejska Sieć Konkurencji i współpraca z sądami krajowymi 

6. Działania w polityce konkurencji krajowe i międzynarodowe 

7. Europejska polityka konkurencji  

8. Znaczenie polityki konkurencji w procesie kształtowania międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 

9. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek - pojęcia, definicje, miary 

10. Globalizacja i jej wpływ na konkurencyjność 

11. Wspólna polityka konkurencji wobec przedsiębiorstw 

12. Przedsiębiorstw nadużywające pozycji konkurencyjnej 

Suma godzin: 20. 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

 

 

Metody dydaktyczne 

Wykład informacyjny z elementami wykładu konwersatoryjnego, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 

Wykład  z prezentacją multimedialną. Praca z tekstem źródłowym, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

 

Literatura 
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Literatura 

 

podstawowa - B. Michalski, Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji, Difin, Warszawa 2009. 

- J. Misala, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011. 

- Z. W. Puślecki, Polityka wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej wobec USA i Japonii, Warszawa 2010. 

uzupełniająca - E. M. Jagiełło, Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki, Poltext, Warszawa 2008. 

- A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej, Warszawa 2010. 

- A. Zabłocka, Polityka konkurencji Unii Europejskiej wobec koncentracji przedsiębiorstw, Gdańsk 2008. 

 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu) 20 

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 14 

Udział w egzaminie/zaliczenia 1 

...  
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna podstawowej 

terminologii oraz nie posiada 

podstawowej i 

uporządkowanej wiedzy z 

obszaru polityki konkurencji 

Student zna podstawową terminologię oraz posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę z 

obszaru polityki konkurencji 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie ma wiedzy o 

działaniach przedsiębiorstw, 

Student ma wiedzę o działaniach przedsiębiorstw, które mogą ograniczać konkurencję na 

wspólnym rynku, tj. porozumienia ograniczające konkurencję, formy nadużycia pozycji 
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które mogą ograniczać 

konkurencję na wspólnym 

rynku, tj. porozumienia 

ograniczające konkurencję, 

formy nadużycia pozycji 

dominującej, koncentracje 

przedsiębiorstw ograniczające 

konkurencję oraz 

niedozwolone formy pomocy 

publicznej 

dominującej, koncentracje przedsiębiorstw ograniczające konkurencję oraz niedozwolone 

formy pomocy publicznej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie ma wiedzy na 

temat reguł konkurencji w 

Polsce i Unii Europejskiej, 

instytucji odpowiedzialnych 

za ich wdrażanie oraz o ich 

źródłach i ewolucji 

 

Student ma wiedzę na temat reguł konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej, instytucji 

odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz o ich źródłach i ewolucji 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 
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umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

dokonywać obserwacji i 

analiz zachowań 

przedsiębiorstw na obszarze 

Polski i Unii Europejskiej, 

które niosą zagrożenie 

ograniczenia konkurencji 

Student potrafi dokonywać obserwacji i analiz zachowań przedsiębiorstw na obszarze 

Polski i Unii Europejskiej, które niosą zagrożenie ograniczenia konkurencji 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi posługiwać 

się pojęciami z obszaru 

polityki konkurencji, nie umie 

wyjaśniać, jakie zachowania 

przedsiębiorstw naruszają 

zasady polityki konkurencji 

podlegają karze, a jakie są 

dopuszczalne 

 

Student posługuje się pojęciami z obszaru polityki konkurencji, wyjaśnia, jakie zachowania 

przedsiębiorstw naruszają zasady polityki konkurencji podlegają karze, a jakie są 

dopuszczalne 

 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi omawiać 

roli i kompetencji organów 

administracji publicznej 

powołanych do kontrolowania 

przedsiębiorstw w zakresie 

przestrzegania zasad polityki 

konkurencji UE na szczeblu 

europejskim i krajowym 

Student omawia role i kompetencje organów administracji publicznej powołanych do 

kontrolowania przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania zasad polityki konkurencji UE na 

szczeblu europejskim i krajowym 
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KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie jest przygotowany 

do podjęcia pracy w 

przedsiębiorstwach oraz 

organach administracji 

publicznej odpowiedzialnych 

za świadczenie usług w 

ogólnym interesie 

gospodarczym 

Student jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach oraz organach 

administracji publicznej odpowiedzialnych za świadczenie usług w ogólnym interesie 

gospodarczym 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie może 

współpracować z instytucjami 

krajowymi i unijnymi w 

zakresie prowadzenia badań 

naukowych nad prawem i 

polityką konkurencji 

Student może współpracować z instytucjami krajowymi i unijnymi w zakresie prowadzenia 

badań naukowych nad prawem i polityką konkurencji 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

ZASADY I TECHNIKI NEGOCJACJI 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

3 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i technikami prowadzenia negocjacji i mediacji. 

C2. Poznanie i zrozumienie przez studentów istoty konfliktów oraz wybranych metod i technik zarządzania nimi. 

C3. Kształtowanie umiejętności zachowania się studentów w sytuacjach negocjacyjnych oraz postępowania zgodnie z 

zasadami komunikacji   

na poziomie relacji między jednostkami i grupami. 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Ukończony kurs z Socjologii organizacji i zarządzania 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_03 

 

Posiada elementarną wiedzę o zasadach i technikach stosowanych w negocjacjach i mediacjach P6U_W 

 

W_08 

 

Ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, ich prawidłowości 

 i zakłóceń oraz rozumie reguły i zasady efektywnej komunikacji na różnych poziomach życia 

społecznego; 

P6U_W 

W_19 Zna metody i techniki negocjacyjne stosowane w sytuacjach konfliktowych               P6U_W 

Umiejętności 

U_03 

 

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną w celu stosowania odpowiedniego stylu nego-

cjacji w każdym z etapów 

P6U_U 

U_14 Potrafi wskazać i rozróżnić elementy wspierające i utrudniające komunikację międzyludzką oraz 

przejawia umiejętność konstruktywnego działania w trakcie prowadzenia negocjacji w różnych 

sytuacjach życia społecznego 

P6U_U 

 

U_19 Posiada umiejętność rozumienia i wyjaśniania sytuacji konfliktowych oraz potrafi zastosować 

odpowiednią technikę negocjacji 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_01 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego P6U_K 

K_08 Wykazuje zaangażowanie i kreatywność w dyskusjach oraz dba o rozwój zdolności 

interpersonalnych  

i efektywne ich stosowanie 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

1. Negocjacje i mediacje – zagadnienia ogólne 

2. Komunikacja interpersonalna – podstawy teoretyczne 

3. Pojęcie i wymogi negocjacji 

4. Style i strategie negocjacji 
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5. Techniki prowadzenia i przewodniczenie negocjacjom. Proces negocjacyjny i jego fazy 

6. Konflikt i strategie radzenia sobie z nim 

7. Argumenty perswazyjne – typologia, chwyty dopuszczalne i niedozwolone 

8. Pojęcie i etapy mediacji 

9. Mediator – obowiązki i uprawnienia. Etyka w mediacjach 

10. Negocjacje i mediacje, jako metody efektywnej komunikacji na różnych poziomach życia społecznego 

Suma  godzin: 10,  

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Komunikacja interpersonalna – prezentacja sposobów zachowania 

2. Autoprezentacja 

3. Reguły wywierania wpływu społecznego 

4. Podział ról w negocjacjach 

5. Rodzaje i funkcje pytań w negocjacjach 

6. Przygotowanie negocjacji (scenariusz negocjacji) 

7. Cechy, osobowość i umiejętności dobrego negocjatora i mediatora 

8. Asertywne zachowanie w negocjacjach 

9. Konflikt i zasady ustępowania w negocjacjach (negocjacje jako specyficzna forma rozwiązywania konfliktu) 

10. Taktyka w negocjacjach. Doskonalenie umiejętności skutecznego negocjowania 

11. Mediacje i ich zastosowanie 

Suma godzin: 10. 

Metody dydaktyczne Wykład informacyjny, problemowy i konwersatoryjny. Dyskusja., Ćwiczenia audytoryjne: praca w grypach, gry symulacyjne, , 

kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne. 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 Literatura 
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Literatura 

 

podstawowa - K. Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010. 

- L Cichobłaziński L., Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008. 

- R. J. Lewicki, D. M. Saunders,J. Minton J., Zasady negocjacji, Wydawnictwo Rebis, Warszawa 2008. 

uzupełniająca - M. A. Bercoff, Negocjacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007. 

- M. Bobrowicz, Mediacje. Jestem za, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2008. 

- R. Fischer, W. Ury, B. Patton, Dochodząc do Tak. Negocjowanie bez poddawania się, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,   

Warszawa 2004. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 12 

Studiowanie literatury 12 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do kolokwium 30 

Udział w kolokwium 1 

...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie posiada 

elementarnej wiedzy o 

zasadach i technikach 

stosowanych w negocjacjach i 

mediacjach 

Student posiada elementarną wiedzę o zasadach i technikach stosowanych w negocjacjach i 

mediacjach 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie ma podstawowej 

wiedzy dotyczącej procesów 

komunikowania 

interpersonalnego, ich 

prawidłowości i zakłóceń oraz 

nie rozumie reguł i zasad 

efektywnej komunikacji na 

różnych poziomach życia 

społecznego 

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, 

ich prawidłowości i zakłóceń oraz rozumie reguły i zasady efektywnej komunikacji na 

różnych poziomach życia społecznego; 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie zna metod i 

technik negocjacyjnych 

stosowanych w sytuacjach 

konfliktowych 

Student zna metody i techniki negocjacyjne stosowane w sytuacjach konfliktowych 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzoi 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi wykorzy-

stać podstawowej wiedzy 

teoretycznej w celu stosowa-

nia odpowiedniego stylu ne-

gocjacji w każdym z etapów 

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną w celu stosowania odpowied-

niego stylu negocjacji w każdym z etapów 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi wskazać i 

rozróżnić elementów 

wspierających i 

utrudniających komunikację 

międzyludzką oraz nie 

przejawia umiejętności 

konstruktywnego działania w 

trakcie prowadzenia 

negocjacji w różnych 

sytuacjach życia społecznego 

Student potrafi wskazać i rozróżnić elementy wspierające i utrudniające komunikację 

międzyludzką oraz przejawia umiejętność konstruktywnego działania w trakcie 

prowadzenia negocjacji w różnych sytuacjach życia społecznego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie posiada 

umiejętności rozumienia i 

wyjaśniania sytuacji 

konfliktowych oraz nie potrafi 

zastosować odpowiedniej 

techniki negocjacji 

Student posiada umiejętność rozumienia i wyjaśniania sytuacji konfliktowych oraz potrafi 

zastosować odpowiednią technikę negocjacji 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 
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nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie rozumie potrzeby 

ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju 

osobistego 

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie wykazuje 

zaangażowania i kreatywności 

w dyskusjach oraz nie dba o 

rozwój zdolności 

interpersonalnych  

i efektywne ich stosowanie 

Student wykazuje zaangażowanie i kreatywność w dyskusjach oraz dba o rozwój zdolności 

interpersonalnych i efektywne ich stosowanie 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III 

Semestr studiów: VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

3 

Cel przedmiotu C1. Zapoznanie z rolą kapitału ludzkiego w organizacji 

C2. Zapoznanie z metodami analizy kapitału ludzkiego 

C3. Wskazanie możliwości wykorzystania koncepcji kapitału ludzkiego w organizacji 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 

Wiedza 
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W_01 

 
Zna  koncepcje  i  analizy  kapitału  ludzkiego  oraz  proces  gospodarowania  kapitałem  ludzkim  

na  różnych poziomach agregacji (wymiar mega-, makro-, mezo-, mikro-). 

P6U_W 

 

W_13 

 
Zna  elementy  procesu  gospodarowania  kapitałem  ludzkim  w  organizacji  (identyfikację,  

pomiar,  

wykorzystanie i rozwój kapitału ludzkiego) oraz wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania 

P6U_W 

W_18 Ma  wiedzę z zakresu mobilności kapitału  ludzkiego, a  w  jego ramach  międzynarodowych 

przepływach kapitału ludzkiego, europejskiej strategii zatrudnienia i programach  wsparcia kapitału 

ludzkiego w  Unii Europejskiej 

 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_08 

 
Potrafi  zaproponować  usprawnienia  w  zakresie  poszczególnych  elementów  procesu  

gospodarowania kapitałem ludzkim w rzeczywistej organizacji. 

P6U_U 

U_18 Posiada umiejętność analizy i oceny gospodarowania kapitałem ludzkim w rzeczywistej organizacji P6U_U 

 

U_23 Umie  myśleć  systemowo  oraz  uczy  się podejmowania  racjonalnych  decyzji  związanych  z  

pozyskaniem i  wykorzystaniem  kapitału  ludzkiego  oraz  praktycznego  stosowania  modeli  

gospodarowania  kapitałem ludzkim 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_04 Dostrzega  rolę  kapitału  ludzkiego  w  budowaniu  dobrobytu  społecznego  oraz  gospodarki  

opartej  na wiedzy 

P6U_K 

K_08 Rozpoznaje  uwarunkowania  wewnętrzne  i zewnętrzne  efektywnego  gospodarowania  kapitałem  

ludzkim w organizacji 

P6U_K 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma zajęć : 

wykład  

1. Powstanie i ewolucja koncepcji kapitału ludzkiego. 

2. Koncepcje i analizy kapitału ludzkiego w różnych obszarach Ekonomii i Zarządzania 

3. Prywatne i publiczne inwestycje w kapitał ludzki 

4. Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa 

5. Wartość kapitału ludzkiego dla organizacji. Gospodarowanie kapitałem ludzkim w firmie. 

6. Tendencje w zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz jakość kapitału ludzkiego 

7. Struktura kapitału ludzkiego a segmentacja rynku pracy. Mobilność kapitału ludzkiego. Międzynarodowe przepływy 

kapitału ludzkiego. 

8. Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy 

9. Kapitał ludzki a polityka edukacyjna. Programy wsparcia kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej. 

10. Zróżnicowanie struktury kapitału ludzkiego i jego rola w skali lokalnego i regionalnego rynku pracy 

11. Klasyfikacja metod pomiaru i wyceny kapitału ludzkiego 

12. Metoda Hermanson'a, metoda kosztów historycznych, metodaNavigator Skandii 

13. Controlling personalny 

Suma  godzin: 10,  

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

Praktyczne  zastosowanie wiedzy zdobytej podczas wykładów. 

Suma  godzin: 10. 

Metody dydaktyczne 
wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), dyskusja, pokaz, zestawy zadań 

do samodzielnego wykonania, kształcenie na odległość 

Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność 

P – egzamin pisemny lub ustny, 

 

 

 

Literatura 
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Literatura 

 

podstawowa - A. Baron, M. Armstrong, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków 2008. 

- W. M. Grudzewski, J. K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004. 

- H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, WN PWN, Warszawa 

2008. 

 

uzupełniająca - G. Łukasiewicz, Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, WN PWN, Warszawa 2009. 

- K. Perechuda, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 2005. 

- A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007. 

- R. Przybyszewski, Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach 10 

Udział w konsultacjach  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 15 

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie do kolokwium 23 

Udział w kolokwium 2 
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...  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna  koncepcji  i  

analiz  kapitału  ludzkiego  

oraz nie zna procesu 

gospodarowania  kapitałem  

ludzkim  na  różnych 

poziomach agregacji (wymiar 

mega-, makro-, mezo-, 

Student zna  koncepcje  i  analizy  kapitału  ludzkiego  oraz  proces  gospodarowania  

kapitałem  ludzkim  na  różnych poziomach agregacji (wymiar mega-, makro-, mezo-, 

mikro-). 
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mikro). 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie zna  elementów  

procesu  gospodarowania  

kapitałem  ludzkim  w  

organizacji  (identyfikację,  

pomiar, wykorzystanie i 

rozwój kapitału ludzkiego) 

oraz wewnętrzne i zewnętrzne 

uwarunkowania 

Student zna  elementy  procesu  gospodarowania  kapitałem  ludzkim  w  organizacji  

(identyfikację,  pomiar, wykorzystanie i rozwój kapitału ludzkiego) oraz wewnętrzne i 

zewnętrzne uwarunkowania 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie ma  wiedzy z 

zakresu mobilności kapitału  

ludzkiego, a  w  jego ramach 

międzynarodowych 

przepływach kapitału 

ludzkiego, europejskiej 

strategii zatrudnienia i 

programach  wsparcia 

kapitału ludzkiego w  Unii 

Europejskiej 

 

Student ma  wiedzę z zakresu mobilności kapitału  ludzkiego, a  w  jego ramach  

międzynarodowych przepływach kapitału ludzkiego, europejskiej strategii zatrudnienia i 

programach  wsparcia kapitału ludzkiego w  Unii Europejskiej 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 
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oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 

umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi  

zaproponować  usprawnienia  

w  zakresie  poszczególnych  

elementów  procesu  

gospodarowania kapitałem 

ludzkim w rzeczywistej 

organizacji. 

Student potrafi  zaproponować  usprawnienia  w  zakresie  poszczególnych  elementów  

procesu  gospodarowania kapitałem ludzkim w rzeczywistej organizacji. 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie posiada 

umiejętności analizy i oceny 

gospodarowania kapitałem 

ludzkim w rzeczywistej 

organizacji 

Student posiada umiejętność analizy i oceny gospodarowania kapitałem ludzkim w 

rzeczywistej organizacji 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie umie  myśleć  

systemowo  oraz  nie uczy  się 

podejmowania  racjonalnych  

decyzji  związanych  z  

pozyskaniem i  

wykorzystaniem  kapitału  

ludzkiego  oraz  nie zna 

praktycznego  stosowania  

modeli  gospodarowania  

kapitałem ludzkim 

Student umie  myśleć  systemowo  oraz  uczy  się podejmowania  racjonalnych  decyzji  

związanych  z  pozyskaniem i  wykorzystaniem  kapitału  ludzkiego  oraz  praktycznego  

stosowania  modeli  gospodarowania  kapitałem ludzkim 
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KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie dostrzega  roli  

kapitału  ludzkiego  w  

budowaniu  dobrobytu  

społecznego  oraz  gospodarki  

opartej  na wiedzy 

Student dostrzega  rolę  kapitału  ludzkiego  w  budowaniu  dobrobytu  społecznego  oraz  

gospodarki  opartej  na wiedzy 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie rozpoznaje  

uwarunkowań  wewnętrznych 

i zewnętrznych  efektywnego  

gospodarowania  kapitałem  

ludzkim w organizacji 

Student rozpoznaje  uwarunkowania  wewnętrzne  i zewnętrzne  efektywnego  

gospodarowania  kapitałem  ludzkim w organizacji 
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE 

 

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU 

 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu 

SEMINARIUM DYPLOMOWE 

Rok studiów, semestr Rok studiów: III  

Semestr studiów: V, VI 

Studia: 

pierwszego stopnia 

 

Kierunek: Ekonomia 

 

Punkty ECTS (Załącznik 

1) 

5, 5 

Cel przedmiotu C1. Wyposażenie w wiedzę w zakresie w dziedzinie metodologii badań naukowych: koncepcja badawcza, stawianie hipotez 

naukowych, znajomość techniki pisania prac o charakterze naukowym. 

C2. Dostarczenie wiedzy dotyczącej opracowywania danych, ustalania planu opracowania pisemnego, doskonalenie warsztatu 

pisarskiego a również pogłębienie wiedzy specjalistycznej związanej z pisaną pracą 

Wymagania wstępne  

w zakresie wiedzy, 

umiejętności i innych 

kompetencji 

Przedmioty związane z tematem pracy dyplomowej 

Symbol 

odniesienia do efektów 

uczenia się dla kierunku 

studiów;/ 

Opis efektów uczenia się 

Symbol odniesienia do 

uniwersalnej 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK 
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Wiedza 

W_03 

 

Zna metodologię przygotowania, opracowywania i napisania pracy dyplomowej 

 

P6U_W 

 

W_08 

 

Posiada wiedzę z zakresu gromadzenia danych, prowadzenia badań własnych, badań ankietowych 

oraz ich opracowywania, korzystania z literatury i innych prac naukowych. Wie czym jest „plagiat” i 

wie jak korzystać z pracy innych 

P6U_W 

W_15 Ma wiedzę z zakresu formułowania tez badawczych, zasad ich dowodzenia, pisania prac 

magisterskich, wymogów jakim winna odpowiadać praca dyplomowa 

              P6U_W 

Umiejętności 

U_05 

 

Potrafi przygotować prace pisemne, w których w sposób precyzyjny i spójny wypowie się na tematy 

dotyczące zagadnień ekonomicznych 

P6U_U 

U_08 Potrafi konstruować plan pracy dyplomowej, opanował technikę pisania i konstrukcję budowy tekstu 

pisanego pracy naukowej, role i znaczenie odnośników, cytatów, podziału treści na rozdziały i 

podrozdziały, znaczenie hierarchii czcionki i spraw technicznych. Potrafi formułować tezy 

badawcze, potrafi przeprowadzić kwerendę źródeł, potrafi sformułować adekwatny do tezy pracy 

plan pracy 

P6U_U 

 

U_20 Potrafi dobrać metody badawcze i formułować wnioski oraz interpretować zjawiska ekonomiczne, 

analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych z zastosowaniem odpowiednich narzędzi 

P6U_U 

Kompetencje społeczne 

K_02 Potrafi argumentować i podejmować polemikę na temat procesów gospodarczych   P6U_K 

K_04 Rozumie role badań naukowych oraz sposobów dokumentowania i popularyzowania ich wyników w 

środowisku i społeczeństwie 

P6U_K 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć : 

wykład  

 

Forma zajęć : 

ćwiczenie 

1. Podstawowe zasady metodologiczne i warsztatowe pracy naukowo badawczej 

2. Przygotowanie tematów prac i ich weryfikacja 

3. Procedura zatwierdzenia prac dyplomowych 

4. Zasady podziału pracy na części rozdziały i podrozdziały 

5. Zagadnienia techniczne, czcionka, przypisy, praca z podręcznikiem, dokumentacja pracy 

6. Przygotowanie planu pracy jego struktury ustalenie metod i narzędzi badawczych 

7. Przygotowanie i prezentacja poszczególnych części pracy 

8. Opracowanie części analitycznej i wnioskowej 

9. Przygotowanie i prezentacja całości pracy 

10. Zatwierdzenie pracy i przygotowanie do obrony pracy 

11. Techniki pisania pracy, jej dokumentacja, układ treści i jego podział na rozdziały. Techniki czytania literatury. 

Techniki sporządzania ankiet i ich analizowanie. 

12. Bieżące śledzenie procesu powstawania pracy i konsultacje szczegółowe, indywidualne. 

13. Metodyka badań naukowych 

14. Struktura pracy magisterskiej 

15. Metodyka badania i opracowywania danych oraz pisania pracy magisterskiej 

16. Ustalenie tematu i planu pracy magisterskiej 

17. Pisanie i korekta kolejnych części pracy magisterskiej 

18. Obrona 

 

Suma godzin: 30 

Metody dydaktyczne Konwersacje, samodzielna ukierunkowana przez wykładowcę praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury 

przedmiotu. Konsultacja i indywidualna praca ze studentem na temat pisanej pracy, kształcenie na odległość 

KO: samodzielne opracowanie rozdziałów pracy magisterskiej pod opieką promotora 
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Narzędzia dydaktyczne 
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne 

Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów 

Sposoby oceny  

(F- formująca,  

P- podsumowująca) 

F – W trakcie seminarium weryfikowane będą bieżące postępy studentów 

F1. Ocena przygotowywanych rozdziałów pracy 

F2. Ocena prezentacji studentów. 

P – Zaliczenie przedmiotu: odpowiedni stopień przygotowania pracy dyplomowej 

 

Literatura 

 

Literatura 

podstawowa - M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2009. 

- G.Gambareli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, TAiWPNUniversitas, Kraków 2001. 

uzupełniająca - J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2003 

- H. Budzeń, Przygotowanie pracy magisterskiej. Przewodnik metodyczny, Politechnika Radomska, Radom 2000. 

Prowadzący przedmiot  

(imię, nazwisko, adres e-

mail) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS 

 

Forma aktywności 

Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

III semestr IV semestr 

Udział w wykładach - - 

Udział w ćwiczeniach 15 15 

Udział w konsultacje 20 20 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu) 25 25 
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Studiowanie literatury 25 25 

Przygotowanie analizy  40 40 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5  5  

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu 

 

Efekt uczenia się 
Ocena 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 - 3,5 Na ocenę 4 - 4,5 Na ocenę 5 

 

WIEDZA 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% - 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51%-70% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71%-90% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91%-

100% - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 1 

Student nie zna metodologii 

przygotowania, 

opracowywania i napisania 

pracy dyplomowej 

 

Student zna metodologię przygotowania, opracowywania i napisania pracy dyplomowej 
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Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 2 

Student nie posiada wiedzy z 

zakresu gromadzenia danych, 

prowadzenia badań własnych, 

badań ankietowych oraz ich 

opracowywania, korzystania z 

literatury i innych prac 

naukowych. Nie wie czym 

jest „plagiat” i nie wie jak 

korzystać z pracy innych 

Student posiada wiedzę z zakresu gromadzenia danych, prowadzenia badań własnych, 

badań ankietowych oraz ich opracowywania, korzystania z literatury i innych prac 

naukowych. Wie czym jest „plagiat” i wie jak korzystać z pracy innych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

wiedzy nr 3 

Student nie ma wiedzy z 

zakresu formułowania tez 

badawczych, zasad ich 

dowodzenia, pisania prac 

magisterskich, wymogów 

jakim winna odpowiadać 

praca dyplomowa 

Student ma wiedzę z zakresu formułowania tez badawczych, zasad ich dowodzenia, pisania 

prac magisterskich, wymogów jakim winna odpowiadać praca dyplomowa 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w maksymalnie 50% na 

poziomie niedostatecznym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi odzwierciedlenie 

oceny zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 51-70 % na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się w 71-90 % na poziomie 

dobrym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych umiejętności 

które student nabył podczas 

zajęć 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się w 91-100% 

na poziomie bardzo 

dobrym - wskaźnik 

osiągnięcia efektu 

stanowi 

odzwierciedlenie oceny 

zaliczeniowej/ 

egzaminacyjnej oraz 

praktycznych 
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umiejętności które 

student nabył podczas 

zajęć 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 1 

Student nie potrafi 

przygotować prac pisemnych, 

w których w sposób 

precyzyjny i spójny 

wypowiada się na tematy 

dotyczące zagadnień 

ekonomicznych 

Student potrafi przygotować prace pisemne, w których w sposób precyzyjny i spójny 

wypowie się na tematy dotyczące zagadnień ekonomicznych 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 2 

Student nie potrafi 

konstruować planu pracy 

dyplomowej, nie opanował 

technik pisania i konstrukcji 

budowy tekstu pisanego pracy 

naukowej, ról i znaczeń 

odnośników, cytatów, 

podziału treści na rozdziały i 

podrozdziały, znaczeń 

hierarchii czcionki i spraw 

technicznych. Student nie 

potrafi formułować tez 

badawczych, nie potrafi 

przeprowadzić kwerendy 

źródeł, nie potrafi 

sformułować adekwatnego do 

tezy pracy plan pracy 

Student potrafi konstruować plan pracy dyplomowej, opanował technikę pisania i 

konstrukcję budowy tekstu pisanego pracy naukowej, role i znaczenie odnośników, 

cytatów, podziału treści na rozdziały i podrozdziały, znaczenie hierarchii czcionki i spraw 

technicznych. Student potrafi formułować tezy badawcze, potrafi przeprowadzić kwerendę 

źródeł, potrafi sformułować adekwatny do tezy pracy plan pracy 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

umiejętności nr 3 

Student nie potrafi dobrać 

metod badawczych i 

formułować wniosków oraz 

interpretować zjawisk 

Student potrafi dobrać metody badawcze i formułować wnioski oraz interpretować 

zjawiska ekonomiczne, analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych z 

zastosowaniem odpowiednich narzędzi 
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ekonomicznych, analizować 

przyczyny i przebiegu 

procesów gospodarczych z 

zastosowaniem odpowiednich 

narzędzi 

 

KOMPETENCJE 

 

 Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

niedostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie 

dostatecznym- wskaźnik 

osiągnięcia efektu stanowi 

wynik obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt uczenia 

się na poziomie dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia efektu 

stanowi wynik obserwacji 

pracy i nastawienia studenta 

podczas zajęć i w trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Student osiągnął 

przedmiotowy efekt 

uczenia się na poziomie 

bardzo dobrym- 

wskaźnik osiągnięcia 

efektu stanowi wynik 

obserwacji pracy i 

nastawienia studenta 

podczas zajęć i w 

trakcie 

egzaminu/zaliczenia 

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 1 

Student nie potrafi 

argumentować i podejmować 

polemiki na temat procesów 

gospodarczych   

Student potrafi argumentować i podejmować polemikę na temat procesów gospodarczych   

Efekt przedmiotowy z zakresu 

kompetencji nr 2 

Student nie rozumie roli 

badań naukowych oraz 

sposobów dokumentowania i 

popularyzowania ich 

wyników w środowisku i 

społeczeństwie 

Student rozumie role badań naukowych oraz sposobów dokumentowania i 

popularyzowania ich wyników w środowisku i społeczeństwie 

 


