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Opis kierunku
studiów

3

Nazwa kierunku studiów

Ekonomia

Poziom kwalifikacji(PRK):

7

Jednostka naukowodydaktyczna 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 Ekonomia i finanse (53%) – dyscyplina wiodąca
wiodąca)
Nauki socjologiczne (12%)
Nauki o zarządzaniu i jakości (17%)
Nauki o polityce i administracji (7%)
Nauki prawne (5%)
Geografia społeczna i ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (6%)
Forma

Studia niestacjonarne

Profil

Ogólnoakademicki

Stopień

Drugi

Specjalności(profile
kształcenia)

Profil kształcenia: Gospodarowanie nieruchomościami
Profil kształcenia: Gospodarka finansowa i rachunkowość
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Profil kształcenia: Ekonomika bezpieczeństwa
Profil kształcenia: Ekonomika i finanse przedsiębiorstw
Punkty ECTS (w tym 1. punkty 120 (60, 60)
ECTS do wyboru; 2. Punkty
dot. modułów związanych z
prowadzonymi
badaniami
naukowymi)
Czas realizacji

3 lata (6 semestrów)

Uzyskiwany stopień zawodowy

magister

Warunki przyjęcia na studia

Przyjętym na studia może być kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów I stopnia, 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 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,
rozwiązania organizacyjne
niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz
samorządowej. Podczas dwuletnich studiów wyższych drugiego 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: kierunkowy oraz 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
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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 II stopnia, profil ogólnoakademicki, ze specjalnościami (profilami
kształcenia): Gospodarowanie nieruchomościami, Gospodarka finansowa i rachunkowość, Ekonomika bezpieczeństwa,
Ekonomika i finanse przedsiębiorstw posiada kwalifikacje obejmujące wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
w zakresie nauk społecznych.
Absolwent dysponuje poszerzoną wiedzą z dziedziny nauk ekonomicznych dotyczącą instytucji gospodarczych oraz ich
otoczenia ekonomicznego, społecznego i prawnego oraz złożonych procesów zachodzących w gospodarce i jej
otoczeniu. Zna zaawansowane teorie mikroekonomii, makroekonomii (oraz na tej podstawie wyjaśnia zasady
funkcjonowania rynków), zasady funkcjonowania i działania sektora publicznego i prywatnego, instytucji życia
społecznego i gospodarczego, systemów, instytucji i struktury gospodarki narodowej w świetle teorii makroekonomii,
szkół ekonomicznych XX wieku. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie procesu podejmowania decyzji
(w tym handlowych) przez podmioty gospodarcze - konsumentów, producentów oraz relacje między nimi. Znajomość
absolwenta studiów obejmuje tematykę genezy i rozwoju poglądów (teorii) ekonomicznych. Absolwent zna i objaśnia
zaawansowane metody statystyczne i ich wykorzystanie w procesie rozpoznania, diagnozowania i rozwiązywania
problemów związanych z procesami gospodarczymi, ma poszerzoną wiedzę z zakresu analizy ekonometrycznej
(finansowej) i prognozowania oraz badań operacyjnych, wnioskowania statystycznego, planowania, rachunkowości,
rachunku kosztów i strategii rozwoju, zna i stosuje zaawansowane narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji
danych opisujących zjawiska m.in. ekonomiczne, finansowe, społeczne zachodzące w gospodarce i przedsiębiorstwie
(np. w ramach rachunkowości). Wiedza osoby kończącej studia na kierunku Ekonomia obejmuje różne kategorie prawa
opisujące i regulujące działalność gospodarczą. Absolwent zna i stosuje zaawansowane zasady procesu zarządzania (np.
marketingowego, prowadzenia procesu reklamy) i kierowania w organizacji różnymi zasobami (w tym ludzkimi). Zna
zaawansowane metody analizy (ekonomicznej, finansowej) i stosuje je do rozwiązywania złożonych problemów. W
obszarze uzyskanej przez absolwenta wiedzy mieszczą się zagadnienia zrównoważonego rozwoju (rynku) i procesu
marketingowego (reklamy) w organizacji oraz strategii rozwoju. Absolwent w kompetentny sposób stosuje
zaawansowane narzędzia ekonomiczne, statystyczne, matematyczne, planowania strategicznego i informatyczne
wspomagające podejmowanie decyzji w organizacji (w tym działającej na obszarach wiejskich). Wiedza absolwenta
obejmuje sposoby identyfikacji, klasyfikacji i objaśniania różnorodne rodzaje rynków kapitałowych i finansowych oraz
rynku nieruchomości. Absolwent kształtuje współpracę nauki, otoczenia gospodarczego i administracji służącą
prowadzeniu działalności badawczej oraz przygotowaniu prac dyplomowych, zna i rozumie procesy zachodzące na
rynku i w gospodarce (w tym procesy zabezpieczenia społecznego) krajowej i międzynarodowej (proces globalizacji,
integracji), ma pogłębioną wiedzę w zakresie socjologii, norm etycznych oraz rozumie istotę i znaczenie komunikowania
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się i negocjacji. Zna zasady prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości (w tym handlowej prowadzonej na obszarach
wiejskich), tłumaczy przesłanki warunkujące gospodarczą działalność człowieka w warunkach zmian globalizacyjnych i
integracyjnych, Absolwent posiadł wiedzę na temat słownictwa pozwalającego w płynny sposób opisać sytuację
społeczno - gospodarczą w języku obcym;
Absolwent ma umiejętności identyfikowania, interpretowania i analizowania zachodzących w gospodarce procesów
mikroekonomicznych i makroekonomicznych zachodzących w otoczeniu organizacji. Dokonuje kompleksowej oceny
działań instytucji państwowych i prywatnych, kompleksowej analizy polityki gospodarczej (konkurencyjności,
spójności, podatkowej, handlowej, w aspekcie mikro i makro) oraz interpretuje relacje między instytucjami sfery
publicznej i prywatnej w skali krajowej i międzynarodowej. Absolwent analizuje (w tym krytycznie) i interpretuje
przyczyny i skutki zachodzących w gospodarce procesów społecznych, ekonomicznych i finansowych oraz ich
konsekwencje dla realizacji określonej polityki (w tym przedsiębiorstw, zabezpieczenia społecznego, planowania
strategicznego). Umiejętności absolwenta obejmują analizowanie i opisywanie zasad funkcjonowania i zarządzania
przedsiębiorstwem (MSP, planowania strategicznego, zarządzania marketingowego, prowadzenia reklamy) w warunkach
zmian otoczenia, a przy tym sformułowanie zasad etycznych w biznesie oraz formułowanie pozytywnych i krytycznych
opinii dotyczących podejmowanych problemów. Absolwent potrafi dokonać weryfikacji hipotez przy wykorzystaniu
materiału empirycznego podczas procesu przygotowania analiz, wnioskowania statystycznego, prognozowania i
symulacji (w tym pracy dyplomowej) . Za pomocą zaawansowanych metod i modeli statystycznych, matematycznych,
badań operacyjnych, prognoz i symulacji, planowania, rachunku kosztów dokonuje interpretacji procesów
gospodarczych oraz zasobów. Absolwent we właściwy sposób realizuje procedurę badania statystycznego,
marketingowego i prognozowania zjawisk gospodarczych, analizuje i ocenia działanie, efektywność działań sektora
publicznego oraz prywatnego (przedsiębiorstw, MSP) na rynku (np. nieruchomości), analizuje i ocenia działanie,
efektywność działań sektora publicznego oraz prywatnego (przedsiębiorstw, MSP) na rynku (np. nieruchomości),
formułuje opinie dotyczące roli człowieka i kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym różnych obszarów
funkcjonalnych (w tym zabezpieczenia społecznego). W ramach nabytych przez absolwenta umiejętności mieści się
rozwiązywanie problemów finansów, finansów publicznych i innych zasobów organizacji przy wykorzystaniu narzędzi
rachunkowości. Absolwent zna zasady tworzenia i zarządzania instytucjami rynkowymi (przedsiębiorstwami,
jednostkami służby zdrowia), w tym organizacjami pozarządowymi, zna zasady i narzędzia planowania strategicznego i
działania marketingowego. Potrafi analizować istotę i przyczyny zróżnicowania poziomu socjologii miasta, rozwoju
gospodarczego w skali regionalnej i światowej, a także posiada umiejętność analizowania zjawisk społecznych (np.
bezrobocie) zachodzących w różnych obszarach funkcjonalnych gospodarki oraz formułuje własne opinie na ten temat w
oparciu o wybrane źródła wiedzy. Nabyte przez absolwenta umiejętności obejmują pogłębioną analizę funkcjonowania
sektora gospodarki (rynku kapitałowego, finansowego, nieruchomości) w aspekcie społecznym, ekonomicznym i
finansowym, handlowym wykorzystując narzędzia rachunkowości (finansowej, zarządczej). Absolwent w ramach
nabytych umiejętności posługuje się przepisami prawa i wykorzystuje je do rozwiązywania. Posiada umiejętność
przygotowywania prac pisemnych oraz prezentacji wyników badań ekonomicznych w języku krajowym i obcym. A
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także umiejętności językowe w zakresie ekonomii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu certyfikatu B2.
Absolwent kierunku Ekonomia jest świadomy konieczności uczenia się przez cale życie, potrafi świadomie planować
proces samodzielnego samokształcenia oraz jest przygotowany do przejmowania odpowiedzialności za realizację
przekazanego mu zadania oraz ludzi a także jest przygotowany do kierowania i organizowania pracą zespołu
Absolwent, w zakresie posiadanych kompetencji po ukończeniu studiów na kierunku Ekonomia jest gotów do krytycznej
oceny posiadanej wiedzy i nabytych umiejętności oraz dba o rozwój kwalifikacji i zdolności interdyscyplinarnych. Jest
gotów do inicjowania oraz skutecznego realizowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do wyjaśniania na forum
publicznym, istoty procesów ekonomicznych oraz ma świadomość posługiwania się argumentami w dyskusji. Absolwent
jest świadom istoty polityki państwa na rynku pracy i posiada kompetencje do krytycznej analizy tej polityki oraz
rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania posiadanej wiedzy w warunkach globalizacji, integracji gospodarki.
Ukończenie studiów pozwala absolwentowi na nabycie kompetencji w zakresie posiadania kwalifikacje do kształtowania
relacji w interesie przedsiębiorstwa i społeczeństwa. Absolwent posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk
demograficznych, społecznych na funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstwa, posiada kompetencje do ich
prawidłowej identyfikacji i oceny partnerstwa publiczno-prywatnego w niektórych dziedzinach działalności
gospodarczej. Potrafi korzystać z doświadczeń sektora non-profit i przenosić je do przedsiębiorstwa. Kompetencje
absolwenta studiów pozwalają na ocenę zaangażowania pracowników w realizację ich zadań zawodowych. Absolwent
jest świadom oceny zaangażowania pracowników w realizację ich zadań zawodowych oraz postępowania zgodnie z
zasadami etyki w relacjach z pracownikami.
Języki obce na studiach

Brak przedmiotu „język obcy”, jeden z modułów prowadzony w języku angielskim

Zajęcia ogólnouczelniane lub Brak
niezwiązane
z
kierunkiem
studiów, w których student
zobowiązany jest uczestniczyć
Praktyki studenckie

Brak

Oficjalni partnerzy studiów

Brak

Dodatkowe certyfikaty i
uprawnienia

Brak

Kontynuacja nauki

Ukończone studia umożliwiają kontynuowanie nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich)
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Plan studiów
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STUDIA II STOPNIA
Sem Przedmiot
.
Wnioskowanie statystyczne
I
Ekonomia menedżerska
Makroekonomia
Historia myśli ekonomicznej
Ekonomia społeczna
Ekonomia międzynarodowa
Current problems in global economy
Wykład monograficzny
RAZEM
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
II
Prawo gospodarcze
Proseminarium
Gospodarowanie kapitałem ludzkim w praktyce
współczesnych organizacji
E-biznes
Rynek kapitałowy i finansowy
Ekonomia matematyczna
Ekonomika bezpieczeństwa
Globalizacja i integracja międzynarodowa
RAZEM

Liczba
godzin
20 E
30 ZO
30 ZO
20 E
20 ZO
30 E
30 ZO
20 Zal
200
30 E
25 ZO
5Z

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

10
20
20
20
10
30
10
20
140
15
15
-

10
10
10
10
20
60
15
10
5

4
4
6
3
3
5
4
1
30
5
3
1

20 ZO

10

10

3

20 E
30 ZO
20 ZO
30 ZO
20 ZO
200

10
15
10
15
20
110

10
15
10
15
90

3
5
4
3
3
30

10

Przedmiot
do wyboru

Badania
naukowe

x
x
x
x
x

x

x
x

PROFIL KSZTAŁCENIA GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
III

IV

Przedmiot
Podstawy prawne nieruchomości
Obrót i zarządzanie nieruchomościami
Gospodarka mieniem komunalnym
Strategie finansowania inwestycji na rynku nieruchomości
Ocena projektów inwestycyjnych
Gospodarka przestrzenna lub Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami
Podatki i opłaty od nieruchomości
Seminarium dyplomowe
RAZEM
Wycena nieruchomości
Procedury przetargowe na rynku inwestycyjnym
Ubezpieczenia nieruchomości
Negocjacje w działalności gospodarczej

Liczba
godzin
30 ZO
35 E
15 E
30 E
40 E

Tworzenie inwest planów

Marketing na rynku nieruchomości lubFacility management
Analiza rynku nieruchomości lub Doradztwo na rynku
nieruchomości
Seminarium dyplomowe
RAZEM
RAZEM SEM. I-IV
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Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

30
15
15
15
20

20
15
20

3
4
2
3
4

15 ZO

15

-

2

20 ZO
15 Z
200
35 E
20 ZO
30 E
25 ZO
25 ZO
20 ZO

110
15
15
20

20
15
90
20
20
15
25
25
-

2
10
30
4
2
3
3
3
2

30 ZO

30

-

3

15 Z
200
800

80
440

15
120
360

10
30
120

Przedmiot
do wyboru
x
x
x
x
x
x
x
x

Badania
naukowe
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

PROFIL KSZTAŁCENIA EKONOMIKA BEZPIECZEŃSTWA
III

IV

Przedmiot
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
Prawo gospodarcze prywatne
Prawo gospodarcze publiczne
Bezpieczeństwo ekologiczne i żywnościowe
Problematyka bezpieczeństwa w sektorze bankowym lub
Systemy emerytalne we współczesnym świecie
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych lub Ochrona
własności intelektualnej
Podstawy ergonomii
Polityka gospodarczo-obronna
Wojny ekonomiczne we współczesnym świecie
Seminarium dyplomowe
RAZEM
Bezpieczeństwo finansowe
Szpiegostwo przemysłowe
Przestępczość gospodarcza – wykrywanie, przeciwdziałanie i
zwalczanie
Bezpieczeństwo demograficzne
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze bezpieczeństwa
Monitorowanie prognozowanie zagrożeń ekonomicznych
Przemysł obronny w Polsce i na świecie lub Planowanie
zadaniowe na potrzeby przedsiębiorstwa
Seminarium dyplomowe
RAZEM
RAZEM SEM. I-IV

Liczba
godzin
30 E
20 E
20 E
30 E
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Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

20
10
10
20

10
10
10
10

3
2
2
3

20 ZO

10

10

2

15 ZO

10

5

2

15 ZO
20 ZO
15 ZO
15 Z
200
30 E
30 E

10
10
15
115
20
20

5
10
15
85
10
10

2
2
2
10
30
3
3

30 E

30

-

4

10 ZO
30 E
15 ZO
20 ZO

10
20
10
10

10
5
10

1
3
2
2

20 ZO

20

-

2

15 Z
200
800

140
505

15
60
295

10
30
120

Przedmiot
do wyboru
x
x
x
x
x

Badania
naukowe
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

PROFIL KSZTAŁCENIA GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ
III

IV

Przedmiot

Liczba
godzin

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw oraz rozwoju
regionalnego lub Fundusze strukturalne w rozwoju
przedsiębiorstw i rozwoju regionalnym
Finanse banku lub Finanse samorządowe
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Strategie podatkowe i finansowe przedsiębiorstw
Analiza finansowa
Seminarium dyplomowe
RAZEM
Rachunkowość bankowa lub Rachunkowość budżetowa
Międzynarodowe standardy rachunkowości
Rachunkowość projektów Unii Europejskiej
Rachunek kosztów i wyników
Metody oceny przedsięwzięć gospodarczych

Strategie rozwoju przedsiębiorstw
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe
Seminarium dyplomowe
RAZEM
RAZEM SEM. I-IV
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Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

20 ZO

-

20

3

15 ZO
45 E
35 E
40 E
30 E
15 Z
200
40 ZO
15 ZO
20 ZO
20 ZO
45 E
15 ZO
15 ZO
15 ZO
15 Z
200
800

15
20
15
20
15
85
20
10
25
15
70
405

25
20
20
15
15
115
20
15
20
10
20
15
15
15
130
395

3
4
3
4
3
10
30
4
1
2
2
4
3
2
2
10
30
120

Przedmiot
do wyboru
x

Badania
naukowe
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

PROFIL KSZTAŁCENIA EKONOMIKA I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
III

IV

Przedmiot
Ekonomika zasobów organizacji
Polityka konkurencji lub Reklama w biznesie
Organizacja i technika handlu
Etyka biznesu lub Ekonomia integracji europejskiej
Finanse przedsiębiorstw
Polityka podatkowa
Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
Seminarium dyplomowe
RAZEM
Regulacje prawne funkcjonowania MSP lub Polityka
spójności UE
Ubezpieczenia gospodarcze
Planowanie, finansowanie i ocena przedsięwzięć
gospodarczych
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Rachunkowość finansowa i zarządcza
Zarządzanie finansami
Obrót nieruchomościami
Seminarium dyplomowe
RAZEM
RAZEM SEM. I-IV

Liczba
godzin
20 ZO
10 ZO
20 ZO
20 ZO
50 E
50 E
15 ZO
15 Z
200

14

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

10
10
20
20
30
30
120

10
20
20
15
15
80

2
1
3
2
5
4
3
10
30

20 ZO

20

-

2

20 ZO

10

10

2

45 E

30

15

4

30 E
50 E
10 ZO
10 ZO
15 Z
200
800

20
30
10
10
130
500

10
20
15
70
300

3
5
2
2
10
30
120

Przedmiot
do wyboru
x
x
x
x
x
x
x
x

Badania
naukowe

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Efekty uczenia się

15

Poziom kształcenia: studia II stopnia (magisterskie)
Poziom kwalifikacji (PRK): 7
Profil kształcenia:Ogólnoakademicki
Dziedzina (dziedziny): Dziedzina nauk społecznych,
Dyscyplina (dyscypliny):Ekonomia i finanse (53%) – dyscyplina wiodąca, Nauki o zarządzaniu i jakości (17%), Nauki o polityce i administracji (7%),
Gospodarka społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (6%), Nauki socjologiczne (12%)
Lp.

Symbol
Kierunko
wych
Efektów
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

Charakterystyki drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji

charakteryst uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S):
yka
Charakterysty
Charakterysty Charakterysty
pierwszego
ka
ka ogólna
ka
dla dziedziny
stopnia (U)
dladziedziny
dla wszystkich
………………
nauk
dziedzinnauki
społecznych
(Sp)

16

Charakterysty
ka
kwalifikacji
obejmujących
kompetencje
inżynierskie.

WIEDZA (W)
1.

W_01

posiada rozbudowaną wiedzę z dziedziny nauk
ekonomicznych dotyczącą instytucji
gospodarczych oraz ich otoczenia
ekonomicznego, społecznego i prawnego oraz
złożonych procesów zachodzących w
gospodarce i jej otoczeniu

P7U_W

P7S_WG

P7S_WG(Sp)

2.

W_02

zna zaawansowane teorie mikroekonomii,
makroekonomii oraz na tej podstawie wyjaśnia
zasady funkcjonowania rynków

P7U_W

P7S_WG

P7S_WG(Sp)

3.

W_03

zna zasady funkcjonowania i działania sektora
publicznego i prywatnego, instytucji życia
społecznego i gospodarczego, systemach,
instytucjach struktury gospodarki narodowej w
świetle teorii makroekonomii, szkół
ekonomicznych XX wieku

P7U_W

P7S_WG

P7S_WG(Sp)

4,

W_04

posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie
procesu podejmowania decyzji (w tym
handlowych) przez podmioty gospodarcze konsumentów, producentów oraz relacje
między nimi

P7U_W

P7S_WG

P7S_WG(Sp)

5.

W_05

Zna w poszerzonym zakresie genezę i rozwój
poglądów (teorii) ekonomicznych i norm
prawnych

P7U_W

P7S_WG

P7S_WG(Sp)

6.

W_06

zna i objaśnia zaawansowane metody

P7U_W

P7S_WG

P7S_WG(Sp)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

statystyczne (matematyczne, badań
operacyjnych, ekonometrycznych i
prognozowania, ekonomii menedżerskiej,
rachunku kosztów) i ich wykorzystanie w
procesie rozpoznania, diagnozowania i
rozwiązywania problemów związanych
procesami gospodarczymi (wykorzystania
zasobów, realizacji polityki sektorowej,
realizacji działań handlowych, polityki
podatkowej)
7.

W_07

ma poszerzoną wiedzę z zakresu analizy
ekonometrycznej (finansowej) i prognozowania
oraz badań operacyjnych, wnioskowania
statystycznego, planowania, rachunkowości,
rachunku kosztów i strategii rozwoju

P7U_W

P7S_WG

P7S_WG(Sp)

8.

W_08

zna i stosuje zaawansowane narzędzia
gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych
opisujących zjawiska m.in. ekonomiczne,
finansowe, społeczne zachodzące w gospodarce
i przedsiębiorstwie (np. w ramach
rachunkowości)

P7U_W

P7S_WG

P7S_WG(Sp)

9.

W_09

ma rozszerzoną wiedzę oraz charakteryzuje
różne kategorie prawa opisujące i regulujące
działalność gospodarczą (w tym prawa
ubezpieczeń społecznych, handlowego,
gospodarczego)

P7U_W

P7S_WK

P7S_WK(Sp)

10.

W_10

zna i stosuje zaawansowane zasady procesu

P7U_W

P7S_WK

P7S_WK(Sp)
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-

-

-

-

-

-

-

-

zarządzania (np. marketingowego,
nieruchomościami) i kierowania w organizacji
różnymi zasobami (w tym ludzkimi)
11.

W_11

zna zaawansowane metody analizy
(ekonomicznej, finansowej) i stosuje je do
rozwiązywania złożonych problemów

P7U_W

P7S_WG

P7S_WG(Sp)

12.

W_12

zna i wnikliwie objaśnia zagadnienia
zrównoważonego rozwoju (rynku) i procesu
marketingowego (reklamy) w organizacji oraz
strategii rozwoju

P7U_W

P7S_WK

P7S_WK(Sp)

13.

W_13

stosuje zaawansowane narzędzia ekonomiczne,
statystyczne, matematyczne, planowania
strategicznego i informatyczne wspomagające
podejmowanie decyzji w organizacji

P7U_W

P7S_WG

P7S_WG(Sp)

14.

W_14

identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia różnorodne
rodzaje rynków kapitałowych i finansowych
oraz rynku nieruchomości

P7U_W

P7S_WG

P7S_WG(Sp)

15.

W_15

kształtuje współpracę nauki, otoczenia
gospodarczego i administracji służącą
prowadzeniu działalności badawczej oraz
przygotowaniu prac dyplomowych

P7U_W

P7S_WK

P7S_WK(Sp)

16.

W_16

zna i rozumie złożone procesy zachodzące na
rynku i w gospodarce krajowej i
międzynarodowej (proces globalizacji,
integracji), ma wiedzę na temat czyynków

P7U_W

P7S_WK

P7S_WK(Sp)

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bezpieczeństwa ekonomicznego i jego
zagrożeń
17.

W_17

ma pogłębioną wiedzę w zakresie socjologii,
norm etycznych oraz rozumie istotę i znaczenie
komunikowania się i negocjacji

P7U_W

P7S_WK

P7S_WK(Sp)

18.

W_18

zna zasady prowadzenia indywidualnej
przedsiębiorczości (w tym handlowej
prowadzonej na obszarach wiejskich)

P7U_W

P7S_WG

P7S_WG(Sp)

19.

W_19

zna przesłanki warunkujące gospodarczą
działalność człowieka w warunkach zmian
globalizacyjnych i integracyjnych

P7U_W

P7S_WK

P7S_WK(Sp)

20.

W_20

ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad
wykorzystania nowoczesnych technologii w
procesach biznesowych

P7U_W

P7S_WK

P7S_WG(Sp)

21

W_21

Zna terminologię anglojęzyczną służącą do
opisu zjawisk z zakresu ekonomii

P7U_W

P7S_WK

P7S_WG(Sp)

-

-

-

-

-

-

-

-

UMIEJĘTNOŚCI (U)
21.

U_01

Identyfikuje, interpretuje i analizuje zachodzące
w gospodarce procesy mikroekonomiczne i
makroekonomiczne zachodzące w otoczeniu
organizacji

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)

22.

U_02

dokonuje kompleksowej oceny działań
instytucji państwowych i prywatnych

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)

20

-

-

-

-

23.

U_03

dokonuje kompleksowej analizy polityki
gospodarczej (konkurencyjności, spójności,
podatkowej, handlowej, w aspekcie mikro i
makro) oraz określa relacje między
działaniami instytucji

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)

24.

U_04

interpretuje relacje między instytucjami sfery
publicznej i prywatnej w skali krajowej i
międzynarodowej

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)

25.

U_05

analizuje (w tym krytycznie) i interpretuje
przyczyny i skutki zachodzących w
gospodarce procesów społecznych,
ekonomicznych i finansowych oraz ich
konsekwencje dla realizacji określonej
polityki, analizuje i identyfikuje czynniki
mające wpływ na poziom bezpieczeństwa
ekonomicznego

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)

26.

U_06

analizuje i opisuje zasady funkcjonowania i
zarządzania przedsiębiorstwem (MSP,
planowania strategicznego, zarządzania
marketingowego, prowadzenia reklamy) w
warunkach zmian otoczenia

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)

27.

U_07

potrafi ocenić i sformułować zasady
etyczne w biznesie oraz formułować
pozytywne i krytyczne opinie dotyczące
podejmowanych problemów

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

U_08

potrafi dokonać weryfikacji hipotez przy
wykorzystaniu materiału empirycznego
podczas procesu przygotowania analiz,
wnioskowania statystycznego,
prognozowania i symulacji (w tym pracy
dyplomowej)

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)

29.

U_09

za pomocą zaawansowanych metod i modeli
statystycznych, matematycznych, badań
operacyjnych, prognoz i symulacji, planowania,
rachunku kosztów dokonuje interpretacji
procesów gospodarczych oraz zasobów

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)

30.

U_10

realizuję procedurę badania statystycznego,
marketingowego i prognozowania zjawisk
gospodarczych

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)

31.

U_11

analizuje i ocenia działanie, efektywność działań
sektora publicznego oraz prywatnego
(przedsiębiorstw, MSP) na rynku (np.
nieruchomości)

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)

32.

U_12

formułuje opinie dotyczące roli człowieka i
kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym
różnych obszarów funkcjonalnych (w tym
zabezpieczenia społecznego)

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)

33.

U_13

ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą
finansów, finansów publicznych i innych
zasobów organizacji oraz w tym zakresie
rozwiązywania problemów wykorzystując

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

m.in. narzędzia rachunkowości, rachunek
kosztów
34.

U_14

zna koncepcje tworzenia i zarządzania
instytucjami rynkowymi (przedsiębiorstwami,
jednostkami służby zdrowia), w tym
organizacjami pozarządowymi

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)

35.

U_15

analizuje istotę i przyczyny zróżnicowania
poziomu socjologii miasta, rozwoju
gospodarczego w skali regionalnej i światowej

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)

36.

U_16

zna zasady i narzędzia planowania
strategicznego i działania
marketingowego

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)

37.

U_17

posiada umiejętność analizowania zjawisk
społecznych (np. bezrobocie) zachodzących w
różnych obszarach funkcjonalnych gospodarki
oraz formułuje własne opinie na ten temat w
oparciu o wybrane źródła wiedzy

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)

38.

U_18

dokonuje pogłębionej analizy
funkcjonowania sektora gospodarki
(rynku kapitałowego, finansowego,
nieruchomości) w aspekcie społecznym,
ekonomicznym i finansowym,
handlowym wykorzystując narzędzia
rachunkowości (finansowej, zarządczej)

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)

39.

U_19

posługuje się przepisami prawa i

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

wykorzystuje je do rozwiązywania
problematyki zawodowej
40.

U_20

posiada umiejętność
przygotowywania prac pisemnych
oraz prezentacji wyników badań
ekonomicznych, na bazie źródeł i
literatury polsko- i anglojęzycznej, w
języku polskim i obcym

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)

41.

U_21

jest świadomy konieczności uczenia się
przez cale życie, internacjonalizacji procesu
kształcenia, potrafi świadomie planować
proces samodzielnego samokształcenia

P7U_U

P7S_UU

P7S_UU(Sp)

42.

U_22

jest przygotowany do przejmowania
odpowiedzialności za realizację przekazanego
mu zadania oraz ludzi a także jest przygotowany
do kierowania i organizowania pracą zespołu

P7U_U

P7S_UO

P7S_UO(Sp)

43.

U_23

ma umiejętność efektywnego wykorzystywania
nowoczesnych technologii w procesach
biznesowych

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW(Sp)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K)
44.

K_01

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i nabytych umiejętności

P7U_K

P7S_KK

-

45.

K_02

jest przygotowany do zidentyfikowania
obszarów wiedzy, dba o rozwój kwalifikacji i

P7U_K

P7S_KK

-

24

zdolności interdyscyplinarnych
46.

K_03

jest gotów do inicjowania oraz skutecznego
realizowania działań na rzecz interesu
publicznego

P7U_K

P7S_KO

-

47.

K_04

jest przygotowany do wyjaśniania na forum
publicznym, istoty procesów ekonomicznych
oraz ma świadomość posługiwania się
argumentami w dyskusji

P7U_K

P7S_KO

-

48.

K_05

jest świadom istoty polityki państwa na rynku
pracy i posiada kompetencje do krytycznej
analizy tej polityki

P7U_K

P7S_KK

-

49.

K_06

posiada kwalifikacje do kształtowania relacji, w
interesie przedsiębiorstwa i społeczeństwa,
łatwo adaptuje się do zmieniających warunków

P7U_K

P7S_KR

-

50.

K_07

posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk
demograficznych, społecznych na
funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstwa

P7U_K

P7S_KK

-

51.

K_08

posiada kompetencje do prawidłowej
identyfikacji i oceny partnerstwa publicznoprywatnego w niektórych dziedzinach
działalności gospodarczej

P7U_K

P7S_KK

-

52.

K_09

potrafi korzystać z doświadczeń sektora nonprofit i przenosić je do przedsiębiorstwa

P7U_K

P7S_KO

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53.

K_10

ma kompetencje do oceny zaangażowania
pracowników w realizację ich zadań
zawodowych

P7U_K

P7S_KO

-

54.

K_11

rozumie społeczne aspekty praktycznego
stosowania posiadanej wiedzy, w tym
przenoszenia na płaszczyznę krajową
doświadczeń międzynarodowych, w warunkach
globalizacji i integracji gospodarki

P7U_K

P7S_KR

-

55.

K_12

jest świadom postępowania zgodnie z zasadami
etyki w relacjach z pracownikami.

P7U_K

P7S_KR

-

-

-

-

-

-

-

Legenda:
W_01
U_01
K_01
P…U_W
P…U_U
P…U_K
P…S_WG
P…S_WK
P…S_UW
P…S_UK
P…S_UO
P…S_UU
P…S_KK
P…S_KO
P…S_KR

Kierunkowy Efekt Uczenia się nr 1 z zakresu Wiedzy
Kierunkowy Efekt Uczenia się nr 1 z zakresu Umiejętności
Kierunkowy Efekt Uczenia się nr 1 z zakresu Kompetencji Społecznych
poziom (…), charakterystyka uniwersalna w zakresie Wiedzy
poziom (…), charakterystyka uniwersalna w zakresie Umiejętności
poziom (…), charakterystyka uniwersalna w zakresie Kompetencji Społecznych
poziom (…) typowy dla szkolnictwa wyższego, charakterystyka w zakresie Wiedzy (Głębia)
poziom (…) typowy dla szkolnictwa wyższego, charakterystyka w zakresie Wiedzy (Kontekst)
poziom (…) typowy dla szkolnictwa wyższego, charakterystyka w zakresie Umiejętności (Wykorzystanie wiedzy)
poziom (…) typowy dla szkolnictwa wyższego, charakterystyka w zakresie Umiejętności (Komunikowanie się)
poziom (…) typowy dla szkolnictwa wyższego, charakterystyka w zakresie Umiejętności (Organizacja pracy)
poziom (…) typowy dla szkolnictwa wyższego, charakterystyka w zakresie Umiejętności (Uczenie się)
poziom (…) typowy dla szkolnictwa wyższego, charakterystyka w zakresie Kompetencji Społecznych (Krytyczne podejście)
poziom (…) typowy dla szkolnictwa wyższego, charakterystyka w zakresie Kompetencji Społecznych (Odpowiedzialność)
poziom (…) typowy dla szkolnictwa wyższego, charakterystyka w zakresie Kompetencji Społecznych (Rola zawodowa)

26

Wnioskowanie statyst.
Ekonomia menedżerska
Makroekonomia
Historia myśli ekonom.
Ekonomia społeczna
Ekonomia międzynarod.
Currentproblems (…)
Ekonometria (…)
Prawo gospodarcze
Gospodarowanie k. l.
E-biznes
Rynek kapitałowy i fin.
Ekonoma matematyczna
Ekonomika
bezpieczeństwa
Globalizacja (…)
Wykład monograficzny
Proseminarium

SPECJALNOŚĆ: GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Podstawy prawne nier.
Obrót i zarządzanie nier.
Gosp. mieniem kom.
Strat. finansowania (…)
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K_12

K_11

K_10

K_09

K_08

K_07

K_06

K_05

K_04

K_03

K_02

K_01

U_23

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

U_22

U_21

U_20

U_19

U_18

U_17

U_16

U_15

U_14

U_13

U_12

U_11

U_10

U_09

U_08

U_07

U_06

U_05

U_04

U_03

U_02

U_01

W_20

W_19

W_18

W_17

W_16

W_15

W_14

W_13

W_12

W_11

W_10

W_09

W_08

W_07

W_06

W_05

W_04

W_03

W_02

W_21
UMIEJĘTNOŚCI

WIEDZA

W_01

MACIERZ

Ocena projektów inwest.
Gospodarka przestrzenna
Pośrednictwo w obr. nier.
Podatki i opłaty od nier.
Wycena nieruchomości
Procedury przetarg. (…)
Ubezpieczenia nieruch.
Negocjacje w dział. gosp.
Tworzenie inwest planów
Marketing na rynku nier.
Facility management
Analiza rynku nieruch.
Doradztwo na rynku nier.
Seminarium dyplomowe

SPECJALNOŚĆ: EKONOMIKA BEZPIECZEŃSTWA
Bezp. energ. państwa
Prawo gosp. prywatne
Prawo gosp. Publiczne
Bezp. ekolog. i żywnośc.
Probl. bezp. w sekt. bank.
Systemy emerytalne (…)
Bezp. informacji i o.d.o.
Ochrona własności int.
Podstawy ergonomii
Polityga gosp.-obronna
Wojny ekonomiczne (…)
Bezpieczeństwo finans.
Szpiegostwo przemysł.
Przestępczość gosp. (…)
Bezpieczeństwo demogr.
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie zas. ludzkimi
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Monit. i progn. zagr. ekon.
Przemysł obronny (…)
Planowanie zadan. (…)
Seminarium dyplomowe

SPECJALNOŚĆ: GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ
Finans. rozwoju przeds.
Fundusze struktur.(…)
Finanse banku
Finanse samorządowe
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Strategie podatkowe (…)
Analiza finansowa
Rachunkowość bankowa
Rachunkowość budżetowa
Międz. Standardy rchunk.
Rachunkowość proj. UE
Rachunek kosztów i wyn.
Metody oceny przeds. gosp.
Strategie rozw. przeds.
Zarządz. finans. przeds.
Doradztwo finans. i ubezp.
Seminarium dyplomowe

SPECJALNOŚĆ: GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ
Ekonomika zasobów org.
Polityka konkurencji
Reklama w biznesie
Org. i technika handlu
Etyka biznesu
Ekonomia integr. europ.
Finanse przedsiębiorstw
Polityka podatkowa
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Metody oceny (…)
Reg. prawne funkcj. MSP
Polityka spójności UE
Ubezpieczenia gosp.
Planowanie, finans. (…)
Strategia rozw. przeds.
Rach. fin. i zarządcza
Zarządzanie finansami
Obrót nieruchomościami
Seminarium dyplomowe
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PRZEWODNIKI PO
PRZEDMIOTACH

31

MODUŁ KIERUNKOWY

32

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU

Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr

Studia:
drugiego stopnia

WNIOSKOWANIESTATYSTYCZNE
Rok studiów: I
Semestr studiów: I

Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Załącznik
4
1)
C1. Nauczenie wprawnego korzystania z narzędzi statystyki matematycznej, estymacji i testowania hipotez statystycznych.
Cel przedmiotu
Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji

C2. Nauczenie wspierania komputerowego wnioskowania statystycznego.
Student powinien znać matematykę i statystykę opisową w zakresie wykładów i ćwiczeń z pierwszego roku studiów
pierwszego stopnia.
Ponadto, winien znać arkusz kalkulacyjny Excel w podstawowym zakresie.
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Symbolodniesienia do
efektów uczenia się dla
kierunku studiów

Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Opis efektów uczenia się

Wiedza
W_01

Posiada rozszerzoną wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk, a także jej metodologicznych i
przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.

P7U_W

W_06

Zna metody weryfikacji hipotez statystycznych i możliwości ich wykorzystania.

P7U_W

W_13

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach
badawczych właściwych dla ekonomii i nauk pokrewnych.

P7U_W

Umiejętności

U_05

Potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną, a także pozyskiwać dane niezbędne do
analizowania i interpretacji procesów i zjawisk z zakresu ekonomii oraz powiązanych z nią
dyscyplin.

P7U_U

U_08

Posiada umiejętność wykorzystania poznanych metod weryfikacji hipotez statystycznych w
badaniach statystycznych.

P7U_U

U_09

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami (modelami i narzędziami) teoretycznymi do
analizowania podejmowanych działań w praktyce gospodarczej.

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_02

Rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i rozwoju kompetencji
interpersonalnych; potrafi zarządzać procesem uczenia się innych osób
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osobistych

oraz

P7U_K

K_11

Posługuje się komputerowymi pakietami statystycznymi w zakresie wykorzystania metod
wnioskowania statystycznego w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć:
wykład

1. Zmienne losowe i ich rozkłady teoretyczne. Zmienne losowe typu skokowego: rozkład zero-jedynkowy, rozkład
dwumianowy, rozkład Poissona. Zmienne losowe typu ciągłego: rozkład jednostajny, rozkład normalny, rozkład
wykładniczy, rozkład t-Studenta, rozkład F-Snedecora, rozkład chi-kwadrat.
2. Teoria estymacji: pojęcie i podstawowe własności estymatorów, metody uzyskiwania estymatorów o pożądanych
właściwościach, estymacja przedziałowa, przedział ufności dla średniej, przedział ufności dla wariancji, przedział
ufności dla wskaźnika struktury.
3. Testowanie hipotez statystycznych. Ogólne zasady budowy testów istotności. Test hipotezy o wartości średniej, o
wariancji, o wskaźniku struktury.
4. Test zgodności chi-kwadrat.

Suma godzin: 10.

Forma zajęć :
ćwiczenie

1. Konstruowanie przedziałów ufności dla średniej, dla wariancji, dla wskaźnika struktury. Obliczanie błędu
względnego.
2. Weryfikowanie hipotez o wartości średiej, o wariancji, o wskaźniku struktury
3. Weryfikowanie hipotezy o niezależności zmiennych losowych.
Suma godzin: 10.

Metody dydaktyczne

Narzędzia dydaktyczne

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

Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów
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Sposoby oceny

F1. Ocena zadań przygotowywanych indywidualnie podczas pracy z komputerem.

(F- formująca,

F2. Ocena prezentacji multimedialnej.

P- podsumowująca)

P –egzamin pisemny

Literatura

podstawowa






J. Jóźwiak, J. Podgórski,Statystyka od podstaw, Warszawa 1998;
K. Kukuła, Elementy statystyki w zadaniach, Warszawa 1998;
M. Sobczyk M., Statystyka,Warszawa 2000;
H. Kassyk-Rokicka (red.), Statystyka.Zbiór zadań, Warszawa 1999.

uzupełniająca





K. R. Bąk, Statystyka wspomagana Excelem 2007,Warszawa 2010;
J. Podgórski, Statystyka z komputerem, Statgraphics, wersja 5 i 6, Warszawa 1995;
A. Snarska, Statystyka, ekonometria, prognozowanie, ćwiczenia z Excelem 2007, wyd. 2, Warszawa 2011.

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)

ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
10
10
30
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Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

30
18
2
100
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie posiada
rozszerzonej wiedzy o
miejscu ekonomii w systemie

Student posiada rozszerzoną wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk, a także jej
metodologicznych i przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.
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nauk, a także jej
metodologicznych i
przedmiotowych
powiązaniach z innymi
dyscyplinami naukowymi.
Student zna metody weryfikacji hipotez statystycznych i możliwości ich wykorzystania

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna
metodweryfikacji hipotez
statystycznych i możliwości
ich wykorzystania

Student ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o problemach badawczych, metodach,
technikach i narzędziach badawczych właściwych dla ekonomii i nauk pokrewnych.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie ma pogłębionej i
rozszerzonej wiedzę o
problemach badawczych,
metodach, technikach i
narzędziach badawczych
właściwych dla ekonomii i
nauk pokrewnych.

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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

38

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 bardzoi
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/

które student nabył podczas
zajęć

które student nabył podczas
zajęć

Student potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną, a także pozyskiwać dane
niezbędne do analizowania i interpretacji procesów i zjawisk z zakresu ekonomii oraz
powiązanych z nią dyscyplin.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi
wykorzystać pogłębionej
wiedzy teoretycznej, a także
pozyskiwać danych
niezbędnych do analizowania
i interpretacji procesów i
zjawisk z zakresu ekonomii
oraz powiązanych z nią
dyscyplin.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie posiada
umiejętności wykorzystania
poznanych metod weryfikacji
hipotez statystycznych w
badaniach statystycznych

Student posiada umiejętność wykorzystania poznanych metod weryfikacji hipotez
statystycznych w badaniach statystycznych

Student nie potrafi sprawnie
posługiwać się wybranymi
ujęciami (modelami i
narzędziami) teoretycznymi
do analizowania
podejmowanych działań w
praktyce gospodarczej.

Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami (modelami i narzędziami)
teoretycznymi do analizowania podejmowanych działań w praktyce gospodarczej.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3
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które student nabył podczas
zajęć

egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

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 rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i rozwoju kompetencji osobistych oraz
interpersonalnych; potrafi zarządzać procesem uczenia się innych osób

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie rozumie potrzeby
nieustannego uczenia się i
rozwoju kompetencji
osobistych oraz
interpersonalnych; nie potrafi
zarządzać procesem uczenia
się innych osób

Student posługuje się komputerowymi pakietami statystycznymi w zakresie wykorzystania
metod wnioskowania statystycznego w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie posługuje się
komputerowymi pakietami
statystycznymi w zakresie
wykorzystania metod
wnioskowania statystycznego
w badaniach zjawisk
społeczno-ekonomicznych
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu

EKONOMIA MENEDŻERSKA

Rok studiów, semestr

Rok studiów: I
Semestr studiów: I

Studia:

Kierunek: Ekonomia

drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)

4

Cel przedmiotu

C1. Przekazanie wiedzy ekonomicznej dającej przygotowanie do podejmowania decyzji menedżerskich
C2. Przekazanie wiedzy w zakresie stosowania narzędzi analizy mikroekonomicznej w podejmowaniu decyzji menedżerskich
C3. Przekazanie wiedzy w zakresie wyznaczania funkcji popytu i cenowej elastyczności na produkty przedsiębiorstwa;
uwzględniania ryzyka w zarządzaniu; uwzględniania roli otoczenia biznesowego w podejmowaniu decyzji

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji

Podstawowa wiedza z zakresu matematyki, wnioskowania statystycznego, mikroekonomii i finansów
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Symbolodniesienia do
efektów uczenia się dla
kierunku studiów;/

Opis efektów uczenia się

Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_06

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach
badawczych właściwych dla ekonomii i nauk pokrewnych.

P7U_W

W_10

Ma wiedzę na temat instrumentów wspierających zarządzanie różnymi rodzajami ryzyka w
rzeczywistości gospodarczej.

P7U_W

W_13

Posiada wiedzę w zakresie celów działalności przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji w
przedsiębiorstwie.

P7U_W

Umiejętności
U_09

Potrafi wybrać i zastosować adekwatny dla ekonomii i dyscyplin pokrewnych sposób postępowania;
potrafi dobierać środki i metody pracy pod kątem skutecznego wykonania zadań zawodowych.

P7U_U

U_11

Posiada wiedzę w zakresie celów działalności przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji w
przedsiębiorstwie

P7U_U

U_17

Potrafi samodzielnie kreować oryginalne scenariusze rozwiązań dla złożonych problemów
ekonomicznych i prognozować przebieg rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych
działań w określonych obszarach praktycznych.

P7U_U
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Kompetencje społeczne
K_03

Jest kreatorem zmian w życiu społeczno - gospodarczym oraz wewnątrz organizacji

P7U_K

K_12

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce w obszarze ekonomii;
wyróżnia się rozwagą, dojrzałością oraz zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu, a także
realizowaniu działań w obszarze ekonomii.

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć :
wykład

1.
2.
3.
4.
5.

Koncepcje teoretyczne rynku, bariery rynkowe, determinanty struktury rynku.
Zasady podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Cele działalności przedsiębiorstwa.
Wartość zaktualizowana przedsięwzięć inwestycyjnych.
Ogólne zasady analizy marginalnej.
Analiza popytu i efektywna polityka cenowa monopolisty. Metody statystyczne oceny funkcji popytu - ilościowa
analiza popytu.
6. Ocena strategii konsumenta.
7. Proces produkcji i koszty. Organizacja firmy.
8. Wybrane strategie cenowe dla firm posiadających możliwość kształtowania ceny. Nadwyżka konsumenta.
9. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Wartość informacji. Prognozy.
10. Elementy teorii gier. Aukcje.
11. Decyzje menedżerskie w działalności samorządowej.

Suma godzin: 20.
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Forma zajęć :
ćwiczenie

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

Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej
Istota przedsiębiorstwa i jego działalności
Prognozowanie w aspekcie ekonomii menedżerskiej
Podejmowanie decyzji gospodarczych
Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej
Analiza popytu i optymalna polityka cenowa
Zastosowanie zdolności menedżerskich w systemie funkcjonowania przedsiębiorstwa
Formy organizacyjne przedsiębiorstw a struktura władzy

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

F1. Ocena aktywności podczas ćwiczeń.

(F- formująca,

F2. Ocena prezentacji multimedialnej.

P- podsumowująca)

P – egzamin pisemny

Literatura

podstawowa

 M. R. Baye. Managerial Economics and Business Strategy. McGraw-Hill International Edition. London 2006.
 L.M. Froeb, B.T. McCann. Ekonomia Menedżerska. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 2012.
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 W.S. Samuelson, S.G. Marks. Ekonomia Menedżerska, PWE, Warszawa 2009.
uzupełniająca

 S. Fischer, R. Dornbusch. Ekonomia, Mikroekonomia, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2008

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)

ZAŁĄCZNIK NR 1

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
20
10
15
25
30
1
101
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Efekt przedmiotowy z zakresu

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 nie ma pogłębionej i
rozszerzonej wiedzy o
problemach badawczych,
metodach, technikach i
narzędziach badawczych
właściwych dla ekonomii i
nauk pokrewnych.

Student ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o problemach badawczych, metodach,
technikach i narzędziach badawczych właściwych dla ekonomii i nauk pokrewnych.

Student nie ma wiedzy na

Student ma wiedzę na temat instrumentów wspierających zarządzanie różnymi rodzajami
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wiedzy nr 2

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

temat instrumentów
wspierających zarządzanie
różnymi rodzajami ryzyka w
rzeczywistości gospodarczej.

ryzyka w rzeczywistości gospodarczej.

Student nie posiada wiedzy w
zakresie celów działalności
przedsiębiorstwa oraz
podejmowania decyzji w
przedsiębiorstwie

Student posiada wiedzę w zakresie celów działalności przedsiębiorstwa oraz
podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie

UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie potrafi wybrać i
zastosować adekwatnych dla

Student potrafi wybrać i zastosować adekwatny dla ekonomii i dyscyplin pokrewnych
sposób postępowania; potrafi dobierać środki i metody pracy pod kątem skutecznego
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

ekonomii i dyscyplin
pokrewnych sposbów
postępowania; nie potrafi
dobierać środków i metod
pracy pod kątem skutecznego
wykonania zadań
zawodowych.

wykonania zadań zawodowych.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie posiada wiedzy w
zakresie celów działalności
przedsiębiorstwa oraz
podejmowania decyzji w
przedsiębiorstwie

Student posiada wiedzę w zakresie celów działalności przedsiębiorstwa oraz podejmowania
decyzji w przedsiębiorstwie

Student potrafi samodzielnie kreować oryginalne scenariusze rozwiązań dla złożonych
problemów ekonomicznych i prognozować przebieg rozwiązywania oraz przewidywać
skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie potrafi
samodzielnie kreować
oryginalnych scenariuszy
rozwiązań dla złożonych
problemów ekonomicznych i
nie potrafi prognozować
przebiegu rozwiązywania oraz
przewidywania skutków
planowanych działań w
określonych obszarach
praktycznych.

KOMPETENCJE
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia

48

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia

Student osiągnął
przedmiotowy efekt

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

Student nie jest kreatorem
zmian w życiu społeczno
gospodarczym oraz wewnątrz
organizacji

Student jest kreatorem zmian w życiu społeczno gospodarczym oraz wewnątrz organizacji

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce w
obszarze ekonomii; wyróżnia się rozwagą, dojrzałością oraz zaangażowaniem w
projektowaniu, planowaniu, a także realizowaniu działań w obszarze ekonomii.

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie utożsamia się z
wartościami, celami i
zadaniami realizowanymi w
praktyce w obszarze
ekonomii; nie wyróżnia się
rozwagą, dojrzałością oraz
zaangażowaniem w
projektowaniu, planowaniu, a
także realizowaniu działań w
obszarze ekonomii.
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się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi wynik obserwacji
pracy i nastawienia studenta
podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

uczenia się na poziomie
bardzo dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu

MAKROEKONOMIA

Rok studiów, semestr

Rok studiów: I
Semestr studiów: I

Studia:
drugiego stopnia

Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS
(Załącznik 1)

6

Cel przedmiotu

C1. Umiejętność analizy zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce
C2. Zrozumienie teoretycznych aspektów makroekonomii

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji

Podstawy makroekonomii

Symbolodniesienia do
efektów uczenia się dla
kierunku studiów

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia
do uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza

W_02

Posiada wiedzę z zakresu istoty makroekonomii oraz głównych nurtów makroekonomii.

P7U_W

W_03

Zna modele makroekonomiczne odnoszące się do roli państwa w gospodarce

P7U_W

W_11

Zna modele makroekonomiczne opisujące współczesne gospodarki

P7U_W

Umiejętności

U_01

Wykorzystuje zaawansowaną
makroekonomicznych

wiedzę

teoretyczną

do

opisu

i

analizowania

zjawisk

U_05

Potrafi identyfikować i dokonywać oceny znaczenia określonych czynników we wzroście
gospodarczym

P7U_U

U_09

Potrafi analizować i interpretować dane statystyczne w zakresie zjawisk makroekonomicznych

P7U_U

P7U_U

Kompetencje społeczne

K_02

Dba o rózwój kwalifikacji i rozwój swoich zdolności w zakresie wiedzy makroekonomicznej

P7U_K

K_03

Umie aktywnie uczestniczyć w indywidualnym i zespołowym procesie decyzyjnym przewidując
konsekwencje swoich działań

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć:
wykład

1.
2.
3.
4.
5.

Makroekonomia jako nauka. Podstawowe problemy makroekonomiczne.
Współczesne nurty w makroekonomii: teoria wzrostu endogenicznego, teoria racjonalnych oczekiwań, teoria histerezy.
Struktura gospodarki narodowej.
Rachunek dochodu narodowego.
Budżet państwa. Ustawa budżetowa.
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Działanie gospodarki w krótkim okresie.
Wpływ wymiany zagranicznej na dochód narodowy. Wpływ wzrostu popytu zagranicznego na PKB.
Pieniądz i system pieniężny. Bank centralny i jego rola w gospodarce.
Reguły polityki pieniężnej.
Długookresowy model wzrostu. Źródła wzrostu gospodarczego.
Model błędnych percepcji. Funkcja podaży Lucasa.
Popyt konsumpcyjny. Konsumpcja w warunkach pewności i w warunkach niepewności. Zależność między konsumpcją a
PKB.
13. Kompletny model wzrostu. Krzywa Phillipsa.
14. Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej.
15. Równowaga rynku dóbr i usług oraz rynku pieniężnego w ujęciu ekonomii keynesowskiej i neoklasycznej.
16. Inflacja a polityka pieniężna. Koszty inflacji. Metody walki z inflacją.
17. Wzrost cen i usług. Wskaźnik CPI.
18. Bezrobocie. Analiza przyczyn bezrobocia. Społeczny koszt bezrobocia.
19. Teorie wzrostu gospodarczego.
20. Polityka makroekonomiczna państwa.
Suma godzin: 20

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Podstawowe właściwości i terminologia modelu makroekonomicznego.
Sposoby pomiaru PKB.
System pieniężny. Polityka fiskalna i pieniężna i jej skutki.
Działanie gospodarki w krótkim okresie.
Decyzje polityki gospodarczej. Polityka makroekonomiczna. Model IS-LM jako narzędzie polityki
gospodarczej.
6. Zależność między konsumpcją a PKB. Popyt inwestycyjny. Handel zagraniczny.
7. Deficyt budżetowy państwa. Zależność między deficytem, konsumpcją i stopami procentowymi.
8. Dynamika gospodarki i dostosowanie cen.
9. Wahania koniunkturalne. Cykl koniunkturalny.
10. Sposoby konstruowania reguł polityki makroekonomicznej.
Suma godzin: 10
1.
2.
3.
4.
5.

Forma zajęć:
ćwiczenie
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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)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny

Literatura

podstawowa
uzupełniająca







B. David, F. Stanley, V. Gianluigi, D. Rudiger, Makroekonomia, Wyd. PWE , Warszawa 2020;
E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, WN PWN, Warszawa 2018.

S. Lis, Współczesna makroekonomia, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2020;
J. Chmiel, Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki, Wyd. WN PWN, Warszawa 2017;
E. Kwiatkowski, R. Milewski, Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, WN PWN, Warszawa 2018.

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
20
10

Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
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Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

25
35
35
23
1
150
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

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

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
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Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie posiada wiedzy z
zakresu istoty makroekonomii
oraz głównych nurtów
makroekonomii

Student posiada wiedzę z zakresu istoty makroekonomii oraz głównych nurtów
makroekonomii.

Student zna modele makroekonomiczne odnoszące się do roli państwa w gospodarce

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna model
makroekonomicznychodnoszą
cych się do roli państwa w
gospodarce
Student nie zna modeli
makroekonomicznych
opisujących współczesne
gospodarki

Student zna modele makroekonomiczne opisujące współczesne gospodarki

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
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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 i
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
zaawansowanej wiedzy
teoretycznej do opisu i
analizowania zjawisk
makroekonomicznych

Student wykorzystuje zaawansowaną wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania zjawisk
makroekonomicznych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi
identyfikować i dokonywać
oceny znaczenia określonych
czynników we wzroście
gospodarczym

Student potrafi identyfikować i dokonywać oceny znaczenia określonych czynników we
wzroście gospodarczym

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie potrafi analizować
i interpretować danych
statystycznych w zakresie
zjawisk makroekonomicznych

Student potrafi analizować i interpretować dane statystyczne w zakresie zjawisk
makroekonomicznych

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik 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 dba o
rózwójkwalifikacji i nie dna o
rozwój swoich zdolności w
zakresie wiedzy
makroekonomicznej

Student dba o rózwój kwalifikacji i rozwój swoich zdolności w zakresie wiedzy
makroekonomicznej

Student umie aktywnie uczestniczyć w indywidualnym i zespołowym procesie
decyzyjnym przewidując konsekwencje swoich działań

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie umie aktywnie
uczestniczyć w
indywidualnym i
zespołowym procesie
decyzyjnym ani nie umie
przewidywackonsekwencji
swoich działań
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu

HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ

Rok studiów, semestr

Rok studiów: I
Semestr studiów: I

Studia:
drugiego stopnia

Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

3
C1. Poznanie rozwoju systemu rynkowego
C2. Poznanie założeń głównych szkół ekonomii oraz znajomość wkładu poszczególnych teorii w rozwój współczesnej
ekonomii
C3. Poznanie historycznych uwarunkowań kształtowania się różnych koncepcji ekonomicznych, współczesnych koncepcji
funkcjonowania gospodarki rynkowej i wynikających z niej programów gospodarczych, wykorzystywanie dorobku
współczesnej myśli ekonomicznej w analizie i interpretacji zjawisk i procesów makro- i mikroekonomicznych.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji

Symbolodniesienia do
efektów uczenia się dla
kierunku studiów;/

Pożądana znajomość: mikro i makroekonomii, historii gospodarczej.

Opis efektów uczenia się

58

Symbol odniesienia
do uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_02

Posiada wiedzę o poszczególnych etapach rozwoju myśli ekonomicznej.

P7U_W

W_05

Posiada pogłębioną wiedzę o różnicach w podejściu poszczególnych ekonomistów i szkół ekonomii
w wybranych kwestiach.

P7U_W

W_08

Ma wiedzę na temat powiązań poglądów ekonomicznych z aktualnym podłożem gospodarczym,
społecznym i politycznym.

P7U_W

Umiejętności
U_01

Identyfikuje kluczowe cechy poszczególnych szkół ekonomii.

P7U_U

U_05

Posiada umiejętności dostrzegania i interpretacji zjawisk gospodarczych, pogłębione i wzbogacone o
wyjaśnianie wzajemnych relacji miedzy szkołami ekonomii.

P7U_U

U_17

Posiada umiejętności rozumienia przyczyn i przebiegu współczesnego rozwoju teorii ekonomii,
poszerzone o formułowanie własnych opinii na ten temat.

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_01

Wykazuje gotowość do krytycznej analizy dorobku teorii ekonomii.

P7U_K

K_04

Potrafi komunikować się z otoczeniem, przekazywać i bronić swoich poglądów.

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć :
wykład

1.Narodziny ekonomii. Idea porządku naturalnego. System teoretyczny: A. Smitha, D. Ricardo, J. S. Milla, T Malthusa;
2.Ekonomia marksowska. Marksowska teoria stosunków produkcji i własności;
3.Odrodzenie ekonomii klasycznej. Nurt subiektywno-marginalny;
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4.Instytucjonalizm i neoinstytucjonalizm. T. Veblen i jego następcy;
5. System ekonomiczny J. M. Keynesa. Popytowa teoria dochodu narodowego.
6. Nowa Makroekonomia.
7. Monetaryzm.
8.Nowa szkoła keynesowska.
9. Szkoła chicagowska: Teoria praw własności. Teoria publicznego wyboru.
10. Ordoliberalizm. Społeczna gospodarka rynkowa.
11. Polska myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej i współczesna.
12. Społeczna Nauka Kościoła. Idea pracy, kapitału i gospodarki rynkowej w Encyklikach.
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

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
podstawowa

 M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujecie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994
 H. Landreth, D. C. Colander, Historia mysli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998
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 W. Stankiewicz, Historia mysli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007
uzupełniająca

 B. Snowdon, H. Vane, D. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998
 E. Taylor, Historia rozwoju ekonomiki, Delfin, Lublin 1991

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
20

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

25
25
2
72
3

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

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

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie posiada wiedzy o
poszczególnych etapach
rozwoju myśli ekonomicznej.

Student posiada wiedzę o poszczególnych etapach rozwoju myśli ekonomicznej.

Student posiada pogłębioną wiedzę o różnicach w podejściu poszczególnych ekonomistów
i szkół ekonomii w wybranych kwestiach.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie posiada
pogłębionej wiedzę o
różnicach w podejściu
poszczególnych ekonomistów
i szkół ekonomii w
wybranych kwestiach.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie ma wiedzy na
temat powiązań poglądów
ekonomicznych z aktualnym
podłożem gospodarczym,

Student ma wiedzę na temat powiązań poglądów ekonomicznych z aktualnym podłożem
gospodarczym, społecznym i politycznym.
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społecznym i politycznym.

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 identyfikuje kluczowe cechy poszczególnych szkół ekonomii.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi
identyfikować kluczowych
cech poszczególnych szkół
ekonomii.

Student posiada umiejętności dostrzegania i interpretacji zjawisk gospodarczych,
pogłębione i wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych relacji miedzy szkołami ekonomii.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie posiada
umiejętności dostrzegania i
interpretacji zjawisk
gospodarczych, nie ma
pogłębionej i wzbogaconej
wiedzy o wyjaśnianie
wzajemnych relacji miedzy
szkołami ekonomii.
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie posiada
umiejętności rozumienia
przyczyn i przebiegu
współczesnego rozwoju teorii
ekonomii, nie poszerzonej o
formułowanie własnych opinii
na ten temat.

Student posiada umiejętności rozumienia przyczyn i przebiegu współczesnego rozwoju
teorii ekonomii, poszerzone o formułowanie własnych opinii na ten temat.

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 wykazuje gotowość do krytycznej analizy dorobku teorii ekonomii.

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie wykazuje
gotowości do krytycznej
analizy dorobku teorii
ekonomii.
Student nie potrafi
komunikować się z
otoczeniem, nie potrafi
przekazywać i bronić swoich

Student potrafi komunikować się z otoczeniem, przekazywać i bronić swoich poglądów

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

64

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

poglądów

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU

Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS
(Załącznik 1)
Cel przedmiotu

EKONOMIA SPOŁECZNA
Rok studiów: I
Semestr studiów: I
Kierunek: Ekonomia
3
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 Socjlogii 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_03

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

P7U_W

W_04

Zna system przepływu informacji i współpracy pomiędzy organami administracji publicznej i
organizacjami trzeciego sektora, czyli rzeczywiście funkcjonującego partnerstwa społecznopublicznego

P7U_W

W_15

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

P7U_W

Umiejętności
U_03

Dokonuje analizy i interpretacji możliwości między instytucjami ekonomii społecznej i
administracją

P7U_U

U_04

Analizuje możliwości płynące z ekonomii społecznej dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
oraz opisuje system przepływu informacji w podmiotach ekonomii społecznej

P7U_U

U_12

Dokonuje analizy i opisu działań służących połączeniu rozwoju, ekonomii społecznej i gospodarki

P7U_U

Kompetencje społeczne
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K_05

Posiada otwarty umysł i chęć do nauki, kreatywność i wyobraźnia, dociekliwość i zaangażowanie
analityczne, zaangażowanie do myślenia i działania

P7U_K

K_04

Posiada umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, odpowiedzialność, podejmowanie
kluczowych decyzji, umiejętność wyrażania własnych opinii

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć:
wykład

Wprowadzenie do ekonomii społecznej - najważniejsze pojęcia i zagadnienia.
Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju.
Kompetencje i obszary działań przedsiębiorstw społecznych.
Uwarunkowania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.
Kapitał społeczny w rozwoju przedsiębiorczości społecznej.
Public relations, marketing społeczny, promocja podmiotów ekonomii społecznej.
Źródła finansowania przedsięwzięć społecznych. Europejski Fundusz Społeczny jako źródło finansowania programów
prospołecznych.
8. Dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej.
9. Perspektywy ekonomii społecznej.
10. Wyzwania dla rozwoju ekonomii społecznej.

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

Suma godzin: 10.

Forma zajęć:
ćwiczenie

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

Teoretyczne podstawy ekonomii społecznej.
Ekonomia społeczna w polityce władz publicznych (programach rządowych i samorządowych).
Instytucje starej i nowej ekonomii społecznej w Polsce. Rola trzeciego sektora w obszarze ekonomii społecznej.
Biznes społecznie odpowiedzialny – teoria i praktyka. Tworzenie i zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej.
System wsparcia ekonomii społecznej w Polsce.
Ekonomia społeczna w nowej perspektywie finansowej 2020+.
Rola ekonomii społecznej w procesie modernizacji systemu pomocy społeczneji realizacji aktywnej integracji społecznej i
zawodowej.
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8. Przykłady wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów wykluczenia społecznego.
9. Promocja i upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej.
10. Konteksty ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna – moda czy realna potrzeba?
Suma godzin: 10
Metody dydaktyczne

Narzędzia dydaktyczne

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy) , kształcenie na odległość
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna
Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura

podstawowa

uzupełniająca

 E. Brzuska, I. Kukulak-Dolata, M. Nyk, Mariusz (red.), Ekonomia społeczna,Difin, Warszawa 2017;
 M. Czyżewska, J. Pach, K. Sala (red.),Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość. Innowacje –
środowisko,CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2020.
 D. Murzyn, J. Pach (red.), Ekonomia społeczna między rynkiem, państwem a obywatelem,Difin, Warszawa
2018;
 A. Grzybowska, J. Ruszewski, Ekonomia społeczna w teorii i praktyce, Centrum Aktywności Społecznej
PRYZMAT, Suwałki 2010.

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
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ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
10
10
15
15
8
2
65
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
WIEDZA
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Na ocenę 4 - 4,5

Na ocenę 5

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 ma wiedzę na temat podejmowania działań służących połączeniu rozwoju
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 1

Student nie ma wiedzy na
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

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 2

Student nie zna systemu
przepływu informacji i
współpracy pomiędzy
organami administracji
publicznej i organizacjami
trzeciego sektora, czyli
rzeczywiście funkcjonującego
partnerstwa społecznopublicznego

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna istoty
ekonomii społecznej,
wskazuje na zasady i

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
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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

możliwości współpracy
organów administracji
publicznej z podmiotami
przynależącymi do sektora
ekonomii społecznej, a
zwłaszcza z organizacjami
pozarządowymi
UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 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
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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

Student analizuje możliwości płynące z ekonomii społecznej dla rozwoju społecznogospodarczego regionu oraz opisuje system przepływu informacji w podmiotach ekonomii
społecznej

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie analizuje
możliwości płynących z
ekonomii społecznej dla
rozwoju społecznogospodarczego regionu oraz
nie potrafi opisać systemu
przepływu informacji w
podmiotach ekonomii
społecznej

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie potrafi dokonać
analizy i opisu działań
służących połączeniu
rozwoju, ekonomii społecznej
i gospodarki

Student dokonuje analizy i opisu działań służących połączeniu 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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

Student posiada otwarty umysł i chęć do nauki, kreatywność i wyobraźnię, dociekliwość i
zaangażowanie analityczne, zaangażowanie do myślenia i działania

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie posiada otwartego
umysł i chęci do nauki,
kreatywność i wyobraźnię,
dociekliwości i
zaangażowania analitycznego,
zaangażowania do myślenia i
działania

Student posiada umiejętność pracy zespołowej, komunikatywności, odpowiedzialności,
podejmowania kluczowych decyzji, umiejętność wyrażania własnych opinii

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie posiada
umiejętności pracy
zespołowej,
komunikatywności,
odpowiedzialności,
podejmowania kluczowych
decyzji, umiejętności
wyrażania własnych opinii
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu

EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA

Rok studiów, semestr

Rok studiów: I
Semestr studiów: I

Studia:
drugiego stopnia

Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Załącznik
1)

6
C1 – Zrozumienie roli integracji gospodarczej w globalizującym się świecie

Cel przedmiotu

C2 – Wskazanie roli organizacji międzynarodowych w gospodarce światowej
C3 – Zapoznanie z możliwościami przeciwdziałania występujących problemów, zarówno w skali poszczególnych państw,
regionów, jak też zagrożeń globalnych

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbolodniesienia do
efektów uczenia się dla
kierunku studiów

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza

W_03

Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur gospodarczych i instytucjach życia społeczno gospodarczego i zachodzących między nimi związkami.

P7U_W

W_09

Ma wiedzę o mechanizmach społecznych i gospodarczych oraz rządzonych nimi regułach.

P7U_W

Ma wiedzę związaną z procesami komunikowania interpersonalnego, społecznego i

W_17

P7U_W
gospodarczego.
Umiejętności

U_05

Posiada umiejętności obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących
w gospodarce oraz oceniać racjonalność decyzji konsumentów i podmiotów gospodarczych.

P7U_U

U_09

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami (modelami i narzędziami) teoretycznymi do
analizowania podejmowanych działań w praktyce gospodarczej.

P7U_U

U_11

Potrafi dokonać krytycznej oceny procesów globalnych, takich jak globalne nierównowagi,
zadłużenia, kryzysy finansowe.

P7U_U

Kompetencje społeczne

K_02

Jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami będącymi i
niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w
grupach i organizacjach realizujących działania w obszarze ekonomii.

P7U_K

K_06

Wykazuje zdolność do samodzielnego pogłębiania wiedzy o gospodarce światowej.

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć:
wykład

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Gospodarka globalna. Międzynarodowy podział pracy.
Teorie dotyczące handlu międzynarodowego.
Rynki walutowe, kursy walutowe, rezerwy dewizowo-złotowe.
Spekulacyjne ataki walutowe.
Bilans płatniczy. Handel międzynarodowy. Bariery taryfowe i pozataryfowe.
M iędzynarodowe stosunki finansowe. Funkcje i rodzaje pieniądza.
Banki centralne: NBP, Fed, EBC.
Zadłużenie publiczne i międzynarodowe.
Kryzysy zadłużeniowe.
Unie gospodarczo-walutowe.
Strefa euro. Kryzys strefy euro.
Kryzysy gospodarcze: powojenny rozwój gospodarczy Japonii i stracona dekalat lat 1990.
Kryzys gospodarcze: kryzys wschodnioazjatycki 1997-98, kryzys w Meksyku 1994-95, kryzys w Brazylii 1998, kryzys w
Argentynie w 2002 r.
Kryzysy gospodarcze: kryzys w USA 2008-09.
Międzynarodowe organizacje gospodarcze: Międzynarodowy Fundusz Waultowy i Grupa Banku światowego.
Międzynarodowe organizacje gospodarcze: Światowa Organizacja Handlowa, Organizacja Współpracy Gospodarczej i
Rozowju.
Międzynarodowe organizacje gospodarcze: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Azjatycki Bank Rozowju, Azjatycki
Bank Inwestycji Infrastrukturalnych.
Międzynarodowe przepływy czynników produkcji.
Strefy wolnego handlu: NAFTA i RCEP. Wojny handlowe
Problemy państw rozwijających się.

Suma godzin: 30

Forma zajęć:
ćwiczenie
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Metody dydaktyczne

Narzędzia dydaktyczne

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość

Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura

podstawowa

 P. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, (t.I-II), Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2018.

 J. Rickards, Droga do ruiny: tajny plan globalnego kryzysu finansowego, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018;
 J. Rickards, Śmierć pieniądza: nadchodzący upadek międzynarodowego systemu finansowego,Wydawnictwo Helion,
uzupełniająca




Gliwice 2015;
J. Stiglitz, Euro: w jaki sposób wspólna waluta zagraża przyszłości Europy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
Warszawa 2017;
J. Stiglitz, Freefall: jazda bez trzymanki: Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne, Warszawa 2010.

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
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ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
30

50
20
40
2
142
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
WIEDZA
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Na ocenę 4 - 4,5

Na ocenę 5

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 ma wiedzę o różnych rodzajach struktur gospodarczych i instytucjach życia
społeczno - gospodarczego i zachodzących między nimi związkami

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie ma wiedzy o
różnych rodzajach struktur
gospodarczych i instytucjach
życia społeczno gospodarczego i
zachodzących między nimi
związkami

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie ma wiedzy o
mechanizmach społecznych i
gospodarczych oraz
rządzonych nimi regułach

Student ma wiedzę o mechanizmach społecznych i gospodarczych oraz rządzonych nimi
regułach

Student ma wiedzę związaną z procesami komunikowania interpersonalnego, społecznego i

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie ma wiedzy
związanej z procesami
komunikowania
interpersonalnego,
społecznego i gospodarczego

gospodarczego

UMIEJĘTNOŚCI
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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

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 posiada umiejętności obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk
ekonomicznych zachodzących w gospodarce oraz potrafi oceniać racjonalność decyzji
konsumentów i podmiotów gospodarczych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie posiada
umiejętności obserwacji i
prawidłowej interpretacji
zjawisk ekonomicznych
zachodzących w gospodarce
oraz nie potrafi oceniać
racjonalność decyzji
konsumentów i podmiotów
gospodarczych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi sprawnie
posługiwać się wybranymi
ujęciami (modelami i
narzędziami) teoretycznymi

Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami (modelami i narzędziami)
teoretycznymi do analizowania podejmowanych działań w praktyce gospodarczej
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

do analizowania
podejmowanych działań w
praktyce gospodarczej

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie potrafi dokonać
krytycznej oceny procesów
globalnych, takich jak
globalne nierównowagi,
zadłużenia, kryzysy
finansowe

Student potrafi dokonać krytycznej oceny procesów globalnych, takich jak globalne
nierównowagi, zadłużenia, kryzysy finansowe

KOMPETENCJE

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

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 nie jest gotowy do
komunikowania się i
współpracy z otoczeniem, w
tym z osobami będącymi i
niebędącymi specjalistami w

Student jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami
będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, jest przygotowany do aktywnego
uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania w obszarze ekonomii
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

danej dziedzinie, nie jest
przygotowany do aktywnego
uczestnictwa w grupach i
organizacjach realizujących
działania w obszarzeekonomii

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie wykazuje
zdolności do samodzielnego
pogłębiania wiedzy o
gospodarce światowej

Student wykazuje zdolność do samodzielnego pogłębiania wiedzy o gospodarce światowej
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu

CURRENT PROBLEMS IN GLOBAL ECONOMY

Rok studiów, semestr

Rok studiów: I
Semestr studiów: I

Studia:
drugiego stopnia

Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Załącznik
1)

4

Cel przedmiotu

C1. Zapoznanie studentów z aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi swiatowej gospodarki, przy użyciu terminologii
obcojęzycznej;
C2. Zpoznanie studentów z anglojęzyczną terminologią ekonomiczną użytą w swobodnej kowersacji.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów

Zjaomość języka angielskiego na poziomie B2

Opis efektów uczenia się

Wiedza
83

Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_21
W_01

Zna słownictwo z zakresu ekonomii i w sposób płynny opisuje sytuację społeczno - gospodarczą w
języku obcym
Zna aktualną problematykę dotyczącą funkcjonowania światowej gospodarki i procesu globalizacji

P7U_W

P7U_W

W_16
Umiejętności
U_20

Ma umiejętności językowe pozwalające w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na wybrane
tematy ekonomiczne przy użyciu anglojęzycznej terminologii

P7U_U

U_21

Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i poszerzania własnych kompetencji językowych,
niezbędnych w pracy zawodowej

P7U_U

U_05

Analizuje zmiany zachodzące w otoczeniu społecznym, ekonomicznym, finansowym przy użyciu
specjalistycznej, anglojęzycznej terminologii

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_11

Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania posiadanej wiedzy w warunkach globalizacji i
integracji gospodarki

P7U_K

K_01

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i nabytych umiejętności

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć:
wykład

1. Competing in a New Era of Globalization; Global Corporations - Global Impact;
2. Global Economic Crises - The Crucial Crisis of Neoliberal Capitalism;
3. Growing Income Inequality as a Direct Impact of Global Neoliberalization;
4. Rise of New Powers;
5. Energy and Environmental Security; Conflict and Poverty; Increasing Migration.
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Liczba godzin: 10

1. Konwersacja przy użyciu obcojęzycznej terminologii i omówienie w języku polskim treści wykładu; nauka (utrwalenie)

Forma zajęć:
ćwiczenie

podstawowego słownictwa ekonomicznego, finansowego, biznesowego w języku angielskim;
2. Major Issues of Globalization;
3. World Economic Situation and Prospects;
4. Global Economy – Statistical Indicators;
5. Global Financial System;
6. Impact of the Coronavirus Pandemic on the Global Economy;
7. The Role of U.S. Dollar;
8. Emerging Markets;
9. Trade Wars;
10. Eurozone Crisis.
Liczba godzin: 20
W ramach wykładu: Wykład tradycyjny z elementami wykładu konwersatoryjnego, prezentacja multimedialna, kształcenie na
odległość

Metody dydaktyczne

Narzędzia dydaktyczne
Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

W ramach ćwiczeń: Konwersacja, dyskusja

Tablica, komputer, rzutnik multimedialny , platforma do webinarów

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,
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Literatura

Podstawowa
Uzupełniająca

 Słownik dla ekonomistów polsko-angielski angielsko-polski: Słownik ekonomiczny i biznesowy, Level Trading, 2016;
 J. Rickards, Droga do ruiny: tajny plan globalnego kryzysu finansowego, Gliwice 2018.
 J. Gordon, Słownik biznesu angielsko-polski polsko-angielski, 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
10
20

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

25
20
20
2
97
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

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

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Niezna słownictwa z zakresu
ekonomii i nie jest w stanie w
płynny sposób opisać
sytuacjispołeczno 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 zna aktualnej
problematyki dotyczącej
funkcjonowania światowej

Zna aktualną problematykę dotyczącą funkcjonowania światowej gospodarki i procesu
globalizacji
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gospodarki i procesu
globalizacji
UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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

Ma umiejętności językowe pozwalające w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na
wybrane tematy ekonomiczne przy użyciu anglojęzycznej terminologii

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Nie ma umiejętności
językowych pozwalających w
sposób precyzyjny i spójny
wypowiadać się na wybrane
tematy ekonomiczne przy
użyciu anglojęzycznej
terminologii

Efekt przedmiotowy z zakresu

Nie rozumie potrzeby
ustawicznego uczenia się i

Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i poszerzania własnych kompetencji
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

umiejętności nr 2

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

poszerzania własnych
kompetencji językowych,
niezbędnych w pracy
zawodowej

językowych, niezbędnych w pracy zawodowej

Nie potrafi analizować 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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

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

Nie rozumie społecznych
aspektów praktycznego
stosowania posiadanej wiedzy
w warunkach globalizacji i
integracji gospodarki

rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania posiadanej wiedzy w warunkach
globalizacji i integracji gospodarki
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Nie jest gotów do krytycznej
oceny posiadanej wiedzy i
nabytych umiejętności

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i nabytych umiejętności
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

WYKŁAD MONOGRAFICZNY
Rok studiów: I
Semestr studiów: II
Kierunek: Ekonomia
3
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

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_05

Zna podstawy analizy wybranej problematyki ekonomicznej stanowiącej przedmiot wykładu

P7U_W

W_01

Posiada wiedzę na temat wybranej problematyki ekonomicznej stanowiącej przedmiot wykładu

P7U_W

Umiejętności
U_08

Opracowuje i przygotowuje analizy i wystąpienia, dotyczące wybranej problematyki ekonomicznej
stanowiącej przedmiot wykładu, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także
różnych źródeł

P7U_U

U_09

Posiada podstawowe umiejętności badawcze potrafiąc je stosować w kontekście wybranej
problematyki ekonomicznej stanowiącej przedmiot wykładu

P7U_U

U_20

Formułuje opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki
dalszych badań wybranej problematyki ekonomiznej stanowiącej przedmiot wykładu

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_02

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i
przestrzegania zasad etyki zawodowej.

P7U_K

K_03

Wykazuje aktywność do podejmowania wyzwań zawodowych; podejmuje trud i odznacza się
wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań

P7U_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

Narzędzia dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny, informacyjny, opisowy dyskusja, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium
przypadku, kształcenie na odległość
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
podstawowa
uzupełniająca
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
20

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

5

25
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

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 51%-70% - wskaźnik
osiągnięcia efektu stanowi
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 71%-90% - wskaźnik
osiągnięcia efektu stanowi

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się w 91%100% - wskaźnik

odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

stanowi odzwierciedlenie
oceny zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

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 niedostatecznymwskaźnik 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
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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
opracowaći przygotować
analiz i wystąpień,
dotyczącychwybranej
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
Student formułuje,opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski,
wskazuje kierunki dalszych badań wybranej problematyki ekonomiznej stanowiącej
przedmiot wykładu

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie
formułuje,nieopracowuje, nie
prezentuje i nie interpretuje
wyników badań, nie wyciąga
wniosków, nie wskazuje
kierunków dalszych badań
wybranej problematyki
ekonomiznej stanowiącej
przedmiot wykładu

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi wynik obserwacji

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się na poziomie
bardzo dobrymwskaźnik osiągnięcia

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

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 1

Student nie ma przekonania o
wadze zachowania się w
sposób profesjonalny,
refleksji na tematy etyczne i
przestrzegania zasad etyki
zawodowej.

Student wykazuje aktywność do podejmowania wyzwań zawodowych; podejmuje trud i
odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań \

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

97

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

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu

EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE PROCESÓW EKONOMICZNYCH

Rok studiów, semestr

Rok studiów: I
Semestr studiów: II

Studia:
drugiego stopnia

Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Zał. 1)

5
C1. Poznanie metod estymacji i weryfikacji modeli ekonometrycznych.

Cel przedmiotu

C2. Zapoznanie z prognozowaniem na podstawie różnorodnych modeli ekonometrycznych.
C3. Poznanie metod i technik opracowania prognoz na podstawie szeregów czasowych.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbolodniesienia do
efektów uczenia się dla
kierunku studiów

Student powinien znać matematykę, statystykę opisową i ekonometrię w zakresie wykładów i ćwiczeń z pierwszego i
drugiego roku studiów pierwszego stopnia. Powinien też znać wnioskowanie statystyczne w zakresie wykładów i ćwiczeń z
pierwszego semestru studiów drugiego stopnia.
Ponadto student powinien znać arkusz kalkulacyjny Excel oraz wiadomości zdobyte na innych przedmiotach ekonomicznych
zgodne z programem studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia

PRK
Wiedza

W_06

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach
badawczych właściwych dla ekonomii i nauk pokrewnych.

P7U_W

Zna na poziomie zaawansowanym możliwości zastosowania narzędzi technologii informatycznych .

W_13

W_16

wspomagających procesy podejmowania decyzji gospodarczych.
Ma rozszerzoną wiedzę o mechanizmach społecznych i gospodarczych oraz rządzonych nimi
regułach.

P7U_W

P7U_W

Umiejętności
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną, a także pozyskiwać dane niezbędne do analizowania i

U_05

interpretacji procesów i zjawisk z zakresu ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin.

U_08

Posiada rozwinięte umiejętności badawcze, rozróżnia orientacje w metodologii badań
ekonomicznych; definiuje problemy badawcze; dobiera właściwe metody, techniki; konstruuje
narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań; wyciąga wnioski; wskazuje
kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny ekonomii.

U_16

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami (modelami i narzędziami) teoretycznymi do
analizowania podejmowanych działań w praktyce gospodarczej.

P7U_U

P7U_U

P7U_U

Kompetencje społeczne

K_08

Potrafi określić i zarządzać priorytetami w realizowanych zadaniach indywidualnych i grupowych.

P7U_K

K_12

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce w obszarze
ekonomii; wyróżnia się rozwagą, dojrzałością oraz zaangażowaniem w projektowaniu,

P7U_K
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planowaniu, a także realizowaniu działań w obszarze ekonomii.

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć:
wykład

1. Zagadnienia wstępne:
 przedmiot ekonometrii i powiązania z innymi dyscyplinami,
 definicja ekonometrii,
 model ekonomiczny i ekonometryczny.
2. Etapy budowy modelu ekonometrycznego,
3. Liniowy model ekonometryczny:
 z jednązmienną objaśniającą,
 z wieloma zmiennymi objaśniającymi.
4. Modele ekonometryczne i ich klasyfikacja
5. Dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego, zmienne jakościowe,
6. Estymacja parametrów modelu:
 metoda najmniejszych kwadratów MNK,
 wymagane własności statystyczne estymatorów.
 parametrów strukturalnych,
7. Weryfikacja modeli ekonometrycznych.
8. Nieliniowe modele ekonometryczne.
9. Praktyczne wykorzystanie modelowania ekonometrycznego:
 funkcje produkcji,
 funkcje kosztów,
 funkcje popytu konsumpcyjnego.

Suma godzin: 15

100

Forma zajęć:
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Model ekonometryczny,
Właściwości modelu ekonometrycznego,
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych,
Etapy budowy modelu ekonometrycznego,
Analiza regresji i korelacji,
Zapis równania regresji liniowej,
Metody estymacji równania regresji,
Klasyczna Metoda Najmniejszych Kwadratów (KMNK)
Współczynnik korelacji,
Współczynnik regresji,
Rodzaje związków pomiędzy Y i X,
Parametry strukturalne i stochastyczne,’
Składnik losowy,
Współczynnik determinacji,
Współczynnik zbieżności (zgodności),
Regresja krzywoliniowa,
Analiza wariancji,
Przykłady empiryczne zadań z Ekonometrii.

Suma godzin: 15
Metody dydaktyczne

Narzędzia dydaktyczne

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość

Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów
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F1. Ocena zadań przygotowywanych indywidualnie podczas pracy z komputerem.
Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F2. Ocena aktywności podczas ćwiczeń.
F3. Ocena prezentacji multimedialnej.
P. Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny

Literatura

podstawowa

uzupełniająca

 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.
 G.S. Maddala, Ekonometria , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013;
 T. Kufel, Ekonometria: Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo
Naukowe 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
15
Udział w ćwiczeniach
15
Udział w konsultacjach
30
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
30
Studiowanie literatury
10
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Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

23
2
125
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie ma pogłębionej i
rozszerzonej wiedzy o

Student ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o problemach badawczych, metodach,
technikach i narzędziach badawczych właściwych dla ekonomii i nauk pokrewnych
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problemach badawczych,
metodach, technikach i
narzędziach badawczych
właściwych dla ekonomii i
nauk pokrewnych
Student zna na poziomie zaawansowanym możliwości zastosowania narzędzi technologii
informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji gospodarczych.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna na poziomie
zaawansowanym możliwości
zastosowania narzędzi
technologii informatycznych
wspomagających procesy
podejmowania decyzji
gospodarczych.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie ma rozszerzonej
wiedzy o mechanizmach
społecznych i gospodarczych
oraz rządzonych nimi
regułach

Student ma rozszerzoną wiedzę o mechanizmach społecznych i gospodarczych oraz
rządzonych nimi regułach

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
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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

praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną, a także pozyskiwać dane niezbędne do
analizowania i interpretacji procesów i zjawisk z zakresu ekonomii oraz powiązanych z nią
dyscyplin.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi
wykorzystać wiedzę
teoretyczną, a także nie
potrafi pozyskiwać danych
niezbędnych do analizowania
i interpretacji procesów i
zjawisk z zakresu ekonomii
oraz powiązanych z nią
dyscyplin.

Student posiada rozwinięte umiejętności badawcze, rozróżnia orientacje w metodologii
badań ekonomicznych; definiuje problemy badawcze; dobiera właściwe metody, techniki;
konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań;
wyciąga wnioski; wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny
ekonomii.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie posiada
rozwiniętych umiejętności
badawczych, nie rozróżnia
orientacji w metodologii
badań ekonomicznych; nie
definiuje problemy badawcze;
nie dobiera właściwe metody,
techniki; nie potrafi
konstruować narzędzi
badawcze; nie opracowuje,
nie prezentuje i nie
interpretuje wyników badań;
nie wyciąga wniosków; nie
wskazuje kierunków dalszych
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praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

badań, w obrębie wybranej
subdyscypliny ekonomii.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie potrafi sprawnie
posługiwać się wybranymi
ujęciami (modelami i
narzędziami) teoretycznymi
do analizowania
podejmowanych działań w
praktyce gospodarczej

Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami (modelami i narzędziami)
teoretycznymi do analizowania podejmowanych działań w praktyce gospodarczej

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie potrafi określić i
zarządzać priorytetami w
realizowanych zadaniach
indywidualnych i grupowych.

Student potrafi określić i zarządzać priorytetami w realizowanych zadaniach
indywidualnych i grupowych.

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student nie utożsamia się z

Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce w
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

kompetencji nr 2

wartościami, celami i
zadaniami realizowanymi w
praktyce w obszarze
ekonomii; nie wyróżnia się
rozwagą, dojrzałością oraz nie
przejawia zaangażowania w
projektowaniu, planowaniu, a
także realizowaniu działań w
obszarze ekonomii.

obszarze ekonomii; wyróżnia się rozwagą, dojrzałością oraz zaangażowaniem w
projektowaniu, planowaniu, a także realizowaniu działań w obszarze ekonomii.
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa
modułu

przedmiotu/

PRAWO GOSPODARCZE

Rok studiów, semestr

Rok studiów: I
Semestr studiów: II

Studia:
drugiego stopnia

Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Zał. 1)

3
C1. Posiadanie pogłębionej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw z perspektywy prawa gospodarczego

Cel przedmiotu

C2. Umiejętność zastosowania przepisów prawa w konkretnej sytuacji
C3. Zrozumienie specyfiki poszczególnych rozwiązań prawnych w zakresie ochrony poszczególnych podmiotów działających
na rynku

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
Ukończenie kursu: prawo handlowe
umiejętności i innych
kompetencji
Symbolodniesienia
do
Opis efektów uczenia się
efektów uczenia się dla
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej

kierunku studiów

charakterystyki
pierwszego
stopnia
PRK

Wiedza
W_01

Ma wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych
z funkcjami i procesami ekonomicznymi

P7U_W

W_03

Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami gospodarczymi
funkcjonującymi w gospodarce rynkowej w skali krajowej i międzynarodowej.

P7U_W

W_09

Zna ogólne zasady tworzenia indywidualnego przedsiębiorstwa oraz prawne formy jego organizacji

P7U_W

Umiejętności

U_07

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa gospodarczego w celu
analizy złożonych problemów gospodarczych, a także diagnozowania i projektowania działań
praktycznych w gospodarce

P7U_U

U_17

Sprawnie posługuje się normami oprawnymi regulującymi funkcjonowanie podmiotów
gospodarujących dla wyjaśnienia i analizy procesów zachodzących w gospodarce i rozwiązywania
konkretnych problemów ekonomicznych

P7U_U

U_19

Ma umiejętność posługiwania się przepisami prawa w zakresie działalności gospodarczej w celu
uzasadniania konkretnych działań i decyzji

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_02

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie
nauk ekonomicznych i społecznych rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

P7U_K

K_04

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

P7U_K
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(kierownicze) jak i wykonawcze

TREŚCI PROGRAMOWE
1.
2.
3.
4.

Forma zajęć:
wykład

5.
6.
7.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
8.
9.

Pojęcia: prawo gospodarcze, prawo gospodarcze publiczne, prawo gospodarcze prywatne.
Pojęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, firmy i inne związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej w Polsce.
Zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorców i
innych aktów prawnych
Reglamentacja prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (koncesje, zezwolenia, wpisy do rejestru działalności
regulowanej)
Kontrola prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorców.
Omówienie problematyki spółki cywilnej.
Omówienie problematyki funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego oraz poszczególnych typów spółek prawa
handlowego:
spółki jawnej
spółki partnerskiej
spółki komandytowej
spółki komandytowo-akcyjnej
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki akcyjnej.
Podstawowe informacje dotyczące umów zawieranych w ramach obrotu gospodarczego.
Podstawowe informacje dotyczące prawa upadłościowego i restrukturacyjnego.

Suma godzin: 15
Forma zajęć:
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.

Pojęcie umowy handlowej
Rodzaje umów w obrocie gospodarczym
Cechy umów handlowych
Listy intencyjne
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5. Ogłoszenia, cenniki, reklamy , inne informacje
6. Wzorce umowne
7. Sposoby zawierania umów
8. Zawieranie umów na odległość
9. Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa
10. Umowa sprzedaży na raty
11. Umowa sprzedaży konsumenckiej
12. Umowa o prace geologiczne
13. Umowa o roboty geodezyjno-kartograficzne
14. Umowa o prace projektowe
15. Umowa o roboty budowlane
16. Umowa leasingu
17. Umowa rachunku bankowego
18. Umowa komisu
19. Umowa przewozu
20. Umowa spedycji
21. Umowa ubezpieczenia
22. Umowa składu
23. Umowa factoringu
24. Umowa forfaitingu
25. Umowa franchisingu

Suma godzin: 10.
Metody dydaktyczne

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość
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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

uzupełniająca







W.J. Katner, Prawo Cywilne i Handlowe w Zarysie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020;
K. Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, Warszawa 2019;
A. Koch i J. Napierała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2019;
A. Kidyba (red.), P. Bryłowski, Pozakodeksowe umowy handlowe, Warszawa 2018.

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
15
10
15
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Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

25
20
1
86
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie ma wiedzy
umożliwiającej
rozpoznawanie,
diagnozowanie i

Student ma wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie
problemów związanych z funkcjami i procesami ekonomicznymi
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rozwiązywanie problemów
związanych z funkcjami i
procesami ekonomicznymi

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie ma pogłębionej
wiedzy o relacjach między
strukturami i instytucjami
gospodarczymi
funkcjonującymi w
gospodarce rynkowej w skali
krajowej i międzynarodowej.

Student ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami
gospodarczymi funkcjonującymi w gospodarce rynkowej w skali krajowej i
międzynarodowej.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna ogólnej
zasady tworzenia
indywidualnego
przedsiębiorstwa oraz prawnej
formy jego organizacji

Student zna ogólne zasady tworzenia indywidualnego przedsiębiorstwa oraz prawne formy
jego organizacji

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych

umiejętności które
student nabył podczas
zajęć
Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa
gospodarczego w celu analizy złożonych problemów gospodarczych, a także
diagnozowania i projektowania działań praktycznych w gospodarce

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi
wykorzystywać i integrować
wiedzę teoretyczną z zakresu
prawa gospodarczego w celu
analizy złożonych problemów
gospodarczych, a także
diagnozowania i
projektowania działań
praktycznych w gospodarce

Student sprawnie posługuje się normami oprawnymi regulującymi funkcjonowanie
podmiotów gospodarujących dla wyjaśnienia i analizy procesów zachodzących w
gospodarce i rozwiązywania konkretnych problemów ekonomicznych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi sprawnie
posługiwać się normami
oprawnymi regulującymi
funkcjonowanie podmiotów
gospodarujących dla
wyjaśnienia i analizy
procesów zachodzących w
gospodarce i rozwiązywania
konkretnych problemów
ekonomicznych

Student ma umiejętność posługiwania się przepisami prawa w zakresie działalności
gospodarczej w celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie ma umiejętności
posługiwania się przepisami
prawa w zakresie działalności
gospodarczej w celu
uzasadniania konkretnych
działań i decyzji
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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 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 1

Student nie potrafi
samodzielnie i krytycznie
uzupełniać i doskonalić
nabytą wiedzę i umiejętności
w zakresie nauk
ekonomicznych i społecznych
rozszerzone o wymiar
interdyscyplinarny

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 potrafi
współdziałać i pracować w
grupie, przyjmując w niej
zarówno role przywódcze
(kierownicze) jak i
wykonawcze
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

PROSEMINARIUM
Rok studiów: II
Semestr studiów: III, IV
Kierunek: Ekonomia
1
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
warsztatupisarskiego a również pogłębienie wiedzy specjalistycznej związanej z pisaną pracą

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Przedmioty związane z tematem pracy dyplomowej

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_02

Zna metodologię przygotowania, opracowywania i napisania pracy dyplomowej

P7U_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

P7U_W

W_17

Ma wiedzę z zakresu formułowania tez badawczych, zasad ich dowodzenia, pisania prac
magisterskich, wymogów jakim winna odpowiadać praca dyplomowa

P7U_W

Umiejętności
U_08

Potrafi przygotować prace pisemne, w których w sposób precyzyjny i spójny wypowie się na tematy
dotyczące zagadnień ekonomicznych

P7U_U

U_20

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

P7U_U

U_23

Potrafi dobrać metody badawcze i formułować wnioski oraz interpretować zjawiska ekonomiczne,
analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych z zastosowaniem odpowiednich narzędzi

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_01

Potrafi argumentować i podejmować polemikę na temat procesów gospodarczych

P7U_K

K_09

Rozumie role badań naukowych oraz sposobów dokumentowania i popularyzowania ich wyników w
środowisku i społeczeństwie

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład
Forma zajęć :
ćwiczenie

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

Podstawowe zasady metodologiczne i warsztatowe pracy naukowo badawczej
Przygotowanie tematów prac i ich weryfikacja
Procedura zatwierdzenia prac dyplomowych
Zasady podziału pracy na części rozdziały i podrozdziały
Zagadnienia techniczne, czcionka, przypisy, praca z podręcznikiem, dokumentacja pracy
Przygotowanie planu pracy jego struktury ustalenie metod i narzędzi badawczych
Suma godzin: 5

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

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
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podstawowa

 G.Gambareli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską,TAiWPNUniversitas, Kraków 2001.
 M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską. Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2009.

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
Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach

5

Udział w konsultacje
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury

10

Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia

9

Udział w zaliczeniu

1

...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta

25

Punkty ECTS za przedmiot

1
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Efekt uczenia się

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY
Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu
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 zna metodologię przygotowania, opracowywania i napisania pracy dyplomowej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie zna metodologii
przygotowania,
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

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
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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

jest „plagiat” i nie 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

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie potrafi
przygotować prac pisemnych,
w których w sposób

Student potrafi przygotować prace pisemne, w których w sposób precyzyjny i spójny
wypowie się na tematy dotyczące zagadnień ekonomicznych
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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

precyzyjny i spójny
wypowiada się na tematy
dotyczące zagadnień
ekonomicznych
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 2

Student niepotrafi
konstruować planu pracy
dyplomowej, nie opanował
technik pisani i
konstrukcjbudowy 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 dobrać metody badawcze i formułować wnioski oraz interpretować
zjawiska ekonomiczne, analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych z
zastosowaniem odpowiednich narzędzi

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
zastosowaniem odpowiednich

123

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 potrafi argumentować i podejmować polemikę na temat procesów gospodarczych

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie potrafi
argumentować i podejmować
polemikę na temat procesów
gospodarczych

Student rozumie role badań naukowych oraz sposobów dokumentowania i
popularyzowania ich wyników w środowisku i społeczeństwie

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie rozumie roli
badań naukowych oraz
sposobów dokumentowania i
popularyzowania ich
wyników w środowisku i
społeczeństwie
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu

GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W PRAKTYCE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI

Rok studiów, semestr

Rok studiów: I
Semestr studiów: II

Studia:
drugiego stopnia

Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Zał. 1)

3
C1. Zapoznanie z rolą kapitału ludzkiego w organizacji

Cel przedmiotu

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

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego
stopnia
PRK

W_02
W_10

W_16

Zna koncepcje i analizy kapitału ludzkiego oraz proces gospodarowania kapitałem ludzkim
na różnych poziomach agregacji (wymiar mega-, makro-, mezo-, mikro-).
Zna elementy procesu gospodarowania kapitałem ludzkim w organizacji (identyfikację,
pomiar,wykorzystanie i rozwój kapitału ludzkiego) oraz wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania.
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.

P7U_W

P7U_W
P7U_W

Umiejętności
U_01

Potrafi zaproponować usprawnienia w zakresie poszczególnych
gospodarowania kapitałem ludzkim w rzeczywistej organizacji.

elementów

procesu

U_13

Posiada umiejętność analizy i oceny gospodarowania kapitałem ludzkim w rzeczywistej organizacji.

U_22

Umie myśleć systemowo oraz uczy się podejmowania racjonalnych decyzji związanych z
pozyskaniem i wykorzystaniem kapitału ludzkiego oraz praktycznego stosowania modeli
gospodarowania kapitałem ludzkim.

P7U_U
P7U_U

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_07
K_10

Dostrzega rolę kapitału ludzkiego w budowaniu dobrobytu społecznego oraz gospodarki
opartej na wiedzy.
Rozpoznaje uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne efektywnego gospodarowania kapitałem
ludzkim w organizacji.

P7U_K
P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć:
wykład

1.
2.
3.
4.
5.

Wiadomości wstępne. Literatura. Wymagania
Istota zarządzania kapitałem ludzkim. Polityka personalna
Czynniki rozwoju kapitału ludzkiego. Kapitał intelektualny organizacji. Karta wyników kapitału intelektualnego
Rodzaje kapitału intelektualnego : indywidualny, zespołu, organizacji. Rola organizacji w zakresie zapewnienia zdrowia
pracownikom
Wpływ kultury organizacyjnej na kapitał ludzki. Inwestycje w kapitał ludzki. Zarządzanie wiedzą, edukacja pracowników
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Cele przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój kapitału ludzkiego, Zarządzanie kompetencjami pracowników.
Zarządzanie przez cele. Ustalanie mierników ilościowych i wartościowych
7. Coaching, mentoring, doradztwo. Motywowanie pracowników do pracy. Pozapłacowe czynniki motywowania
8. Teoria rozwoju kariery
pracowników. Ocena pracowników. Cele i kryteria oceny. Metody oceniania
9. Strategia zatrudniania pracowników. Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników. Alokacja kapitału ludzkiego
10. Partnerstwo w gospodarowaniu kapitałem ludzkim . Kapitał ludzki w programach Unii Europejskiej

6.

Suma godzin: 10

Forma zajęć:
ćwiczenie

Karta wyników kapitału intelektualnego. Wycena kapitału ludzkiego
Metody dochodowe i kosztowe pomiaru wartości kapitału ludzkiego
Pomiar kapitału ludzkiego przez system mierników
Karta opisu stanowiska pracy. Proces wartościowanie stanowiska pracy
Kompetencje zawodowe pracowników i ich pomiar
Procedura oceniania.
Sposób przeprowadzania procesu oceny pracownikówMetoda 360 stopni . Budowanie arkuszy
ocen. Badanie postaw pracowniczych – kwestionariusz ankiety
7. Narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników
8. Analiza potrzeb kompetencyjnych i planowanie programów rozwoju kompetencji pracowników
9. Kształtowanie karier pracowników. Tworzenie systemów wynagrodzeń, tabele płac
10. Rozwój zawodowy: Znaczenie i formy rozwoju zawodowego. Efektywność i koszty rozwoju zawodowego. Rozwój
zawodowy menedżerów i liderów. Zarządzanie własnym rozwojem

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

Suma godzin: 10
Metody dydaktyczne

Narzędzia dydaktyczne

wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), dyskusja, pokaz, zestawy zadań
do samodzielnego wykonania, kształcenie na odległość
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
 H. Król, A. Ludwiczyński,Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji WN PWN,
podstawowa

uzupełniająca



Warszawa 2020;
H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały do ćwiczeń. Tworzenie kapitału ludzkiego
organizacji, WN PWN, Warszawa 2020.

 M. Juchnowicz, D. Turek, Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji, PWE, Warszawa 2017;
 2) M. Smolarek (red.),Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach, Wyd. Humanitas,
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
10
10

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu

20
15
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Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

20
1
76
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie zna koncepcji i
analiz kapitału ludzkiego
oraz nie zna procesu

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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gospodarowania kapitałem
ludzkim na różnych
poziomach agregacji (wymiar
mega-, makro-, mezo-, mikro)
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 2

Student nie zna elementów
procesu gospodarowania
kapitałem ludzkim w
organizacji (identyfikację,
pomiar, wykorzystanie i
rozwój kapitału ludzkiego)
oraz wewnętrzne i zewnętrzne
uwarunkowania

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

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

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 51-70 % na poziomie
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 71-90 % na poziomie

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się w 91-100%

poziomie niedostatecznymwskaźnik 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

Student potrafi zaproponować usprawnienia w zakresie poszczególnych elementów
procesu gospodarowania kapitałem ludzkim w rzeczywistej organizacji.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie 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

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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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

wykorzystaniem kapitału
ludzkiego oraz nie zna
praktycznego stosowania
modeli gospodarowania
kapitałem ludzkim

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie dostrzega
rolikapitału 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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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

E-BIZNES
Rok studiów: I
Semestr studiów: II
Kierunek: Ekonomia
3
C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami e-biznesu oraz specyfiką działalności gospodarczej w środowisku
internetowym
C2. Zapoznanie studentów z narzędziami do prowadzenia i promocji firmy w Internecie.
C3. Zapoznanie studentów z aspektami prawnymi e-biznesu

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Znajomość podstaw ekonomii uzyskana na pierwszym stopniu studiów

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia

PRK
Wiedza
W_08

Zna i stosuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia działalności gospodarczej

P7U_W

W_19

Zna przesłanki warunkujące gospodarczą działalność w czasach globalizacji

P7U_W

W_20

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

P7U_W

Umiejętności
U_05

Analizuje i interpretuje przyczyny i skutki zachodzących zmian w zakresie e-biznesu

P7U_U

U_06

Opisuje i analizuje zasady funkcjonowania e-przedsiębiorstwa

P7U_U

U_21

Jest świadomy uczenia się i planowania samokształcenia w zakresie e-biznesu

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_03

Jest gotowy do inicjowania działalności e-biznesu

P7U_K

K_11

Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie rozwoju
różnych form e-biznesu.

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1.
2.
3.
4.

Specyfika biznesu w Internecie
Sklepy internetowe
Platformy aukcyjne
Efektywność sprzedaży
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5. Usługi online
6. Podstawy marketingu internetowego
7. Technologie mobilne w e-biznesie
8. Zasady komunikacji e-biznesowej
9. Systemy płatności w Internecie
10. Podstawy prawne e-biznesu
11. Bezpieczeństwo w systemach gospodarki elektroniczne
Suma godzin: 10.
Forma zajęć :
ćwiczenie

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

Przykładowy model e-biznesu
Firmowa strona internetowa - Systemy zarządzania treścią
Responsywne strony internetowe
E-commerce - obsługa sklepu internetowego
Platforma E-learningowa
E-marketing - analiza stron internetowych

Suma godzin: 10.
Metody dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz, ,
kształcenie na odległość
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)

F1 –ocena prezentacji multimedialnej.
F2 – obserwacja podczas zajęć/aktywność
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P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
podstawowa

 A. Borucki , E-biznes, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.
 M. Dutko, E-biznes. Poradnik praktyka. Wydanie II, Helion, Gliwice 2013.
 C. Żurak-Owczarek, E-biznes w wymiarze globalnym i lokalnym: analiza i próba oceny, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

uzupełniająca

 Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe, tom 1 i 2, pod red. J. Buko, Wydawnictwo Naukowe



Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2012.
F. Malden, Whatis e-business? How the internet transforms organizations, Blackwell Publishing 2007.
J. Rozmiarek, E-sklep: biznes na kryzys, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, 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
10
10

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
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Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

10
10
15
20
2
77
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

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

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
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Student zna i stosuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia działalności gospodarczej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie zna i nie stosuje
zaawansowanych narzędzi do
prowadzenia działalności
gospodarczej

Student zna przesłanki warunkujące gospodarczą działalność w czasach globalizacji

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna przesłanek
warunkujących gospodarczą
działalność w czasach
globalizacji

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

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

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
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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 i
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
i interpretowac przyczyn i
skutków zachodzących zmian
w zakresie e-biznesu

Student analizuje i interpretuje przyczyny i skutki zachodzących zmian w zakresie ebiznesu

Student opisuje i analizuje zasady funkcjonowania e-przedsiębiorstwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi opisać i
analizować zasad
funkcjonowania eprzedsiębiorstwa

Student jest świadomy uczenia się i planowania samokształcenia w zakresie e-biznesu

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie jest świadomy
uczenia się i planowania
samokształcenia w zakresie ebiznesu

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

139

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik 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
inicjowania działalności ebiznesu

Student jest gotowy do inicjowania działalności e-biznesu

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie potrafi
samodzielnie uzupełniać i
doskonalić nabytej wiedzy i
umiejętności w zakresie
rozwoju różnych form e-bizn.

Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytej wiedzy i umiejętności w
zakresie rozwoju różnych form e-biznesu
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu

RYNEK KAPITAŁOWY I FINANSOWY

Rok studiów, semestr

Rok studiów: I
Semestr studiów: II

Studia:
drugiego stopnia

Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Zał. 1)

5
C1. Głównym celem przedmiotu jest omówienie i analiza budowy i funkcji rynku finansowego. Odsłonięcie motywów
angażowania się w transakcje na rynku pieniężnym, kapitałowym i walutowym.

Cel przedmiotu

C2. Wskazanie i przedstawienie elementarnej wiedzy o regułach konstruowania instrumentów finansowych i ich cechach.
C3. Zapoznanie i objaśnienie roli instytucji organizujących handel na współczesnych rynkach finansowych.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów

Wiedza, umiejętności i kompetencji z zakresu finansów uzyskane na pierwszym stopniu kształcenia (licencjat).

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
P7U_W

W_02

Potrafi zdefiniować pojęcie rynku finansowego oraz sklasyfikować instrumenty występujące na nim
oraz umie wyjaśnić zasady organizacji i podziału na segmenty rynku papierów wartościowych
według różnych kryteriów.

W_14

Potrafi określić cechy charakterystyczne różnych rodzajów obligacji, akcji oraz zasady ich emisji,
wie jakie rodzaje instrumentów występują na rynku kapitałowym i finansowym.

P7U_W

W_16

Potrafi określić czynniki wywierające wpływ na kształtowanie się ceny rynkowej instrumentu rynku
pieniężnego i finansowego, wie jaką rolę w gospodarce pełnią weksel i czek.

P7U_W

Umiejętności
U_11

Potrafi scharakteryzować motywy, zasady zawierania transakcji na rynku pierwotnym i wtórnym

P7U_U

U_14

Potrafi wymienić podstawowe operacje giełdowe oraz rozumie ich rolę dla inwestorów rynku
papierów wartościowych.

P7U_U

U_18

Potrafi określić ryzyko stron w kontraktach z udziałem finansowych instrumentów oraz wymienić
jakie instrumenty mogą pełnić rolę w gospodarce rynkowej.

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_05

Zna ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie rynku kapitałowego i finansowego,
ponadto zdaje sobie sprawę ze zmieniającego się otoczenia rynku.

P7U_K

K_09

Potrafi współpracować w zespole, w sposób właściwy komunikuje się z otoczeniem

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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1. Wstęp do rynków kapitałowych – podstawowe pojęcia, problematyka.
2. Rynek giełdowy w Polsce i na świecie – początki giełd, indeksy giełdowe, systemy notowań, rodzaje zleceń giełdowych,
schematy sesji giełdowej.

3. Rynek pozagiełdowy.
4. Uczestnicy rynku kapitałowego – emitenci, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne – początki i rodzaje funduszy (m.in.
Forma zajęć :
wykład

fundusze hedgingowe, parasolowe, venture capital, fundusze emerytalne), inwestorzy indywidualni.
5. Instrumenty finansowe jako inwestycja – dochód, ryzyko, płynność, informacja na rynku instrumentów finansowych, źródła
informacji finansowej, analiza techniczna a fundamentalna.
6. Wybrane zagadnienia etyczne w finansach – m.in. insider trading (wykorzystywanie informacji poufnych a asymetria
informacyjna), opinie profesjonalistów świadomie bądź nieświadomie wprowadzające w błąd, zasady finansowania agencji
ratingowych.
Suma godzin: 15

Forma zajęć :
Ćwiczenie

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

Oszczędzanie i inwestowanie (wartość pieniądza w czasie, inflacja, nominalna i realna stopa procentowa, dyskonto)
Rynek kapitałowy i jego podział. Rynek finansowy
Stopa zwrotu oraz ryzyko inwestycji kapitałowych
Giełda Papierów Wartościowych
Rynek akcji
Rynek obligacji
Zarządzanie instrumentami pochodnymi (kontrakty terminowe forward i futures, swapy procentowe, opcje, derywaty)
Rynek usług bankowych, instrumenty rynku walutowego

Suma godzin: 15

Metody dydaktyczne

wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy) opis, dyskusja, pokaz,
ćwiczenia, 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, kształcenie na odległość
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ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania

Narzędzia dydaktyczne

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne
Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, platforma do webinarów
F1 – obserwacja podczas zajęć/aktywność
F2 – Ocena zadań przygotowywanych indywidualnie
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura

podstawowa








uzupełniająca






U. Banaszczak-Soroka (red.), Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, C.H. Beck, Warszawa, 2019;
S. Owsiak , Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa, 2017;
A. Sławinski, Chmielewska A., Zrozumieć rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2020.
A. Adamska, A. Fierla A., Inwestowanie: rynki, instrumenty, decyzje, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej
Handlowej, Warszawa, 2015;
W. Gos, D. Zarzecki, Rynki kapitałowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2017;
D. Zarzecki, Zarządzanie finansami: rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2019;
K. Jajuga,T. Jajuga, Inwestycje – instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015;
J. Koleśnik (red.), Rynek kapitałowy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej Warszawa 2015;
L. Dziawgo (red.), Rynek kapitałowy bez tajemnic,Difin, Warszawa 2016;
T. Czerwińska, A.Z Nowak (red.), Rynek kapitałowy - efektywność i ryzyko, Wydawnictwo Naukowe Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

Prowadzący przedmiot
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(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
30
10
30
30
24
1
125
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
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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 potrafi zdefiniować pojęcie rynku finansowego oraz sklasyfikować instrumenty
występujące na nim oraz umie wyjaśnić zasady organizacji i podziału na segmenty rynku
papierów wartościowych według różnych kryteriów.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie potrafi
zdefiniować pojęcia rynku
finansowego oraz
sklasyfikować instrumentów
występujących na nim oraz
nie umie wyjaśnić zasad
organizacji i podziału na
segmenty rynku papierów
wartościowych według
różnych kryteriów.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie potrafi określić
cech charakterystycznych
różnych rodzajów obligacji,
akcji oraz zasady ich emisji,
nie wie jakie rodzaje
instrumentów występują na
rynku kapitałowym i

Student potrafi określić cechy charakterystyczne różnych rodzajów obligacji, akcji oraz
zasady ich emisji, wie jakie rodzaje instrumentów występują na rynku kapitałowym i
finansowym.
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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

finansowym.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie potrafi określić
Student potrafi określić czynniki wywierające wpływ na kształtowanie się ceny rynkowej
czynników wywierających
instrumentu rynku pieniężnego i finansowego, wie jaką rolę w gospodarce pełnią weksel i
wpływ na kształtowanie się
czek.
ceny rynkowej instrumentu
rynku pieniężnego i
finansowego, nie wie jaką rolę
w gospodarce pełnią weksel i
czek.
UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie potrafi
scharakteryzować motywów,

Student potrafi scharakteryzować motywy, zasady zawierania transakcji na rynku

147

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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

zasad zawierania transakcji na
rynku pierwotnym i wtórnym

pierwotnym i wtórnym

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi wymienić
podstawowych operacji
giełdowych oraz nie rozumie
ich roli dla inwestorów rynku
papierów wartościowych.

Student potrafi wymienić podstawowe operacje giełdowe oraz rozumie ich rolę dla
inwestorów rynku papierów wartościowych.

Student potrafi określić ryzyko stron w kontraktach z udziałem finansowych instrumentów
oraz wymienić jakie instrumenty mogą pełnić rolę w gospodarce rynkowej.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie potrafi określić
ryzyka stron w kontraktach z
udziałem finansowych
instrumentów oraz nie potrafi
wymienić jakie instrumenty
mogą pełnić rolę w
gospodarce rynkowej.

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik 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 ograniczeń
własnej wiedzy oraz
umiejętności w zakresie rynku
kapitałowego i finansowego,
ponadto nie zdaje sobie
sprawę ze zmieniającego się
otoczenia rynku.

Student zna ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie rynku
kapitałowego i finansowego, ponadto zdaje sobie sprawę ze zmieniającego się otoczenia
rynku.

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie potrafi
współpracować w zespole, w
sposób niewłaściwy
komunikuje się z otoczeniem

Student potrafi współpracować w zespole, w sposób właściwy komunikuje się z
otoczeniem
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał.1)
Cel przedmiotu

EKONOMIA MATEMATYCZNA
Rok studiów: I
Semestr studiów: II
Kierunek: Ekonomia
4
C1. Zaznajomienie z podstawowymi matematycznymi metodami i technikami
C2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym w ekonomii oraz zdolności stosowania narzędzi
matematycznych do rozwiązywania problemów ekonomicznych.
C3. Przedstawienie i wnikliwe scharakteryzowanie podstawowych technik: logicznych, algebraicznych i analitycznych
umożliwiających głębsze i dokładniejsze zrozumienie zjawisk ekonomiczno-gospodarczych

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Student zna matematykę w zakresie obowiązującego programu studiów.

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_01

Zna relacje pomiędzy zjawiskami, podmiotami i strukturami ekonomicznymi w skali mikro- i makro

P7U_W

W_04

Zna metody i instrumenty optymalizacji decyzji w teorii wyboru konsumenta i producenta

P7U_W

W_10

Zna reguły akumulacji czynników wzrostu gospodarczego w ujęciu matematycznym

P7U_W

Umiejętności
U_05

Posiada umiejętność rozróżniania warunków ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej i
potrafi analizować decyzje gospodarcze w warunkach ryzyka

P7U_U

U_09

Posiada umiejętność formułowania problemów ekonomicznych w języku matematycznym i ich
rozwiązywania je za pomocą metod matematycznych

P7U_U

U_13

Posiada umiejętność opisywania współzależności pomiędzy zmiennymi warunkującymi wzrost
gospodarczy za pomocą kwantyfikowalnych zmiennych makroekonomicznych

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_04

Umie aktywnie uczestniczyć w indywidualnym i zespołowym procesie decyzyjnym w projektach
wymagających podejścia ilościowego przewidując konsekwencje swoich działań

P7U_K

K_08

Samodzielnie proponuje rozwiązania konkretnego problemu ekonomicznego przy
wykorzystaniu wybranych metod matematycznych oraz podejmuje rozstrzygnięcia w tym zakresie

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1.
2.

Natura ekonomii matematycznej i podstawowe pojęcia matematyczne.
Analiza równowagi.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Matematyczna teoria popytu. Przestrzeń towarów.
Relacja preferencji.
Funkcja użyteczności.
Krzywa obojętności.
Funkcja popytu.
Analiza wybranych modeli
Równowaga konkurencyjna i optimum Pareta.
Analiza wzrostu.
Stabilność stanu równowagi konkurencyjnej.
Równowaga i wzrost w systemach typuinput-output.
Stacjonarne i optymalne procesy wzrostu w modelu Gale’a.

Suma godzin: 10.
Forma zajęć :
ćwiczenie

1. Przestrzeń towarów. Relacja preferencji. Funkcja użyteczności. Krzywa obojętności. Maksymalizacja użyteczności
2.
3.
4.
5.
6.
7.

konsumenta. Funkcja popytu.
Przestrzeń p-produkcyjna i przestrzeń c-produkcyjna. Wektorowa funkcja produkcji.
Teoria przedsiębiorstwa.
Model rynku Arrowa-Hurwicza. Model równowagi ogólnej Walrasa-Walda.
Model gospodarki konkurencyjnej Arrowa-Debreu-McKenzie’ego.
Stacjonarne i optymalne procesy wzrostu w modelu Gale’a.
Równowaga i wzrost w modelu Leontiefa.

Suma godzin: 10.
Metody dydaktyczne

Dyskusja, projekt badawczy, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium przypadku, indywidualne projekty
studentów
wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz,
ćwiczenia
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ćwiczenia laboratoryjne, 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)

F1 – obserwacja podczas zajęć/aktywność
F2 – ocena projektu
P – egzamin pisemny

Literatura
podstawowa

 C. Chiang, Podstawy ekonomii matematycznej, PWE,Warszawa 1994.
 E. Panek, Ekonomia Matematyczna, Wydawnictwo AE, Poznań, 2000.
 E. Panek, Podstawy ekonomii matematycznej, materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo AE, Poznań 2002.

uzupełniająca

 R. Kiedrowski, K. Malaga, E. Panek, Elementy teorii produkcji, materiały do ćwiczeń z ekonomii matematycznej,


Wydawnictwo AE, Poznań 1997.
B. Wyżnikiewicz, Wprowadzenie do ekonomii matematycznej, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń I Bankowości, Warszawa
2001.

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres email)

ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
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Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
10
10
10
30
20

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

19
1
100
4

ZAŁĄCZNIK NR 2

Efekt uczenia się

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY
Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu
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/
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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

egzaminacyjnej

egzaminacyjnej

egzaminacyjnej

zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie zna relacji
pomiędzy zjawiskami,
podmiotami i strukturami
ekonomicznymi w skali
mikro- i makro

Student zna relacje pomiędzy zjawiskami, podmiotami i strukturami ekonomicznymi w
skali mikro- i makro

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna metod i
instrumentów optymalizacji
decyzji w teorii wyboru
konsumenta i producenta

Student zna metody i instrumenty optymalizacji decyzji w teorii wyboru konsumenta i
producenta

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna reguł
akumulacji czynników
wzrostu gospodarczego w
ujęciu matematycznym

Student zna reguły akumulacji czynników wzrostu gospodarczego w ujęciu
matematycznym

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz

zajęć

zajęć

zajęć

Student posiada umiejętność rozróżniania warunków ryzyka i niepewności w działalności
gospodarczej i potrafi analizować decyzje gospodarcze w warunkach ryzyka

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie posiada
umiejętności rozróżniania
warunków ryzyka i
niepewności w działalności
gospodarczej i nie potrafi
analizować decyzje
gospodarcze w warunkach
ryzyka

Student posiada umiejętność formułowania problemów ekonomicznych w języku
matematycznym i ich rozwiązywania je za pomocą metod matematycznych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie posiada
umiejętność formułowania
problemów ekonomicznych w
języku matematycznym i ich
rozwiązywania je za pomocą
metod matematycznych

Student posiada umiejętność opisywania współzależności pomiędzy zmiennymi
warunkującymi wzrost gospodarczy za pomocą kwantyfikowalnych zmiennych
makroekonomicznych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie posiada
umiejętność opisywania
współzależności pomiędzy
zmiennymi warunkującymi
wzrost gospodarczy za
pomocą kwantyfikowalnych
zmiennych
makroekonomicznych

KOMPETENCJE
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praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

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 umie aktywnie uczestniczyć w indywidualnym i zespołowym procesie decyzyjnym
w projektach wymagających podejścia ilościowego przewidując konsekwencje swoich
działań

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie umie aktywnie
uczestniczyć w
indywidualnym i zespołowym
procesie decyzyjnym w
projektach wymagających
podejścia ilościowego
przewidując konsekwencje
swoich działań

Student samodzielnie proponuje rozwiązania konkretnego problemu ekonomicznego
przy wykorzystaniu wybranych metod matematycznych oraz podejmuje rozstrzygnięcia w
tym zakresie

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie potraf
samodzielniezaproponować
rozwiązania konkretnego
problemu ekonomicznego
przy wykorzystaniu
wybranych metod
matematycznych oraz nie
podejmuje rozstrzygnięcia w
tym zakresie
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu
Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

EKONOMIKA BEZPIECZEŃSTWA
Rok studiów: I
Semestr studiów: II
Kierunek: Ekonomia
3

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

P7U_W

W_08

zna i stosuje zaawansowane narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych opisujących
zjawiska ekonomiczne, społeczne, demograficzne kształtujące stan bezpieczeństwa ekonomicznego
państwa

W_16

Zna, potrafi prawidłowo identyfikować i rozumie procesy wpływające na stan bezpieczeństwa
ekonomicznego państwa

P7U_W

W_03

Zna zasady funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

P7U_W

Umiejętności
U_03

dokonuje kompleksowej analizy polityki gospodarczej państwa pod kątem zapewnienia
bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i jego obywateli

P7U_U

U_04

interpretuje relacje między instytucjami sfery publicznej i prywatnej w obszarach związanych z
bezpieczeństwem ekonomicznym państwa

P7U_U

U_05

analizuje (w tym krytycznie) i interpretuje przyczyny i skutki wydarzeń i procesów mających wpływ
na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_03

jest gotów do inicjowania oraz skutecznego realizowania działań na rzecz interesu publicznego

P7U_K

K_07

posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych i społecznych na poziom
bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład

1.
2.
3.
4.
5.

Pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego
Uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego
Zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego
Wojny ekonomiczne we współczesnym świecie
Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski – casestudy

Suma godzin - 15
Forma zajęć :
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.
5.

Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe państwa
Bezpieczeństwo demograficzne państwa
Bezpieczeństwo żywnościowe państwa
Bezpieczeństwo finansowe państwa
Bezpieczeństwo komunikacyjne państwa

Suma godzin - 15
Metody dydaktyczne

Narzędzia dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz,
kształcenie na odległość
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
podstawowa

 K. Księżopolski , Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Warszawa
160


uzupełniająca

2004
Z. Stachowiak, Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa: ujęcie instytucjonalne,
Warszawa 2012

 K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Warszawa 2012
 K.A. Kłosiński, Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych, Lublin 2006
 J.Płaczek (red), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Warszawa 2014

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
15
15
10
20
20
1
81
3

ZAŁĄCZNIK NR 2
161

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

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

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

zna i stosuje zaawansowane narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych
opisujących zjawiska ekonomiczne, społeczne, demograficzne kształtujące stan
bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Nie zna narzędzi
gromadzenia, przetwarzania i
prezentacji danych
opisujących zjawiska
ekonomiczne, społeczne,
demograficzne kształtujące
stan bezpieczeństwa
ekonomicznego państwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Nie zna, nie potrafi
prawidłowo identyfikować i

Zna, potrafi prawidłowo identyfikować i rozumie procesy wpływające na stan
bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
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nie rozumie procesów
wpływających na stan
bezpieczeństwa
ekonomicznego państwa
Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Nie zna zasad funkcjonowania Zna zasady funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ekonomiczne
instytucji odpowiedzialnych
państwa
za bezpieczeństwo
ekonomiczne państwa
UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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

Nie umie dokonać
kompleksowej analizy
polityki gospodarczej państwa
pod kątem zapewnienia

dokonuje kompleksowej analizy polityki gospodarczej państwa pod kątem zapewnienia
bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i jego obywateli

163

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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

bezpieczeństwa
ekonomicznego państwa i
jego obywateli
interpretuje relacje między instytucjami sfery publicznej i prywatnej w obszarach
związanych z bezpieczeństwem ekonomicznym państwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Nie potrafi interpretować
relacji między instytucjami
sfery publicznej i prywatnej w
obszarach związanych z
bezpieczeństwem
ekonomicznym państwa

analizuje (w tym krytycznie) i interpretuje przyczyny i skutki wydarzeń i procesów
mających wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Nie potrafi zanalizować i
interpretować przyczyn i
skutków wydarzeń i procesów
mających wpływ na
bezpieczeństwo ekonomiczne
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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik 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 inicjowania jest gotów do inicjowania oraz skutecznego realizowania działań na rzecz interesu
oraz skutecznego realizowania publicznego
działań na rzecz interesu
publicznego

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Nie posiada kompetencji do
oceny wpływu zjawisk
demograficznych i
społecznych na poziom
bezpieczeństwa
ekonomicznego państwa

posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych i społecznych na poziom
bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu

GLOBALIZACJA I INTEGRACJA MIĘDZYNARODOWA

Rok studiów, semestr

Rok studiów: I
Semestr studiów: II

Studia:
drugiego stopnia

Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Zał. 1)

3
C.1 Sszukanie i ocena wzajemnych związków, relacji i uwarunkowań między procesami globalizacji i procesami
integracyjnymi wyznaczającymi kierunki zmian gospodarki światowej.

Cel przedmiotu

C2. Uświadomienie studentom cech globalizacji i głównych procesów globalizacji, funkcji firm globalnych, roli i znaczenia
procesów integracyjnych, z całą ich rożnorodnością i złożonością.
C3. Przybliżenie zagadnienia nieuchronności przemian dokonujących się zarówno w gospodarce światowej, jak i gospodarkach
krajowych

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów

Uczestnictwo w kursie międzynarodowe stosunki gospodarcze na pierwszym stopniu studiów oraz w zajęciach z ekonomii
międzynarodowej

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia

PRK
Wiedza
W_07

Ma poszerzoną wiedzę z zakresu prognozowania zmian w zakresie globalizacji i integracji
międzynarodowej

P7U_W

W_12

Zna zagadnienie zrównoważonego rozwoju w skali globalnej

P7U_W

W_19

Wyjaśnia gospodarczą działalność w warunkach globalizacji i integracji międzynarodowej

P7U_W

Umiejętności
U_02

Potrafi dokonać całokształtu działalności instytucji państwowych i prywatnych w zakresie procesu
globalizacji i integracji międzynarodowej

P7U_U

U_04

Interpretuje relacje między instytucjami sfery publicznej i prywatnej w skali międzynarodowej

P7U_U

U_15

Analizuje źródła rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i globalnej

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_07

Dysponuje kompetencją oceny zjawisk demograficznych i społecznych w skali globalnej i
regionalnej

P7U_K

K_11

Rozumie różne aspekty zjawiska globalizacji i integracji gospodarki

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć:
wykład

Pojęcie, istota i zakres procesów globalizacji
Procesy regionalizacji a zjawisko globalgovernance
Globalizacja społeczności międzynarodowej i światowej polityki
Globalizacja przedsiębiorstw, handlu i przepływów finansowych
Geneza, uwarunkowania i specyfika współczesnych procesów integracyjnych
Specyfika integracji europejskiej w ramach Unii Europejskiej – główne zasady i obszary współpracy
Regionalna specyfika współczesnych procesów integracyjnych w Europie na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej,
Inicjatywa Środkowoeuropejska, integracji nordyckiej, Wspólnoty Niepodległych Państw
8. Główne pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne na świecie

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

Suma godzin: 20
Forma zajęć:
Ćwiczenie

Metody dydaktyczne

Narzędzia dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz,
kształcenie na odległość
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna.
Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
podstawowa

 E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta,
Bydgoszcz – Warszawa 2004;
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uzupełniająca
Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres email)

 Z.M. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska, Białystok 2005;
 J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2017.
 Agnieszka Rzepka, Globalizacja w teorii i praktyce, Poznań 2014.

ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
20

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

20
15
19
1
75
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

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

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie ma poszerzonej
wiedzy z zakresu
prognozowania zmian w
zakresie globalizacji i
integracji międzynarodowej

Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu prognozowania zmian w zakresie globalizacji i
integracji międzynarodowej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna zagadnienia
zrównoważonego rozwoju w
skali globalnej

Student zna zagadnienie zrównoważonego rozwoju w skali globalnej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie wyjaśnia
gospodarczej działalności w
warunkach globalizacji i
integracji międzynarodowej

Student wyjaśnia gospodarczą działalność w warunkach globalizacji i integracji
międzynarodowej
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UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 potrafi dokonać całokształtu działalności instytucji państwowych i prywatnych w
zakresie procesu globalizacji i integracji międzynarodowej

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi dokonać
całokształtu działalności
instytucji państwowych i
prywatnych w zakresie
procesu globalizacji i
integracji międzynarodowej

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi
interepretować relacji między
instytucjami sfery publicznej i
prywatnej w skali
międzynarodowej

Student interepretuje relacje między instytucjami sfery publicznej i prywatnej w skali
międzynarodowej
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie potrafi analizować
źródeł rozwoju
gospodarczego w skali
regionalnej i globalnej

Student analizuje źródła rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i globalnej

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie dysponuje
kompetencją oceny zjawisk
demograficznych i
społecznych w skali globalnej
i regionalnej

Student dysponuje kompetencją oceny zjawisk demograficznych i społecznych w skali
globalnej i regionalnej

Student rozumie różne aspekty zjawiska globalizacji i integracji gospodarki

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie rozumie różnych
aspektów zjawiska
globalizacji i integracji
gospodarki
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY
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GOSPODAROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

PODSTAWY PRAWNE NIERUCHOMOŚCI
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
3
C1. Zapoznanie słuchaczy z podstawami prawnymi dot. istoty nieruchomości jak dobrze materialnym
C2.Zapoznanie studentów z prawami związanymi z nieruchomością, w tym z własnością i ograniczonymi prawami
rzeczowymi
C3. Przedstawienie sposobów i środków ochrony praw związanych z nieuchomością o charakterze prawnym
Bez wymagań wstępnych

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_03

Charakteryzuje decyzje i postawy podmiotów gospodarczych - konsumentów, producentów, relacje
między nimi oraz racjonalnego gospodarowania zasobami oraz procesy logistyczne

P7U_W

W_09

Charakteryzuje kategorie prawa (w tym prawa własności) opisujące i regulujące działalność
gospodarczą

P7U_W

W_14

Identyfikuje i objaśnia zasady panujące na rynku nieruchomości

P7U_W

Umiejętności
U_13

Ocenia i analizuje sektor finansów publicznych w kontekście prawa, ekonomii, zmian
społecznych, formułuje oceny proponowanych analiz (rozwiązań) na poziomie operacyjnym i
taktycznym

P7U_U

U_18

Dokonuje pogłębionej analizy funkcjonowania rynku nieruchomości w aspekcie prawnym

P7U_U

U_19

Zna i stosuje w działaniu przepisy różnych kategorii prawa

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_02

Ma świadomość swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, dba o rozwój zdolności
interdyscyplinarnych

P7U_K

K_11

Jest świadom istoty polityki państwa na rynku nieruchomości

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1. Kształtowanie się stosunków własnościowych
2. Podstawowe pojęcia z zakresu problematyki gospodarowania gruntami
3. Formy prawne władania gruntami.
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4. Wykonywanie własności. Stosunki sąsiedzkie.
5. Wpływ planowania przestrzennego na wykonywanie prawa własności i lokalizacja inwestycji.
6. Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolniczej. Pozwolenie na budowę oraz inne podstawowe instytucje
prawa budowlanego
7. Rozgraniczenie nieruchomości. Scalenie i podział nieruchomości. Scalenie rolnicze. Podział nieruchomości.
8. Księgi wieczyste i ewidencja gruntów i budynków
9. Kompetencje w zakresie gospodarowania nieruchomościami
10. Formy prawne gospodarowania gruntami publicznymi i formy dysponowania gruntami prywatnymi (cz. I)
11. Formy prawne gospodarowania gruntami publicznymi i formy dysponowania gruntami prywatnymi (cz. II)
12. Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania.
Suma godzin: 30.
Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

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

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
podstawowa

 H. Ciepła, Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym, WOLTERS KLUWER, Warszawa 2015
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 S. Rudnicki, G. Bieniek, Nieruchomości. Problematyka prawna, LEXISNEXIS, Warszawa 2011
 B. Wierzbowski, Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne, LexisNexis 2014
uzupełniająca

 E. Bończak-Kucharczyk, Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Komentarz, WOLTERS KLUWER,



Warszawa 2013
M. Załęczna. Interes prywatny a interes publiczny-wywłaszczanie nieruchomości, Acta UniversitatisLodziensis. Folia
Oeconomica” 2004, nr 181,ss. 207-215.
M. Załęczna. Restitution in the context of institutional lock-in,“Journal for Perspectives of Economic Political and
Social Integration”2014, nr 20, ss. 153-175.

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
30

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta

20
24
1
75
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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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie potrafi
scharakteryzować decyzji i
postaw podmiotów
gospodarczych konsumentów, producentów,
relacje między nimi oraz
racjonalnego gospodarowania

Student charakteryzuje decyzje i postawy podmiotów gospodarczych - konsumentów,
producentów, relacje między nimi oraz racjonalnego gospodarowania zasobami oraz
procesy logistyczne
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zasobami oraz procesy
logistyczne
Student charakteryzuje kategorie prawa (w tym prawa własności) opisujące i regulujące
działalność gospodarczą

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie potrafi
scharakteryzować kategori
prawa (w tym prawa
własności) opisujących i
regulujących działalność
gospodarczą

Student identyfikuje i objaśnia zasady panujące na rynku nieruchomości

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie potrafi
identyfikować i objaśniać
zasad panujące na rynku
nieruchomości

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas

zajęć
Student ocenia i analizuje sektor finansów publicznych w kontekście prawa, ekonomii,
zmian społecznych, formułuje oceny proponowanych analiz (rozwiązań) na poziomie
operacyjnym i taktycznym

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi ocenić i
zanalizowac sektora
finansów publicznych w
kontekście prawa, ekonomii,
zmian społecznych, nie
umie formułować ocen
proponowanych analiz
(rozwiązań) na poziomie
operacyjnym i taktycznym

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie dokonuje
pogłębionej analizy
funkcjonowania rynku
nieruchomości w aspekcie
prawnym

Student dokonuje pogłębionej analizy funkcjonowania rynku nieruchomości w aspekcie
prawnym

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie zna i nie stosuje w
działaniu przepisy różnych
kategorii prawa

Student zna i stosuje w działaniu przepisy różnych kategorii prawa

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi wynik obserwacji

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się na poziomie
bardzo dobrymwskaźnik osiągnięcia

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie ma świadomości
swojej wiedzy, umiejętności i
kompetencji zawodowych, nie
dba o rozwój zdolności
interdyscyplinarnych

Student ma świadomość swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, dba o
rozwój zdolności interdyscyplinarnych

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie jest świadom
istoty polityki państwa na
rynku nieruchomości

Student jest świadom istoty polityki państwa na rynku nieruchomości
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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

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

OBRÓT I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
4
C1. Zapoznanie słuchaczy z zasadami i regułami dotyczącymi obrotu i zarządzania nieruchomościami zarówno w ujęciu
cywilnoprawnym jak i administracyjnoprawnym
C.2. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami związanymi z gospodarką gruntami na rynku nieruchomości
C3. Zapoznanie z kwestią pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami i doradztwa w tym
sektorze gospodarki

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów

Podstawowa wiedza z zakresu prawnego ujęcia nieruchomości jako rzeczy materialnej

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej

uczenia się dla kierunku
studiów;/

charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK
Wiedza

W_03

Charakteryzuje decyzje i postawy podmiotów gospodarczych - konsumentów, producentów, relacje
między nimi oraz racjonalnego gospodarowania zasobami oraz procesy logistyczne

P7U_W

W_09

Charakteryzuje kategorie prawa (w tym prawa własności) opisujące i regulujące działalność
gospodarczą

P7U_W

W_13

Zna i stosuje narzędzia ekonomiczne dla wycenienia nieruchomości

P7U_W

Umiejętności
U_13

Ocenia i analizuje sektor finansów publicznych w kontekście prawa, ekonomii, zmian
społecznych, formułuje oceny proponowanych analiz (rozwiązań) na poziomie operacyjnym i
taktycznym

P7U_U

U_19

Stosuje przepisy różnych kategorii prawa w zakresie rynku nieruchomościami

P7U_U

U_20

Posiada umiejętnośc przygotowania prac z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_02

Dba o rozwój swojej wiedzy w zakresie obrotu nieruchomościami

P7U_K

K_07

Posiada kompetencje oceny wpływu różnych zjawisk na rynek nieruchommości

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład

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

Status zawodowy zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Odpowiedzialność cywilna i karna zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Etyka zawodowa.
Zarządzanie nieruchomością wspólną.
Czynności prawne i faktyczne pośrednika w obrocie nieruchomościami
Umowy w obrocie nieruchomościami.
Fundusz remontowy.
Doradztwo na rynku nieruchomości

Suma godzin: 15
Forma zajęć :
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaje dokumentacji stanu nieruchomości na potrzeby zarządzania i obrotu nieruchomościami.
Obliczanie udziałów w nieruchomości wspólnej - studia przypadku.
Opracowanie budżetu remontowego i kalkulacja zaliczek na fundusz remontowy.
Sporządzenie umowy pośrednictwa kupna sprzedaży nieruchomości.
Opis transakcji nieruchomości.

Suma godzin: 20
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

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

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
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podstawowa

 E. Bończak-Kucharczyk, Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi , t. 1, C.H. BECK, Warszawa 2006
 B. Wierzbowski, Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne, LexisNexis, Warszawa 2014
 Meritum nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd, pod red. B. Barana, WoltersKluwer, Warszawa 2014

uzupełniająca

 J. Brzeski, G. Dobrowolski, Sz. Sędek, Vademecum pośrednika w obrocie nieruchomościami, t. 1, Krakowskiego



Instytutu Nieruchomości, 2005
J. Jaworski J. , Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, t. 1, C.H. BECK, Warszawa 2008
Vademecum zarządcy nieruchomości, t. 1, pod red. W. J. Brzeskiego, Krakowskiego Instytutu Nieruchomości,
Kraków 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
15
20

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...

20
20
24
1
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

100
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie potrafi
charakteryzować decyzji i
postawy podmiotów
gospodarczych konsumentów, producentów,
relacji między nimi oraz

Student charakteryzuje decyzje i postawy podmiotów gospodarczych - konsumentów,
producentów, relacje między nimi oraz racjonalnego gospodarowania zasobami oraz
procesy logistyczne
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racjonalnego gospodarowania
zasobami oraz procesów
logistycznych
Student charakteryzuje kategorie prawa (w tym prawa własności) opisujące i regulujące
działalność gospodarczą

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie potrafi
charakteryzować kategori
prawa (w tym prawa
własności) opisujących i
regulujących działalność
gospodarczą

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna i nie stosuje
narzędzi ekonomicznych dla
wycenienia nieruchomości

Student zna i stosuje narzędzia ekonomiczne dla wycenienia nieruchomości

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas

zajęć
Student ocenia i analizuje sektor finansów publicznych w kontekście prawa, ekonomii,
zmian społecznych, formułuje oceny proponowanych analiz (rozwiązań) na poziomie
operacyjnym i taktycznym

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi ocenić i
analizować sektora
finansów publicznych w
kontekście prawa, ekonomii,
zmian społecznych, nie
formułuje ocen
proponowanych analiz
(rozwiązań) na poziomie
operacyjnym i taktycznym

Student stosuje przepisy różnych kategorii prawa w zakresie rynku nieruchomościami

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie stosuje przepisów
różnych kategorii prawa w
zakresie rynku
nieruchomościami

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie posiada
umiejętności przygotowania
prac z zakresu obrotu i
zarządzania
nieruchomościami

Student posiada umiejętność przygotowania prac z zakresu obrotu i zarządzania
nieruchomościami

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi wynik obserwacji

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się na poziomie
bardzo dobrymwskaźnik osiągnięcia

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie dba o rozwój
swojej wiedzy w zakresie
obrotu nieruchomościami

Student dba o rozwój swojej wiedzy w zakresie obrotu nieruchomościami

Student nie posiada
kompetencji oceny wpływu
różnych zjawisk na rynek
nieruchomości

Student posiada kompetencje oceny wpływu różnych zjawisk na rynek nieruchomości

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

190

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

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Prezentacja i analiza zagadnień gospodarowania mieniem komunalnym w ujęciu dynamicznym
C2. Zapoznanie słuchaczy z zasadami i regułami gospodarki mieniem komunalnym.
C3. Zapoznanie słuchaczy z procesami zachodzącymi w sferze mienia komunalnego.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla
kierunku studiów;/

Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej

Opis efektów uczenia się

Symbol odniesienia
do uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_04

Charakteryzuje decyzje i postawy podmiotów gospodarczych - konsumentów, producentów, relacje
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P7U_W

między nimi oraz racjonalnego gospodarowania zasobami oraz procesy logistyczne
W_09

Charakteryzuje kategorie prawa (w tym prawa własności) opisujące i regulujące działalność
gospodarczą w zakresie mienia komunalnego

P7U_W

W_10

Nazywa formy organizacyjno-prawne jednostek gospodarki komunalnej

P7U_W

Umiejętności
U_05

Ocenia i analizuje sektor finansów publicznych w kontekście prawa, ekonomii, zmian
społecznych, formułuje oceny proponowanych analiz (rozwiązań) na poziomie operacyjnym i
taktycznym

P7U_U

U_08

Zna i stosuje w działaniu przepisy różnych kategorii prawa

P7U_U

U_09

Ocenia metody kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w sferze gospodarki
komunalnej

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_03

Aktywny i zaangażowany w rozwiązywanie licznych problemów społeczności lokalnych w zakresie
zintegrowanej infrastruktury komunalnej zgodnej z wymogami ochrony środowiska.

P7U_K

K_05

Jest świadomy istotnej roli sektorów gospodarki komunalnej w prawidłowym funkcjonowaniu
gospodarki

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć :
wykład

1. Pojęcie, przedmiot i źródła gospodarowania mieniem komunalnym.
2. Pojęcie gospodarowania mieniem komunalnym w ujęciu prywatnoprawnym i publicznoprawnym.
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3. Mienie komunalne (w systemie prawa cywilnego) a inne rodzaje mienia publicznego.
4. Prawne formy dysponowania mieniem komunalnym w przepisach prawa materialnego.
5. Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w obrocie mieniem komunalnym.
6. Spółki prawa handlowego jako (cywilnoprawne) formy prowadzenia działalności komunalnej.
7. Inne formy prawne prowadzenia działalności komunalnej.
8. Dopuszczalność i zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego.
9. Sposoby nabycia mienia komunalnego przez jednostki samorządu terytorialnego.
10. Prawne formy obrotu składnikami ruchomymi mienia komunalnego.
11. Prawne formy obrotu nieruchomościami. w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
12. Zasady i formy gospodarowania gminnym, powiatowym i wojewódzkim zasobem nieruchomości.
13. Zasady i tryb wywłaszczania nieruchomości
14. Prawne formy obrotu nieruchomościami w przepisach szczególnych.
15. Zasady i tryb nabywania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego przez cudzoziemców.
Suma godzin: 15
Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

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

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,
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Literatura
podstawowa

 C. Banasiński, M. Kulesza, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2002.
 J. Jagoda, Gospodarka mieniem komunalnym, LexisNexis, Warszawa 2008
 J. Jagoda, D. Łobos-Kotowska, M. Stańko, Gospodarka mieniem komunalnym, LexisNexis, Warszawa 2008

uzupełniająca

 G. Bieniek, S. Kalus, Z. Marmaj, E. Mzyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, C. H. Beck,


Warszawa 2010.
Podstawy prawa cywilnego pod red. Edwarda Gniewka, C. H. Beck, Warszawa 2011

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia
Udział w egzaminie/zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
15

20
14
1
50
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie potrafi
scharakteryzowac decyzji i
postaw podmiotów
gospodarczych konsumentów, producentów,
relacj między nimi oraz
racjonalnego gospodarowania
zasobami oraz procesów

Student charakteryzuje decyzje i postawy podmiotów gospodarczych - konsumentów,
producentów, relacje między nimi oraz racjonalnego gospodarowania zasobami oraz
procesy logistyczne
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logistycznych
Student charakteryzuje kategorie prawa (w tym prawa własności) opisujące i regulujące
działalność gospodarczą w zakresie mienia komulanego

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie potrafi
scharakteryzowac kategorii
prawa (w tym prawa
własności) opisujących i
regulujących działalność
gospodarczą w zakresie
mienia komulanego

Student nazywa formy organizacyjno-prawne jednostek gospodarki komunalnej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie nazywa formy
organizacyjno-prawnej
jednostek gospodarki
komunalnej

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas

zajęć
Ocenia i analizuje sektor finansów publicznych w kontekście prawa, ekonomii, zmian
społecznych, formułuje oceny proponowanych analiz (rozwiązań) na poziomie
operacyjnym i taktycznym

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Nie potrafi oceniać i
analizujować sektora
finansów publicznych w
kontekście prawa, ekonomii,
zmian społecznych, nie
umie formułować oceny
proponowanych analiz
(rozwiązań) na poziomie
operacyjnym i taktycznym

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Nie zna i nie stosuje w
działaniu przepisów różnych
kategorii prawa

Zna i stosuje w działaniu przepisy różnych kategorii prawa

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Nie umie oceniać metod
kontroli i nadzoru nad
działalnością samorządu
terytorialnego w sferze
gospodarki komunalnej

Ocenia metody kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w sferze
gospodarki komunalnej

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi wynik obserwacji
pracy i nastawienia studenta

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się na poziomie
bardzo dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik

podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

nastawienia studenta
podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

nastawienia studenta
podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

Jest aktywny i zaangażowany w rozwiązywanie licznych problemów społeczności
lokalnych w zakresie zintegrowanej infrastruktury komunalnej zgodnej z wymogami
ochrony środowiska.

Efekt przedmiotowy z
zakresu kompetencji nr 1

Nie jest aktywny i
zaangażowany w
rozwiązywanie licznych
problemów społeczności
lokalnych w zakresie
zintegrowanej infrastruktury
komunalnej zgodnej z
wymogami ochrony
środowiska.

Efekt przedmiotowy z
zakresu kompetencji nr 2

Nie jest świadomy istotnej
roli sektorów gospodarki
komunalnej w prawidłowym
funkcjonowaniu gospodarki

Jest świadomy istotnej roli sektorów gospodarki komunalnej w prawidłowym
funkcjonowaniu gospodarki
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obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

STRATEGIE FINANSOWANIA INWESTYCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
3
C1. Zapoznanie słuchaczy z istotą, zasadami i celem wdrażania strategii finansowania inwestycji na rynku nieruchomości oraz
korzyściami z tego wynikającymi.
C2. Przygotowanie słuchaczy do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących finansowania inwestycji na rynku
nieruchomości.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Podstawowa wiedza, uzyskana na studiach pierwszego stopnia, z zakresu: rynku kapitałowego i finansowego, planowania
strategicznego , zarządzania finansami

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia

PRK

Wiedza
W_02

Identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia różnorodne rodzaje rynków kapitałowych i finansowych oraz
rynku nieruchomości

P7U_W

W_06

Zna zaawansowane metody analizy (ekonomicznej, finansowej) i stosuje je do rozwiązywania
złożonych problemów związanych ze strategiami finansowania inwestycji

P7U_W

W_08

Zna i stosuje zaawansowane narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych opisujących
zjawiska m.in. ekonomiczne, finansowe, społeczne zachodzące w gospodarce i przedsiębiorstwie (w
ramach rynku nieruchomości)

P7U_W

Umiejętności
U_01

Potrafi zbierać, analizować i opracowywać dane dotyczące tworzenia i właściwego funkcjonowania
strategii finansowania inwestycji n rynku nieruchomości

U_05

Analizuje (w tym krytycznie) i interpretuje przyczyny i skutki zachodzących na rynku
nieruchomości procesów oraz ich konsekwencje dla realizacji określonej polityki (w tym banków i
inwestorów)

U_18

Dokonuje pogłębioną analizę funkcjonowania sektora gospodarki (rynku kapitałowego,
finansowego, nieruchomości) w aspekcie społecznym, ekonomicznym i finansowym, handlowym
wykorzystując narzędzia rachunkowości (finansowej, zarządczej)

P7U_U

P7U_U
P7U_U

Kompetencje społeczne
K_04

Jest przygotowany do wyjaśniania na forum publicznym, istoty procesów ekonomicznych
zachodzących na rynku nieruchomości oraz ma świadomość posługiwania się argumentami w
dyskusji
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P7U_K

K_11

Jest świadomy konieczności uczenia się przez cale życie, potrafi świadomie planować proces
samodzielnego samokształcenia

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1. Wprowadzenie do strategii finansowania inwestycji na rynku nieruchomości; istota, zadania i cele
2. Omówienie podstawowych zagadnień teoretycznych: czym jest strategia finansowania inwestycji na rynku
nieruchomości– identyfikacja procesów
3. Specyficzne cechy nieruchomości wpływające na proces inwestowania
4. Systemy finansowania na rynku nieruchomości- rynkowy i publiczny
5. Sektor bankowy jako główne źródło finansowania rynku nieruchomości
6. Modele finansowania rynku nieruchomości: model banku komercyjnego i hipotecznego, model oszczędzania
kontraktowego, model rynku wtórnego
7. Specyfika formalnoprawnych regulacji związanych z nabywaniem nieruchomości w Polsce
8. Różnego typu źródła ryzyka związanego z inwestycjami na rynku nieruchomości
9. Planowanie, wdrażanie i funkcjonowanie strategii finansowania inwestycji
10. Inwestowanie na rynku nieruchomości zarówno w skali lokalnej, krajowej oraz międzynarodowej
11. Inwestowanie w nieruchomości jako sposób na dywersyfikacje portfela inwestycyjnego
12. Timesharing jako źródło finansowania nieruchomości rekreacyjnych
13. Omówienie cyklu koniunkturalnego w funkcjonowaniu rynków nieruchomości
Suma godzin: 15

Forma zajęć :
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.

Analiza modeli finansowania rynku nieruchomości na konkretnych przykładach
Omówienie zalet i wad różnych strategii finansowania na rynku nieruchomości
Opracowywanie przykładowej strategii finansowania inwestycji
Przygotowanie oraz zaprezentowanie projektu polegającego na zastosowaniu odpowiedniej strategii finansowania
konkretnej nieruchomości
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5. Dyskusja nad zaprezentowanymi projektami. Uzupełnienie braków i zwrócenie uwagi na popełnione błędy
Suma godzin: 15
Metody dydaktyczne

Narzędzia dydaktyczne

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

Wykład informacyjny, dyskusyjny, ćwiczenia programowe, praca w grupach, analiza przypadków, kształcenie na odległość

Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, prasa lokalna zawierająca informacje dot. przetargów i licytacji,
platforma do webinarów
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
podstawowa

 D. Kleczewski, Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości, Rozpisani.pl (PWN), Warszawa 2014
 E. Siemińska, Inwestowanie na rynku nieruchomości, Poltext, Warszawa 2011
 M. Sitek, Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości, wyd. KeyText, Warszawa 2013

uzupełniająca

 K. Kuśmierczyk, Nie daj się oszukać na rynku nieruchomości, Novae Res, Gdynia 2015
 S. Muturi, R. Zduńczyk, Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości, wyd. Studio Emka, Warszawa


2009
R. Strzelczyk. Prawo obrotu nieruchomościami, C.H.Beck, 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
15
15
10
10
10

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

14
1
75
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
WIEDZA
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Na ocenę 4 - 4,5

Na ocenę 5

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 identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia różnorodne rodzaje rynków kapitałowych i
finansowych oraz rynku nieruchomości

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie potrafi
identyfikować, klasyfikować i
objaśniać różnorodnych
rodzajów rynków
kapitałowych i finansowych
oraz rynku nieruchomości

Student zna zaawansowane metody analizy (ekonomicznej, finansowej) i stosuje je do
rozwiązywania złożonych problemów związanych ze strategiami finansowania inwestycji

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna
zaawansowanych metod
analizy (ekonomicznej,
finansowej) i nie stosuje ich
do rozwiązywania złożonych
problemów związanych ze
strategiami finansowania
inwestycji

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna i nie stosuje
zaawansowanych narzędzi
gromadzenia, przetwarzania i
prezentacji danych
opisujących zjawiska m.in.

Student zna i stosuje zaawansowane narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji
danych opisujących zjawiska m.in. ekonomiczne, finansowe, społeczne zachodzące w
gospodarce i przedsiębiorstwie (w ramach rynku nieruchomości)
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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

ekonomiczne, finansowe,
społeczne zachodzące w
gospodarce i
przedsiębiorstwie (w ramach
rynku nieruchomości)
UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie potrafi zbierać,
analizować i opracowywać
danych dotyczących
tworzenia i właściwego
funkcjonowania strategii
finansowania inwestycji na

Student potrafi zbierać, analizować i opracowywać dane dotyczące tworzenia i właściwego
funkcjonowania strategii finansowania inwestycji na rynku nieruchomości
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

rynku nieruchomości
Student analizuje (w tym krytycznie) i interpretuje przyczyny i skutki zachodzących na
rynku nieruchomości procesów oraz ich konsekwencje dla realizacji określonej polityki (w
tym banków i inwestorów)

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie analizuje (w tym
krytycznie) i nie interpretuje
przyczyn i skutków
zachodzących na rynku
nieruchomości procesów oraz
ich konsekwencji dla
realizacji określonej polityki
(w tym banków i inwestorów)

Student dokonuje pogłębionej analizy funkcjonowania sektora gospodarki (rynku
kapitałowego, finansowego, nieruchomości) w aspekcie społecznym, ekonomicznym i
finansowym, handlowym wykorzystując narzędzia rachunkowości (finansowej, zarządczej)

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie dokonuje
pogłębionej analizy
funkcjonowania sektora
gospodarki (rynku
kapitałowego, finansowego,
nieruchomości) w aspekcie
społecznym, ekonomicznym i
finansowym, handlowym i nie
wykorzystuje narzędzi
rachunkowości (finansowej,
zarządczej)

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi wynik obserwacji

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się na poziomie
bardzo dobrymwskaźnik osiągnięcia

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

Student jest przygotowany do wyjaśniania na forum publicznym istoty procesów
ekonomicznych zachodzących na rynku nieruchomości oraz ma świadomość posługiwania
się argumentami w dyskusji

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie jest przygotowany
do wyjaśniania na forum
publicznym istoty procesów
ekonomicznych zachodzących
na rynku nieruchomości oraz
nie ma świadomości
posługiwania się argumentami
w dyskusji

Student jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie, potrafi świadomie
planować proces samodzielnego samokształcenia

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie jest świadomy
konieczności uczenia się
przez całe życie, nie potrafi
świadomie planować procesu
samodzielnego
samokształcenia
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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

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
4
C1. Zapoznanie studentów z oceną projektów gospodarczych.
C2. Wykazanie różnic w postrzeganiu i ocenie projektów przez inwestorów, kredytodawców i podmioty publiczne.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Ukończenie studiów pierwszego stopnia a na drugim stopniu uzyskanie zaliczenia z rynku kapitałowego i finansowego

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_06

Ma zasadniczą wiedzę na temat oceny projektów gospodarczych, aby umiejętnie to wykorzystać w
praktyce

P7U_W

W_10

Ma zasadniczą wiedzę na temat mechanizmów działania projektów gospodarczych

P7U_W

W_11

Zna standardowe metody matematyki finansowej i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i
prezentacji danych dotyczących oceny efektywności inwestycji

P7U_W

Umiejętności
U_09

Potrafi dobierać metody do różnych projektów gospodarczych

P7U_U

U_11

Potrafi objaśniać ocenę projektów gospodarczych

P7U_U

U_13

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu metod oceny projektów inwestycyjnych w
podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_07

Rozumie potrzebę posiadania wiedzy dotyczącej oceny projektów gospodarczych w celu
efektywnego zarządzania przedsiębiorstwami

P7U_K

K_10

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć :
wykład

1.
2.
3.
4.

Inwestycje jako czynnik wzrostu przedsiębiorstwa, polityka i strategia inwestycyjna przedsiębiorstw
Planowanie finansowe i budżetowanie przedsięwzięć gospodarczych
Własne źródła finansowania projektów gospodarczych i obce źródła finansowania projektów gospodarczych
Znaczenie struktury finansowania w ocenie projektów
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Kosztu kapitału własnego i metody jego wyznaczania
Kosztu kapitału obcego i metody jego wyznaczania
Wpływ struktury kapitału na wartość przedsięwzięcia gospodarczego
Statyczne metody oceny efektywności projektów gospodarczych i dynamiczne metody oceny efektywności projektów
gospodarczych
9. Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie przedsięwzięć gospodarczych
10. Ryzyko projektów gospodarczych - obszary występowania, metody szacowania i ograniczania ryzyka

5.
6.
7.
8.

Suma godzin: 20
Forma zajęć :
ćwiczenie

1. Finansowanie projektów gospodarczych z kapitałów własnych
2. Obce źródła finansowania projektów gospodarczych
3. i koszt kapitału obcego jako kryterium oceny efektywności projektu gospodarczego
4. Średnioważony koszt kapitału jako kryterium oceny ekonomicznej efektywności projektu
5. Statyczne metody oceny opłacalności projektu
6. Dynamiczne metody oceny opłacalności projektu NPV
7. Dynamiczne metody oceny opłacalności projektu IRR
8. Dynamiczne metody oceny opłacalności projektu MIRR
9. Majątkowe metody oceny wartości przedsięwzięcia gospodarczego
10. Dochodowe metody oceny wartości przedsięwzięcia gospodarczego
11. Zastosowanie analizy wskaźnikowej w ocenie przedsięwzięcia inwestycyjne
Suma godzin: 20

Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, dyskusyjny, ćwiczenia programowe, praca w grupach, kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne

Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, platforma do webinarów
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Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny

Literatura
podstawowa

 W. Gos, Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004
 M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN,


uzupełniająca

Warszawa 2005
A. Stabryła, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2006

 Metody oceny projektów gospodarczych, pod red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
 M.Podgórska, J.Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006
 J. Ziółkowska, Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych w agrobiznesie. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres email)

ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
20
20

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
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Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

20
20
19
1
100
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

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

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
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Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie ma zasadniczej
wiedzy na temat oceny
projektów gospodarczych, aby
umiejętnie ją wykorzystać w
praktyce

Student ma zasadniczą wiedzę na temat oceny projektów gospodarczych, aby umiejętnie ją
wykorzystać w praktyce

Student nie ma zasadniczej
wiedzy na temat
mechanizmów działania
projektów gospodarczych

Student ma zasadniczą wiedzę na temat mechanizmów działania projektów gospodarczych

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student zna standardowe metody matematyki finansowej i narzędzia informatyczne
gromadzenia, analizy i prezentacji danych dotyczących oceny efektywności inwestycji

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna
standardowych metod
matematyki finansowej i
narzędzi informatycznych
gromadzenia, analizy i
prezentacji danych
dotyczących oceny
efektywności inwestycji

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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/
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi

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 dobierać
metod do różnych projektów
gospodarczych

Student potrafi dobierać metody do różnych projektów gospodarczych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi objaśniać
oceny projektów
gospodarczych

Student potrafi objaśniać ocenę projektów gospodarczych

Studnt potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu metod oceny projektów
inwestycyjnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Studnt nie potrafi
wykorzystać zdobytej wiedzy
z zakresu metod oceny
projektów inwestycyjnych w
podejmowaniu decyzji i
rozwiązywaniu problemów w
pracy zawodowej

KOMPETENCJE
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie
niedostatecznym- wskaźnik

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie
dostatecznym- wskaźnik
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się na poziomie
bardzo dobrym-

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

Student rozumie potrzebę posiadania wiedzy dotyczącej oceny projektów gospodarczych w
celu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwami

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie rozumie potrzeby
posiadania wiedzy dotyczącej
oceny projektów
gospodarczych w celu
efektywnego zarządzania
przedsiębiorstwami

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie potrafi
odpowiednio określić
priorytetów służących
realizacji zadań własnych i
zespołu
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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/zal.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
2
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

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu ekonomii, prawa, finansów i rachunkowości.

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_01

Ma uporządkowaną wiedzę na temat procesów i form systemu planowania przestrzennego, oraz
etapów planistycznych zachodzących w gospodarce przestrzennej

P7U_W

W_06

Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur gospodarczych oraz technik i metod sporządzania
opracowań planistycznych

P7U_W

W_12

Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju, zna podstawy formalnoprawne,
zasady oraz podstawowe metody i techniki stosowane w planowaniu przestrzennym

P7U_W

Umiejętności
U_05

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

P7U_U

U_09

Potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk planowania strategicznego i
przestrzennego, oceniać racjonalność decyzji przestrzennych i strategicznych

P7U_U

U_11

Potrafi przewidzieć skutki opracowań planistycznych dla środowiska przyrodniczego w różnych
skalach przestrzennych oraz zbierać i analizować dane dotyczące istniejących uwarunkowań
rozwoju danego terenu

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_08

Potrafi czynnie działać w systemie formalno-prawnym planowania przestrzennego i
współdecydować o kształcie planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich realizacji

P7U_K

K_10

Potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania, samodzielnie inicjuje i podejmuje proste działania

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład

1. Istota i określenia gospodarki przestrzennej
2. Ład przestrzenny, struktury funkcjonalno-przestrzenne i ich dysfunkcyjność
3. Planowanie przestrzenne – istota, uwarunkowania, specyfika
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. Zasady wyznaczania terenów pod funkcje mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne, wypoczynkowe
10. Analiza uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych wybranego
terenu pod kątem jego przydatności do pełnienia nowych funkcji
Suma godzin: 15

Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, dyskusyjny, kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne
Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, 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

 R. Cymerman, Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Wyd. Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011

 R. Domański, Gospodarka przestrzenna. PWN, Warszawa 2016
 P. Neufert, Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa 2007.
uzupełniająca

 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

 Aktualne ustawy i rozporządzenia dotyczące gospodarki przestrzennej.
Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
15

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta

9
25
1
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie ma
uporządkowanej wiedzy na
temat procesów i form
systemu planowania
przestrzennego, oraz etapów
planistycznych zachodzących
w gospodarce przestrzennej

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat procesów i form systemu planowania
przestrzennego, oraz etapów planistycznych zachodzących w gospodarce przestrzennej
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Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie ma wiedzy o
różnych rodzajach struktur
gospodarczych oraz technik i
metod sporządzania
opracowań planistycznych

Student ma wiedzę o różnych rodzajach struktur gospodarczych oraz technik i metod
sporządzania opracowań planistycznych

Student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju, zna podstawy
formalnoprawne, zasady oraz podstawowe metody i techniki stosowane w planowaniu
przestrzennym

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie ma rozszerzonej
wiedzy w zakresie
zrównoważonego rozwoju,
nie zna podstawy
formalnoprawnej zasad oraz
podstawowych metod i
technik stosowane w
planowaniu przestrzennym

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które

student nabył podczas
zajęć
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 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 dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk planowania
strategicznego i przestrzennego, oceniać racjonalność decyzji przestrzennych i
strategicznych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi dokonać
obserwacjii prawidłowej
interpretacji zjawisk
planowania strategicznego i
przestrzennego, nie potrafi
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 zbierać i
analizować danych

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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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 potrafi czynnie działać w systemie formalno-prawnym planowania przestrzennego
i współdecydować o kształcie planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich realizacji

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie potrafi czynnie
działać w systemie formalnoprawnym planowania
przestrzennego i nie potrafi
współdecydować o kształcie
planów zagospodarowania
przestrzennego oraz ich
realizacji

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie potrafi
odpowiednio określać
priorytetów służących

Student potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie
lub innych zadania, samodzielnie inicjuje i podejmuje proste działania
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania, nie
potrafi samodzielnie
inicjować i podejmować
prostych działań
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Przekazanie słuchaczom wiedzy o zasadach, regułach, procedurach, teorii i praktyce obrotu nieruchomościami w Polsce i
w ograniczonym zakresie w krajach Unii Europejskiej
C2. Przekazanie studentom wiedzy o przepisach prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, regulujących ten
aspekt działalności gospodarczej.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu ekonomii, prawa, finansów i rachunkowości.

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_06

Zna i rozumie procesy zachodzące na rynku nieruchomości

P7U_W

W_09

Ma rozszerzoną wiedzę oraz charakteryzuje różne kategorie prawa opisujące i regulujące działalność
na rynku nieruchomości (w tym prawa obrotu nieruchomościami, prawa hipotecznego, prawa o
notariacie)

P7U_W

W_14

Identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia różnorodne rodzaje rynku nieruchomości

P7U_W

Umiejętności
U_02

Analizuje i ocenia działanie, efektywność działań sektora publicznego oraz prywatnego na rynku
nieruchomości.

P7U_U

U_05

Dokonuje pogłębionej analizy funkcjonowania rynku nieruchomości w aspekcie
społecznym, ekonomicznym, finansowym i handlowym wykorzystując
narzędzia
rachunkowości (finansowej, zarządczej).

P7U_U

U_19

Posługuje się przepisami prawa i wykorzystuje je do rozwiązywania problemów, jakie mogą
pojawić się w związku z działalnością pośrednictwa na rynku nieruchomości.

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_01

Jest świadomy konieczności aktualizowania swojej wiedzy, zwłaszcza prawnej, dotyczącej obrotu
nieruchomościami. Potrafi świadomie planować proces samodzielnego samokształcenia.

P7U_K

K_07

Posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych i społecznych na funkcjonowanie
rynku nieruchomości.

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład

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

Podstawowe informacje o rynku nieruchomości oraz o prawnych i ekonomicznych aspektach obrotu nieruchomościami
Nieruchomości w polskim prawie cywilnym
Rola pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji kupna/sprzedaży bądź najmu
Czynności prawne przed, w trakcie i po zawarciu transakcji związanych z obrotem na rynku nieruchomości
Specyfika gospodarowania i obrotu nieruchomościami rolnymi i należącymi do Skarbu Państwa

Suma godzin: 15
Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, dyskusyjny, kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne
Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, platforma do webinarów

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin ustny lub pisemny

Literatura
podstawowa

 H. Henzel, Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Difin, Warszawa 2007
 D. Ostrowska et al., Rynek nieruchomości w Polsce: teoria i praktyka, Wolter Kluwer, Warszawa 2015
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 Pośrednik na rynku nieruchomości, pod red. Z. Brzezińskiego, Poltext, Warszawa 2005.
uzupełniająca

 Rynek nieruchomości i jego podmioty, pod red. E. Gołąbeskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i


Zarządzania, Białystok 2007
M. Sitek, Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości, Wydawnictwo KeyText, 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
15

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

9
25
1
50
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

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

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie zna i rozumie
procesów zachodzących na
rynku nieruchomości

Student zna i rozumie procesy zachodzące na rynku nieruchomości

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie ma rozszerzonej
wiedzy oraz nie
charakteryzuje różnych
kategorii prawa opisujących i
regulujących działalność na
rynku nieruchomości (w tym
prawa obrotu
nieruchomościami, prawa

Student ma rozszerzoną wiedzę oraz charakteryzuje różne kategorie prawa opisujące i
regulujące działalność na rynku nieruchomości (w tym prawa obrotu nieruchomościami,
prawa hipotecznego, prawa o notariacie)
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hipotecznego, prawa o
notariacie)

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie potrafi
identyfikować,
klasyfikować i objaśniać
różnorodnych rodzajów
rynku nieruchomości

Student identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia różnorodne rodzaje rynku nieruchomości

UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie potrafi analizować
i oceniać działań,
efektywności działań sektora
publicznego oraz prywatnego

Student analizuje i ocenia działanie, efektywność działań sektora publicznego oraz
prywatnego na rynku nieruchomości.
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

na rynku nieruchomości.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie dokonuje
pogłębionej analizy
funkcjonowania
rynku nieruchomości
w aspekcie
społecznym,
ekonomicznym,
finansowym i
handlowym i
niemwykorzystujenar
zędzirachunkowości
(finansowej,
zarządczej).

Student dokonuje pogłębionej analizy funkcjonowania rynku nieruchomości w
aspekcie społecznym, ekonomicznym, finansowym i handlowym wykorzystując
narzędzia rachunkowości (finansowej, zarządczej).

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie posługuje się
przepisami prawa i nie
wykorzystuje ich do
rozwiązywania
problemów, jakie mogą
pojawić się w związku z
działalnością
pośrednictwa na rynku
nieruchomości.

Student posługuje się przepisami prawa i wykorzystuje je do rozwiązywania
problemów, jakie mogą pojawić się w związku z działalnością pośrednictwa na rynku
nieruchomości.

KOMPETENCJE
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia

Student osiągnął
przedmiotowy efekt

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie jest świadomy
konieczności aktualizowania
swojej wiedzy, zwłaszcza
prawnej, dotyczącej obrotu
nieruchomościami. Nie potrafi
świadomie planować procesu
samodzielnego
samokształcenia.

Student jest świadomy konieczności aktualizowania swojej wiedzy, zwłaszcza prawnej,
dotyczącej obrotu nieruchomościami. Potrafi świadomie planować proces samodzielnego
samokształcenia.

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie posiada
kompetencji do oceny
wpływu zjawisk
demograficznych i
społecznych na
funkcjonowanie rynku
nieruchomości.

Student posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych i społecznych na
funkcjonowanie rynku nieruchomości.
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się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi wynik obserwacji
pracy i nastawienia studenta
podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

uczenia się na poziomie
bardzo dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

PODATKI I OPŁATY OD NIERUCHOMOŚCI
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Przekazanie słuchaczom wiedzy o rozmaitych podatkach i opłatach związanych z obrotem na rynku nieruchomości
C2. Przekazanie wiedzy o gospodarowaniu nieruchomościami, w tym o ustalaniu ich wymiaru, regułach, zasadach i
procedurach ich pobierania oraz o ulgach i zwolnieniach podatkowych

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu ekonomii, prawa, finansów i rachunkowości.

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_09

Ma rozszerzoną wiedzę oraz charakteryzuje różne kategorie prawa opisujące i regulujące
opodatkowanie nieruchomości w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej.

P7U_W

W_14

Identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia różnorodne rodzaje rynku nieruchomości (mieszkaniowe,
komercyjne, rolne, leśne) oraz związane z nimi podatki i opłaty.

P7U_W

W_16

Zna i rozumie procesy – szczególnie fiskalno-prawne – zachodzące na rynku nieruchomości.

P7U_W

Umiejętności
U_03

Dokonuje kompleksowej analizy polityki podatkowej w sektorze nieruchomości w jej aspektach
mikro i makro.

U_05

Ma zaawansowaną wiedzę odnośnie podatków i opłat obowiązujących w Polsce i Unii
Europejskiej dotyczących szeroko rozumianego rynku nieruchomości. Potrafi przeanalizować
krótko-, średnio- i długoterminowe skutki zmian w opodatkowaniu nieruchomości.

U_19

Posługuje się przepisami prawa i wykorzystuje je do rozwiązywania problemów podatkowych,
jakie mogą pojawić się w związku z zarządzaniem, gospodarowaniem, pośrednictwem czy też
przeprowadzaniem transakcji na rynku nieruchomości.

P7U_U

P7U_U
P7U_U

Kompetencje społeczne
K_02

Jest świadomy konieczności systematycznego uaktualniania swojej wiedzy, zwłaszcza prawnej,
dotyczącej obrotu nieruchomościami. Potrafi świadomie planować proces samodzielnego
samokształcenia.

P7U_K

K_12

Jest świadom etycznego wymiaru i moralnego obowiązku uczciwego oraz rzetelnego płacenia
podatków. Nie uchyla się od płacenia podatków.

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład
Forma zajęć :
ćwiczenie

1. Klasyfikacja nieruchomości i jej znaczenie dla wymiaru podatków
2. Księgi wieczyste, ewidencja gruntów i budynków
3. Kataster fiskalny. Systemy katastralne w Polsce i na świecie. Zintegrowany System Informacji Katastralnej
4. Podatek od nieruchomości
5. Podatki i opłaty związane z transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości
6. Podatek rolny
7. Podatek leśny
8. Opłata adiacencka
9. Opłaty za użytkowanie wieczyste
10. Podatek od spadków i darowizn
11. Podatek od dochodu z najmu
12. Renta planistyczna
Suma godzin: 20

Metody dydaktyczne
Ćwiczenia programowe, praca w grupach, kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne
Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, zeszyty ćwiczeniowe, 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

 J. Sadowska, Usługi deweloperskie w ujęciu księgowym i podatkowym, C.H. Beck, Warszawa 2015
 M. Thedy, Opodatkowanie rynku nieruchomości, C. H. Beck, Warszawa 2013

uzupełniająca

 E. Bobrus, Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości, WoltersKluwer, Warszawa 2012
 D. Ostrowska et al., Rynek nieruchomości w Polsce: teoria i praktyka, WoltersKluwer, Warszawa 2015

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres email)

ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

20
5
4
20
1
50
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

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

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie ma rozszerzonej
wiedzy oraz nie
charakteryzuje różnych
kategorii prawa opisujących i
regulujących opodatkowanie
nieruchomości w Polsce i w
wybranych państwach Unii
Europejskiej.

Ma rozszerzoną wiedzę oraz charakteryzuje różne kategorie prawa opisujące i regulujące
opodatkowanie nieruchomości w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej.

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student nie identyfikuje,

Identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia różnorodne rodzaje rynku nieruchomości
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wiedzy nr 2

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

klasyfikuje i nie objaśnia
różnorodnych rodzajów
rynków nieruchomości
(mieszkaniowe, komercyjne,
rolne, leśne) oraz związanymi
z nimi podatkami i opłatami.
Nie zna i nie rozumie
procesów – szczególnie
fiskalno-prawnych –
zachodzących na rynku
nieruchomości.

(mieszkaniowe, komercyjne, rolne, leśne) oraz związane z nimi podatki i opłaty.

Zna i rozumie procesy – szczególnie fiskalno-prawne – zachodzące na rynku
nieruchomości.

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
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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 i
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 dokonuje
kompleksowej analizy
polityki podatkowej w
sektorze nieruchomości w
jej aspektach mikro i
makro.

Dokonuje kompleksowej analizy polityki podatkowej w sektorze nieruchomości w jej
aspektach mikro i makro.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie ma
zaawansowanej wiedzy
odnośnie podatków i opłat
obowiązujących w Polsce i
Unii Europejskiej
dotyczących szeroko
rozumianego rynku
nieruchomości. Nie potrafi
przeanalizować krótko-,
średnio- i
długoterminowych skutków
zmian w opodatkowaniu
nieruchomości.

Ma zaawansowaną wiedzę odnośnie podatków i opłat obowiązujących w Polsce i Unii
Europejskiej dotyczących szeroko rozumianego rynku nieruchomości. Potrafi
przeanalizować krótko-, średnio- i długoterminowe skutki zmian w opodatkowaniu
nieruchomości.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Nie posługuje się
przepisami prawa i nie
wykorzystuje ich do
rozwiązywania
problemów
podatkowych, jakie mogą
pojawić się w związku z
zarządzaniem,
gospodarowaniem,

Posługuje się przepisami prawa i wykorzystuje je do rozwiązywania problemów
podatkowych, jakie mogą pojawić się w związku z zarządzaniem, gospodarowaniem,
pośrednictwem czy też przeprowadzaniem transakcji na rynku nieruchomości.
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pośrednictwem czy też
przeprowadzaniem
transakcji na rynku
nieruchomości.
KOMPETENCJE

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

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 nie jest świadomy
konieczności
systematycznego
uaktualniania swojej wiedzy,
zwłaszcza prawnej,
dotyczącej obrotu
nieruchomościami. Nie potrafi
świadomie planować
procesów samodzielnego
samokształcenia.

Jest świadomy konieczności systematycznego uaktualniania swojej wiedzy, zwłaszcza
prawnej, dotyczącej obrotu nieruchomościami. Potrafi świadomie planować proces
samodzielnego samokształcenia.
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Nie jest świadom etycznego
wymiaru i moralnego
obowiązku uczciwego oraz
rzetelnego płacenia podatków.
Uchyla się od płacenia
podatków.

Jest świadom etycznego wymiaru i moralnego obowiązku uczciwego oraz rzetelnego
płacenia podatków. Nie uchyla się od płacenia podatków.
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
4
C1. Przekazanie słuchaczom wiedzy o rozmaitych podatkach i opłatach związanych z obrotem na rynku nieruchomości
C2. Przekazanie studentom wiedzy owycenienieruchomości, w tym o ustalaniu ich wymiaru, regułach, zasadach i procedurach
ich pobierania oraz o ulgach i zwolnieniach podatkowych.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu ekonomii, prawa, finansów i rachunkowości.

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_09

Ma rozszerzoną wiedzę oraz charakteryzuje różne kategorie prawa opisujące i regulujące wycenę
nieruchomości w Polsce i w Unii Europejskiej.

P7U_W

W_11

Zna zaawansowane metody analizy (w tym ekonomicznej oraz finansowej) i stosuje je do
prawidłowej, rzetelnej, uczciwej wyceny nieruchomości. Zna techniki, narzędzia i metody wyceny
nieruchomości.

P7U_W

W_14

Identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia różnorodne rodzaje rynku nieruchomości (mieszkaniowe,
komercyjne, rolne, leśne, itp.).

P7U_W

Umiejętności
U_05

Analizuje i interpretuje przyczyny i skutki zachodzących w gospodarce na różnych szczeblach i w
różnych wymiarach procesów społecznych, ekonomicznych i finansowych oraz ich konsekwencje
dla cen nieruchomości lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych i globalnych. Potrafi określić
wartość nieruchomości z zastosowaniem różnych technik, narzędzi, sposobów i metod wyceny.

P7U_U

U_11

Analizuje i ocenia działanie, efektywność działań sektora publicznego oraz prywatnego na rynku
nieruchomości.

P7U_U

U_18

Dokonuje pogłębionej analizy funkcjonowania rynku nieruchomości w aspekcie
społecznym, ekonomicznym, finansowym i handlowym wykorzystując do tego m.in.
narzędzia rachunkowości. Potrafi odpowiednio dobrać metodę wyceny do typu
nieruchomości.

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_06

Jest przygotowany do przejmowania odpowiedzialności za realizację obowiązków wynikających z
pracy rzeczoznawcy nieruchomości.

P7U_K

K_07

Posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych i społecznych na funkcjonowanie
lokalnego, regionalnego, ogólnokrajowego i międzynarodowego rynku nieruchomości.

P7U_K
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TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1. Klasyfikacja nieruchomości
2. Prawo Rzeczpospolitej Polskiej a wycena nieruchomości – uwarunkowania i regulacje
3. Ekonomiczne, społeczne, demograficzne i polityczne czynniki warunkujące popyt i podaż na rynkach nieruchomości
4. Najpopularniejsze metody, techniki i sposoby wyceny nieruchomości
5. Inwestowanie w nieruchomości – rodzaje inwestorów, ich cele i strategie inwestycyjne
6. Cykl koniunkturalny na rynku nieruchomości i jego wpływ na gospodarkę
7. Specyfika wyceny obiektów komercyjnych (handlowych, biurowych, logistycznych, rekreacyjnych, przemysłowych,
turystycznych i innych)

8. Specyfika wyceny gruntów rolnych i leśnych oraz nieruchomości mieszkalnych
Suma godzin: 15
Forma zajęć :
ćwiczenie

1. Etyczne aspekty działalności rzeczoznawcy nieruchomości. Profesjonalne standardy i regulacje w działaniu
rzeczoznawców nieruchomości

2. Reguły wycen nieruchomości w państwach Unii Europejskiej – cechy wspólne i rozbieżności
3. Zarządzanie ryzykiem w inwestowaniu w nieruchomości
4. Wycena nieruchomości w bankowości hipotecznej. Znaczenie dla stabilności systemu bankowego
5. Błędna i prawidłowa wycena nieruchomości w Polsce, krajach Unii Europejskiej i państwach pozaeuropejskich – studia
wybranych przypadków
Suma godzin: 20
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Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, dyskusyjny, ćwiczenia programowe, praca w grupach, kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, zeszyty ćwiczeniowe, platforma do webinarów

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
podstawowa

 B. Wieczorek, 66 najczęstszych błędów wycen nieruchomości: rozwiązania praktyczne, Real Estate, Łódź 2014
 R. Cymerman, J. Cymerman, Wycena nieruchomości w zadaniach: przewodnik do ćwiczeń, Politechnika Koszalińska,


uzupełniająca

Koszalin 2014
R. Cymerman, J. Cymerman, Zasady szacowania nieruchomości,Politechnika Koszalińska, Koszalin 2013

 M. Prystupa, Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu kosztowym, druktur Wydawnictwo, Warszawa



2012;
D. Wilkowska-Kołakowska, Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe, LexNexis,
Warszawa 2012;
M. Żak, Wycena nieruchomości,C. H. Beck, Warszawa 2012

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
15
20

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

15
20
19
1
100
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
WIEDZA
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Na ocenę 4 - 4,5

Na ocenę 5

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie ma rozszerzonej
wiedzy oraz nie potrafi
charakteryzować różnych
kategorii prawa opisującego i
regulującego wycenę
nieruchomości w Polsce i w
Unii Europejskiej.

Student ma rozszerzoną wiedzę oraz charakteryzuje różne kategorie prawa opisujące i
regulujące wycenę nieruchomości w Polsce i w Unii Europejskiej.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna
zaawansowanych metod
analizy (w tym ekonomicznej
oraz finansowej) i nie stosuje
ich do prawidłowej, rzetelnej,
uczciwej wyceny
nieruchomości. Nie zna
technik, narzędzi i metod
wyceny nieruchomości.

Student zna zaawansowane metody analizy (w tym ekonomicznej oraz finansowej) i
stosuje je do prawidłowej, rzetelnej, uczciwej wyceny nieruchomości. Zna techniki,
narzędzia i metody wyceny nieruchomości.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie identyfikuje, nie
klasyfikuje i nie objaśnia
różnorodnych rodzajów rynku

Student identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia różnorodne rodzaje rynku nieruchomości
(mieszkaniowe, komercyjne, rolne, leśne, itp.).
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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

nieruchomości
(mieszkaniowe, komercyjne,
rolne, leśne, itp.).
UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi odzwierciedlenie
oceny zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie analizuje i nie
interpretuje przyczyn i
skutków zachodzących w
gospodarce na różnych
szczeblach i w różnych
wymiarach procesów
społecznych, ekonomicznych
i finansowych oraz ich
konsekwencji dla cen

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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

Student analizuje i interpretuje przyczyny i skutki zachodzące w gospodarce na różnych
szczeblach i w różnych wymiarach procesów społecznych, ekonomicznych i finansowych
oraz ich konsekwencje dla cen nieruchomości lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych i
globalnych. Potrafi określić wartość nieruchomości z zastosowaniem różnych technik,
narzędzi, sposobów i metod wyceny.
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nieruchomości lokalnych,
regionalnych,
ogólnokrajowych i
globalnych.Nie potrafi
określić wartości
nieruchomości z
zastosowaniem różnych
technik, narzędzi, sposobów i
metod wyceny.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie analizuje i nie
ocenia działań, efektywności
działań sektora publicznego
oraz prywatnego na rynku
nieruchomości.

Student analizuje i ocenia działanie, efektywność działań sektora publicznego oraz
prywatnego na rynku nieruchomości.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie dokonuje
pogłębionej analizy
funkcjonowania
rynku nieruchomości
w aspekcie
społecznym,
ekonomicznym,
finansowym i
handlowym
wykorzystując do
tego m.in. narzędzia
rachunkowości. Nie
potrafi odpowiednio
dobrać metody
wyceny do typu

Student dokonuje pogłębionej analizy funkcjonowania rynku nieruchomości w
aspekcie społecznym, ekonomicznym, finansowym i handlowym wykorzystując
do tego m.in. narzędzia rachunkowości. Potrafi odpowiednio dobrać metodę
wyceny do typu nieruchomości.
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nieruchomości.
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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie jest przygotowany
do przejmowania
odpowiedzialności za
realizację obowiązków
wynikających z pracy
rzeczoznawcy nieruchomości

Student jest przygotowany do przejmowania odpowiedzialności za realizację obowiązków
wynikających z pracy rzeczoznawcy nieruchomości.

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie posiada
kompetencji do oceny
wpływu zjawisk
demograficznych i
społecznych na
funkcjonowanie lokalnego,
regionalnego,

Student posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych i społecznych na
funkcjonowanie lokalnego, regionalnego, ogólnokrajowego i międzynarodowego rynku
nieruchomości.
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

ogólnokrajowego i
międzynarodowego rynku
nieruchomości
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał.1)
Cel przedmiotu

PROCEDURY PRZETARGOWE
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Zapoznanie słuchaczy z istotą, zasadami i celem procedur przetargowych na rynku inwestycyjnym oraz korzyściami z
tego wynikającymi
C2. Przygotowanie słuchaczy do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących procedur przetargowych na rynku
inwestycyjnym

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Podstawowa wiedza z zakresu takich przedmiotów jak: rynek kapitałowy i finansowy, planowanie strategiczne, zarządzanie
finansami, podstawy prawa

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_04

Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie procesu podejmowania decyzji (w tym handlowych)
przez podmioty gospodarcze oraz relacje między nimi, np. dot. procedur przetargowych na rynku
inwestycyjnym

P7U_W

W_06

Stosuje zaawansowane narzędzia ekonomiczne, statystyczne, matematyczne, planowania
strategicznego i informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji

P7U_W

W_11

Zna zaawansowane metody analizy (ekonomicznej, finansowej) i stosuje je do rozwiązywania
złożonych problemów związanych z procedurami przetargowymi na rynku inwestycyjnym

P7U_W

Umiejętności
U_05

Analizuje (w tym krytycznie) i interpretuje przyczyny i skutki zachodzących na rynku
inwestycyjnym procesów oraz ich konsekwencje dla realizacji określonej polityki (w tym banków i
inwestorów oraz sektora publicznego)

P7U_U

U_07

Posługuje się przepisami prawa i wykorzystuje je do rozwiązywania problemów związanych z
procedurami przetargowymi

P7U_U

U_11

Dokonuje pogłębioną analizę funkcjonowania sektora gospodarki w zakresie procedur finansowych

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_04

Jest przygotowany do wyjaśniania na forum publicznym, istoty procesów ekonomicznych
zachodzących na rynku inwestycyjnym oraz ma świadomość posługiwania się argumentami w
dyskusji

P7U_K

K_08

Jest świadomy konieczności uczenia się przez cale życie, potrafi świadomie planować proces
samodzielnego samokształcenia

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład
Forma zajęć :
ćwiczenie

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

Wprowadzenie do procedur przetargowych na rynku inwestycyjnym; istota i cele
Omówienie podstawowych zagadnień teoretycznych: czym jest przetarg ograniczony i nieograniczony
Specyfika formalnoprawnych regulacji związanych z procedurami przetargowymi na rynku inwestycyjnym
Dokumentacja postępowania przetargowego
Różnego typu źródła ryzyka związanego z procedurami przetargowymi
Zmowy przetrgowe
Analiza aktualnie zaprezentowanych ofert przetargowych w lokalnej prasie.

Suma godzin: 20.
Metody dydaktyczne

Wykład informacyjny i dyskusyjny, praca w grupach, analiza przypadków, kształcenie na odległość

Narzędzia dydaktyczne
Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, prasa lokalna zawierająca informacje dot. przetargów i licytacji,
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

 Hryc-Ląd, Przetarg ograniczony, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2013
 A.Hryc-Ląd, Przetarg nieograniczony, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2013
 A.Hryc-Ląd, Dokumentacja postępowania przetargowego- ogłoszenie i SIWZ, Wiedza i praktyka, Warszawa 2015

uzupełniająca

 T. Maj, Przygotowywanie dokumentacji przetargowej Podręcznik do nauki zawodu, wyd. WSiP, Warszawa 2014
 D. Perkowska, Przewodnik po dokumentach przetargowych, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014
 M. Sieradzka, Zmowy przetargowe w świetle zamówień publicznych oraz prawa konkurencji, wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2014

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
20
10
10
9
1
50
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie posiada
zaawansowanej wiedzy w
zakresie procesu
podejmowania decyzji (w tym
handlowych) przez podmioty
gospodarcze oraz relacje
między nimi, np. dot.
procedur przetargowych na
rynku inwestycyjnym

Student posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie procesu podejmowania decyzji (w tym
handlowych) przez podmioty gospodarcze oraz relacje między nimi, np. dot. procedur
przetargowych na rynku inwestycyjnym
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Student stosuje zaawansowane narzędzia ekonomiczne, statystyczne, matematyczne,
planowania strategicznego i informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie stosuje
zaawansowanych narzędzi
ekonomicznych,
statystycznych,
matematycznych, planowania
strategicznego i
informatyczne wspomagające
podejmowanie decyzji

Student zna zaawansowane metody analizy (ekonomicznej, finansowej) i stosuje je do
rozwiązywania złożonych problemów związanych z procedurami przetargowymi na rynku
inwestycyjnym

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna
zaawansowanych metod
analizy (ekonomicznej,
finansowej) i nie stosuje ich
do rozwiązywania złożonych
problemów związanych z
procedurami przetargowymi
na rynku inwestycyjnym

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/

które student nabył podczas
zajęć

które student nabył podczas
zajęć

Student analizuje (w tym krytycznie) i interpretuje przyczyny i skutki zachodzące na rynku
inwestycyjnym procesów oraz ich konsekwencje dla realizacji określonej polityki (w tym
banków i inwestorów oraz sektora publicznego)

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie analizuje (w tym
krytycznie) i nie potrafi
interpretować przyczyn i
skutków zachodzących na
rynku inwestycyjnym
procesów oraz ich
konsekwencji dla realizacji
określonej polityki (w tym
banków i inwestorów oraz
sektora publicznego)

Student posługuje się przepisami prawa i wykorzystuje je do rozwiązywania problemów
związanych z procedurami przetargowymi

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie posługuje się
przepisami prawa i nie
wykorzystuje ich do
rozwiązywania problemów
związanych z procedurami
przetargowymi

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie dokonuje
pogłębionej analizy
funkcjonowania sektora
gospodarki w zakresie
procedur finansowych

Student dokonuje pogłębionej analizy funkcjonowania sektora gospodarki w zakresie
procedur finansowych
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które student nabył podczas
zajęć

egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

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 jest przygotowany do wyjaśniania na forum publicznym istoty procesów
ekonomicznych zachodzących na rynku inwestycyjnym oraz ma świadomość
posługiwania się argumentami w dyskusji

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie jest przygotowany
do wyjaśniania na forum
publicznym istoty procesów
ekonomicznych zachodzących
na rynku inwestycyjnym oraz
nie ma świadomości
posługiwania się argumentami
w dyskusji

Student jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie, potrafi świadomie
planować proces samodzielnego samokształcenia

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie jest świadomy
konieczności uczenia się
przez całe życie, nie potrafi
świadomie planować proces
samodzielnego
samokształcenia
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
3
C1.Wyposażenie studenta w wiedzę dotyczącą potrzeb ubezpieczeniowych nieruchomości oraz zarządzanie ryzykiem zdarzeń
losowych
C2. Potrzeba zwiększania komunikatywności wiedzy ubezpieczeniowej w społeczeństwie w celu szerszego wykorzystania
metody ubezpieczeniowej
C3. Poznanie prawnych aspektów umowy ubezpieczeniowej, sposobów jej zawierania, poznanie istoty i roli ogólnych
warunków ubezpieczeń

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku

Student powinien znać podstawy ekonomii

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki

studiów;/

pierwszego stopnia
PRK
Wiedza

W_03

Definiuje podstawowe pojęcie ubezpieczeniowe, klasyfikację ubezpieczeń oraz podstawowe
instytucje ubezpieczeniowe.

P7U_W

W_09

Ma rozszerzoną wiedzę oraz charakteryzuje różne kategorie prawa opisujące i regulujące
działalność gospodarczą ( w tym prawa ubezpieczeń społecznych, handlowego, gospodarczego).

P7U_W

W_12

Zna i wnikliwie objaśnia zagadnienia zrównoważonego rynku nieruchomości.

P7U_W

Umiejętności
U_11

Analizuje i ocenia działanie, efektywność działań sektora publicznego oraz prywatnego
(przedsiębiorstw MSP) na rynku ( np.: nieruchomości )

P7U_U

U_12

Formułuje opinie dotyczące roli człowieka i kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym różnych
sektorów, np. nieruchomości

P7U_U

U_13

Ma zaawansowaną wiedzę na temat ubezpieczeń nieruchomości oraz potrafi rozwiązywać problemy
w tym zakresie

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_06

Posiada kwalifikacje do kształtowania relacji, w interesie przedsiębiorstwa i społeczeństwa w
zakresie ubezpieczeń nieruchomości

P7U_K

K_07

Posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych, społecznych na funkcjonowanie
ubezpieczeń nieruchomości

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład

1. Pojęcie rynku i dobra. Gospodarka rynkowa. Podejmowanie decyzji. Czynniki produkcji. Funkcja popytu i podaży.
Punkt równowagi rynkowej.
2. Teoria jakości i użyteczności. Wartość w nomenklaturze ekonomicznej. Rodzaje wartości. Wartościowanie. Metody
wartościowania. Rodzaje użyteczności.
3. Teoria wyceny w ekonomii. Źródła, podstawy i metody wyceny. Wartość dodana.
4. Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości. Fundusze otwarte, zamknięte. Nieruchomości na rynkach
alternatywnych.
5. Działalność zawodowa rzeczoznawcy, pośrednika i zarządcy jako działalność usługowa
6. Kredyt a pożyczka hipoteczna.
7. Udział banków w finansowaniu rynku nieruchomości.
8. Działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń.
9. Finansowa ocena produktów hipotecznych
10. Ryzyko kredytowe
11. Ryzyko wierzytelności hipotecznych
12. Ryzyko cen nieruchomości.
13. Indeksy rynku nieruchomości.
14. Indeksy wykorzystujące ceny transakcyjne.
Suma godzin: 15

Forma zajęć :
ćwiczenie

Pojęcie ryzyka w ubezpieczeniach i metody jego oceny
Metody rozkładania ryzyka ubezpieczeniowego
Dyskusja na temat ryzyka, zdarzeń losowych oraz metod rozkładania ryzyka. Próby identyfikacji zdarzeń.
Odszkodowania w ubezpieczeniach gospodarczych
Zarządzanie inwestycją w warunkach zwolnień i ulg podatkowych. Opodatkowanie transakcji, optymalizacja
opodatkowania.
2. Zastosowanie instrumentu ubezpieczenia jako narzędzia zmniejszającego ryzyko.
3. Ryzyko inwestycyjne.

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

Rodzaje ryzyka, mierniki.
Skłonność do ryzyka.
Ryzyko nieruchomości, inwestora, dewelopera.
Strategie nieruchomościowe przedsiębiorstw
Kryzys gospodarczy i jego wpływ na rynek nieruchomości. Charakterystyka uwarunkowań w USA i Europie
Rynki nieruchomości i ich historia w innych krajach świata.

Suma godzin: 15
Metody dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz, ,
kształcenie na odległość
ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania, dyskusja,, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja
tekstu, studium przypadku.

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
podstawowa






uzupełniająca

 E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej. PWN, Warszawa 2009
 W. Rogowski, Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna a WoltersKluwer business, Kraków 2008.

M. Bryx, Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie,Poltext,Warszawa 2006.
S. Byczko, Prawo ubezpieczeń gospodarczych: zarys wykładu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013
H. Gawron, Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011
Współczesna bankowość hipoteczna, pod red. A. Szelągowskiej, CeDeWu.pl, Warszawa 2010
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 C. A. Williams, M. L. Smith, P. C. Young , Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, 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
15
15

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

15
10
19
1
75
3

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

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

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 definiuje podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe, klasyfikacje ubezpieczenia oraz
podstawowe instytucje ubezpieczeniowe.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie potrafi
zdefiniować podstawowych
pojęć na temat ubezpieczeń,
nie potrafi klasyfikować
ubezpieczeń oraz nie zna
podstawowych instytucji
ubezpieczeniowych.

Student ma rozszerzoną wiedzę oraz charakteryzuje różne kategorie prawa opisujące i
regulujące działalność gospodarczą ( w tym prawa ubezpieczeń społecznych, handlowego,
gospodarczego).

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie ma rozszerzonej
wiedzy oraz nie potrafi
charakteryzować różnych
kategorii prawa opisujących i
regulujących działalność
gospodarczą ( w tym prawa
ubezpieczeń społecznych,
handlowego, gospodarczego).
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Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna i wnikliwie
nie objaśnia zagadnień
zrównoważonego rynku
nieruchomości.

Student zna i wnikliwie objaśnia zagadnienia zrównoważonego rynku nieruchomości.

UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie analizuje i nie
ocenia działań, efektywności
działań sektora publicznego
oraz prywatnego
(przedsiębiorstw MSP) na
rynku ( np.: nieruchomości )

Student analizuje i ocenia działanie, efektywność działań sektora publicznego oraz
prywatnego (przedsiębiorstw MSP) na rynku (np.: nieruchomości )
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie formułuje opinii
dotyczących roli człowieka i
kapitału ludzkiego w rozwoju
gospodarczym różnych
sektorów, np. nieruchomości

Student formułuje opinie dotyczące roli człowieka i kapitału ludzkiego w rozwoju
gospodarczym różnych sektorów, np. nieruchomości

Student ma zaawansowaną wiedzę na temat ubezpieczeń nieruchomości oraz potrafi
rozwiązywać problemy w tym zakresie

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie ma
zaawansowanej wiedzy na
temat ubezpieczeń
nieruchomości oraz nie potrafi
rozwiązywać problemów w
tym zakresie

KOMPETENCJE

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

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 nie posiada
kwalifikacji do kształtowania

Student posiada kwalifikacje do kształtowania relacji, w interesie przedsiębiorstwa i
społeczeństwa w zakresie ubezpieczeń nieruchomości
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

relacji, w interesie
przedsiębiorstwa i
społeczeństwa w zakresie
ubezpieczeń nieruchomości

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie posiada
kompetencji do oceny
wpływu zjawisk
demograficznych,
społecznych na
funkcjonowanie ubezpieczeń
nieruchomości

Student posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych, społecznych na
funkcjonowanie ubezpieczeń nieruchomości
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

NEGOCJACJE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
3
C1. Zapoznanie studentów z istotą oraz celami negocjacji w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym strategiami,
stylami i technikami negocjacji oraz
C2. Zapoznanie studentów z praktycznym wykorzystaniem poznanych wiadomości na temat negocjacji

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Ukończenie kursu zasady i techniki negocjacji na pierwszym stopniu studiów

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_01

Posiada wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych dotyczącą instytucji gospodarczych oraz ich
otoczenia ekonomicznego, społecznego i prawnego oraz złożonych procesów zachodzących w
gospodarce i jej otoczeniu

P7U_W

W_04

Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie procesu podejmowania decyzji (w tym handlowych) w
drodze negocjacji handlowych

P7U_W

W_17

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu komunikowania i negocjacji

P7U_W

Umiejętności
U_06

Analizuje i opisuje zasady funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem w szczególności w
zakresie podejmowania decyzji i prowadzenia negocjacji handlowych

P7U_U

U_12

Formułuje opinie dotyczące człowieka jako uczestnika negocjacji handlowych

P7U_U

U_19

Potrafi sformułować zasady etyczne obowiązujące w negocjacjach handlowych

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_07

Rozumie potrzebę kształcenia przez całe życie, w tym także dotyczących prowadzenia działalności
gospodarczej i negocjacji handlowych

P7U_K

K_12

Jest świadom postępowania zgodnie z zasadami etyki w zakresie negocjacji handlowych

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład
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Forma zajęć :
ćwiczenie

1. Pojęcie przedsiębiorcy oraz działalności gospodarczej
2. Pojęcie, rola oraz znaczenie negocjacji w życiu gospodarczym. Negocjacje a mediacje.
3. Istota negocjacji
4. Strategie negocjacji
5. Style negocjacji
6. Techniki negocjacji
7. Czynniki wpływające na przebieg negocjacji handlowych
8. Psychologiczne uwarunkowania negocjacji
9. Rola mediatora w procesie mediacji
10. Etyka negocjacji i mediacji
11. Treningi negocjacyjne
12. Podsumowanie i zakończenie zajęć
Suma godzin: 25.

Metody dydaktyczne

Dyskusja, ćwiczenia programowe, praca w grupach, kształcenie na odległość

Narzędzia dydaktyczne
Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, literatura przedmiotu, 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

 G. Krzyminiewska, Techniki negocjacji, Materiały dydaktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w



uzupełniająca

Poznaniu, Poznań 2015
Niemczyk, M. Kędzierski, O negocjacjach i negocjatorach, poradnik praktyka, Helion, Gliwice 2014
R. Pałgan, Natura negocjacji handlowych, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2012

 K. Bargiel-Matusewicz, Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014
 E. Roszkowska, Wybrane modele negocjacji, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, 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
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

25
20
20
9
1
75
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie posiada wiedzy z
dziedziny nauk
ekonomicznych dotyczącą
instytucji gospodarczych oraz
ich otoczenia ekonomicznego,
społecznego i prawnego oraz
złożonych procesów
zachodzących w gospodarce i
jej otoczeniu

Student posiada wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych dotyczącą instytucji
gospodarczych oraz ich otoczenia ekonomicznego, społecznego i prawnego oraz złożonych
procesów zachodzących w gospodarce i jej otoczeniu
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Student posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie procesu podejmowania decyzji (w tym
handlowych) w drodze negocjacji handlowych

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie posiada
zaawansowanej wiedzy w
zakresie procesu
podejmowania decyzji (w tym
handlowych) w drodze
negocjacji handlowych

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie ma pogłębionej
wiedzy z zakresu
komunikowania i negocjacji

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu komunikowania i negocjacji

UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie potrafi analizować

Student analizuje i opisuje zasady funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem w
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

umiejętności nr 1

i opisywać zasad
funkcjonowania i zarządzania
przedsiębiorstwem w
szczególności w zakresie
podejmowania decyzji i
prowadzenia negocjacji
handlowych

szczególności w zakresie podejmowania decyzji i prowadzenia negocjacji handlowych

Student formułuje opinie dotyczące człowieka, jako uczestnika negocjacji handlowych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie formułuje opinii
dotyczących człowieka, jako
uczestnika negocjacji
handlowych

Student potrafi sformułować zasady etyczne obowiązujące w negocjacjach handlowych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie potrafi
formułować zasad etycznych
obowiązujących w
negocjacjach handlowych

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie

egzaminu/zaliczenia
Student rozumie potrzebę kształcenia przez całe życie, w tym także dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej i negocjacji handlowych

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie rozumie potrzeby
kształcenia przez całe życie,
w tym także dotyczących
prowadzenia działalności
gospodarczej i negocjacji
handlowych

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie jest świadom
postępowania zgodnie z
zasadami etyki w zakresie
negocjacji handlowych

Student jest świadom postępowania zgodnie z zasadami etyki w zakresie negocjacji
handlowych
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Załącznik
1)
Cel przedmiotu

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

TWORZENIE INWEST PLANÓW
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
3
C1. poznanie zakresu, zasad oraz etapów sporządzania inwestplanu
C2. poznanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa
C3. poznanie zasad analizy działania przedsiębiorstwa
Ukończony kurs gospodarowania kapitałem ludzkim w I semestrze oraz przedmiotu biznes plan na pierwszym stopniu
studiów

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_07

Rozumie istotę i zasady finansów organizacji, analizy i planowania finansowego w organizacji,
pozyskiwania środków finansowych oraz zarządzania majątkiem oraz strukturą kapitału

P7U_W

W_10

Ma wiedzę z zarządzania zasobami ludzkim, planowania kadr, zasad wynagrodzeń

P7U_W

W_12

Ma wiedzę z zakresu marketingu, budowania planów marketingowych i finansowych

P7U_W

Umiejętności
U_05

Analizuje działalność przedsiębiorstwa w zakresie tworzenia inwest planów

P7U_U

U_09

Za pomocą zaawansowanych metod potrafi postawić prognozę w zakresie inwest planów

P7U_U

U_22

Weryfikuje strategie działania organizacji w długim i krótkim horyzoncie czasu

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_06

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy aktywnie wykorzystując zdobytą wiedzę
ekonomiczną

P7U_K

K_09

Potrafi zaplanować i przeprowadzić projekty badawcze wykorzystując różne podejścia, metody,
techniki badawcze

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład
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Forma zajęć :
ćwiczenie

Planowanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa
Wybrane zasady nowoczesnego planowania. Kryteria oceny planów
Istota i rodzaje inwest planów. Uruchamianie działalności gospodarczej
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi
Pozyskiwanie kapitału
Funkcje i struktura inwest planu. Streszczenie. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
Analiza SWOT
Cele przedsiębiorstwa
8. Plan marketingowy. Plan działalności operacyjnej. Plan organizacji i zarządzania. Plan zatrudnienia
9. Harmonogram głównych zamierzeń
10. Plan finansowy. Ocena finansowa
11. Metodyka inwest planu. Procedura tworzenia inwest planu. Fazy przygotowania i wdrożenia inwest planów
12. Analiza ryzyka przedsięwzięć gospodarczych

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

Suma godzin: 25
Metody dydaktyczne
Dyskusja, praca w grupach, kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne
Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, platforma do webinarów
Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
podstawowa

 E. Filow, J. Skrzypek, Biznes plan, Poltext, Warszawa 1996
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 C. Barrow, Biznesplan w malej firmie,Helion. Gliwice 2009.
 F. Fiore, Jak szybko przygotować dobry biznesplan. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2006.
uzupełniająca

 G. Tliomton, Biznes rodzinny. Helion, Gliwice 2004
 B. Finch, Jak napisać biznesplan, ONE Press. Warszawa 2005
 Z. Pawlak, Biznesplan. zastosowania i przykłady,Poltext, 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
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

20
20
14
15
1
75
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

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

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 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 1

Student nie rozumie istoty i
zasad 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
zarządzania zasobami

Student ma wiedzę z zarządzania zasobami ludzkim, planowania kadr, zasad wynagrodzeń
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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

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie potrafi analizować
działalności przedsiębiorstwa
w zakresie tworzenia inwest

Student analizuje działalność przedsiębiorstwa w zakresie tworzenia inwest planów
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

planów

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student mimo istnienia
zaawansowanych metod nie
potrafi postawić prognozy w
zakresie inwest planów

Student za pomocą zaawansowanych metod potrafi postawić prognozę w zakresie inwest
planów

Student weryfikuje strategie działania organizacji w długim i krótkim horyzoncie czasu

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie weryfikuje
strategii działania organizacji
w długim i krótkim
horyzoncie czasu

KOMPETENCJE

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

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 nie potrafi myśleć i
działać w sposób
przedsiębiorczy przy
aktywnym wykorzystaniu

Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy aktywnie wykorzystując zdobytą
wiedzę ekonomiczną
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

zdobytej wiedzy
ekonomicznej

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

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
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

MARKETING NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Zapoznanie studentów z marketingową koncepcją nieruchomości na rynku,
C2. Zapoznanie studentów z metodami analizy marketingowej,
C3. Zapoznanie studentów z instrumentami marketingowymi.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Znajomość podstaw marketingu uzyskana na piewszym stopniu studiów. Ukończenie kursu ekonomia menadżerska

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_04

Potrafi wykorzystać zaawansowaną wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizy konkretnych
procesów marketingowych.

P7U_W

W_06

Zna i stosuje zaawansowane zasady procesu zarządzania marketingowego oraz prowadzenia procesu
reklamy

P7U_W

W_14

Identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia rynek nieruchomości.

P7U_W

Umiejętności
U_06

Zna zasady i narzędzia planowania strategicznego i działania marketingowego

P7U_U

U_10

Realizuje procedurę badania marketingowego na rynku nieruchomości

P7U_U

U_11

Analizuje i ocenia działanie, efektywność działań sektora publicznego oraz prywatnego na rynku
nieruchomości

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_07

Posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych, społecznych mających wpływ na
rynek nieruchomości

P7U_K

K_08

Posiada kompetencje do prawidłowej oceny zjawisk marketingowych na rynku nieruchomości

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1.
2.
3.
4.

Geneza i istota marketingu, ewolucja działalności rynkowej nieruchomości.
Istota i metody badań marketingowych, podstawy marketingu nieruchomości.
Konsumenci i ich zachowania na rynku.
Segmentacja rynku: pojęcie i rola segmentacji rynku, kryteria segmentacji, ocena atrakcyjności segmentów
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5.
6.
7.
8.

rynku.
Produkt jako element marketingu. Istota i funkcje produktu, klasyfikacja produktów, cykl rynkowego
życia produktu.
Cena (kształtowanie polityki cen, ustalanie celów, ustalanie kryteriów, wybór polityki cen, wdrażanie polityki cen,
dostosowanie polityki cen do zmian na rynku).
9. Dystrybucja produktów (pojęcie i funkcje dystrybucji, kanały dystrybucji - ich rodzaje i struktura).
10. Promocja (promocja jako element marketingu–mix, decyzje promocyjne w przedsiębiorstwie, reklama, sprzedaż
osobista, promocja dodatkowa, public relations).
11. Opracowanie oferty nieruchomości. Układanie strategii sprzedaży. Budowanie wizerunku – przygotowanie do
sprzedaży.
Suma godzin: 20
Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, konwersatoryjny, praca w grupach, kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne
Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, platforma do webinarów
Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
podstawowa

 Ph. Kotler, Marketing. Dom Wydawniczy REBIS. Poznań 2012
 Ł. Kruszewski, Marketing nieruchomości. Home branding praktycznie, Wyd. Słowa i Myśli, Warszawa 2016
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 Podstawy marketingu, pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 2006
uzupełniająca

 E. Frąckiewicz Ewa, Marketing internetowy, PWN 2006
 E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość a rynek, PWN, Warszawa 1999
 Pośrednik na rynku nieruchomości, pod red. Z. Brzezińskiego, Poltext, 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
20

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

15

14
1
50
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

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

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 potrafi wykorzystać zaawansowaną wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do
analizy konkretnych procesów marketingowych.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie potrafi
wykorzystać zaawansowanej
wiedzy teoretycznej i
pozyskiwać danych do analizy
konkretnych procesów
marketingowych.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna i nie stosuje
zaawansowanych zasad
procesu zarządzania
marketingowego oraz
prowadzenia procesu reklamy

Student zna i stosuje zaawansowane zasady procesu zarządzania marketingowego oraz
prowadzenia procesu reklamy
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Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie identyfikuje, nie
klasyfikuje i nie objaśnia
rynku nieruchomości

Student identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia rynek nieruchomości

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie zna zasad i
narzędzi planowania
strategicznego i
działania
marketingowego

Student zna zasady i narzędzia planowania strategicznego i działania
marketingowego

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie realizuje
procedury badania

Student realizuje procedurę badania marketingowego na rynku nieruchomości
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

marketingowego na rynku
nieruchomości

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie analizuje i nie
ocenia działań, efektywności
działań sektora publicznego
oraz prywatnego na rynku
nieruchomości

Student analizuje i ocenia działanie, efektywność działań sektora publicznego oraz
prywatnego na rynku nieruchomości

KOMPETENCJE

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

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 nie posiada
kompetencji do oceny
wpływu zjawisk
demograficznych,
społecznych mających wpływ
na rynek nieruchomości

Student posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych, społecznych
mających wpływ na rynek nieruchomości
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie posiada
kompetencji do prawidłowej
oceny zjawisk
marketingowych na rynku
nieruchomości

Student posiada kompetencje do prawidłowej oceny zjawisk marketingowych na rynku
nieruchomości
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

FACILITY MANAGEMENT
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Rozpoznania istoty, obszarów, problemów oraz instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem
C2. Nabycie elementarnych umiejętności formułowania, realizacji i oceny działań w obszarze planowania, organizowania,
motywowania oraz kontrolowania w przedsiębiorstwie

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Znajomość podstaw zarządzania

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_05

Charakteryzuje główne szkoły i nurty w nauce o zarządzaniu

P7U_W

W_13

Omawia obszary planowania, rodzaje planów oraz rodzaje i funkcje celów przedsiębiorstwa

P7U_W

W_18

Charakteryzuje formy, etapy i obszary kontroli w przedsiębiorstwie oraz wskazuje uwarunkowania
skutecznej kontroli.

P7U_W

Umiejętności
U_01

Ocenia przydatność dorobku szkół zarządzania w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami,

P7U_U

U_06

Klasyfikuje elementy otoczenia przedsiębiorstwa oraz identyfikuje generowane przez nie szanse i
zagrożenia,

P7U_U

U_20

Posiada umiejętność przygotowania prac i prezentacji w języku obcym z zakresu zarządzania

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_02

Jest przygotowany do poszerzania swojej wiedzy, jak również zdolności interdyscyplinarnych

P7U_K

K_11

Dostrzega zależność między wiedzą i umiejętnościami kadry kierowniczej a efektami działalności
przedsiębiorstwa

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć :
wykład

1. Pojęcie, zakres oraz funkcje zarządzania.
2. Ewolucja nauki o zarządzaniu – podejście klasyczne, behawioralne, ilościowe, integrujące oraz współczesne koncepcje
zarządzania.
3. Pojęcie, rodzaje i elementy otoczenia oraz ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem.
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4. Formułowanie i realizacja procesu zarządzania strategicznego.
5. Pojęcie, znaczenie, obszary planowania. Rodzaje i funkcje celów w przedsiębiorstwie oraz kryteria jego oceny.
6. Rodzaje planów w przedsiębiorstwie. Etapy procesu planowania.
7. Istota, elementy i typy struktur organizacyjnych. Czynniki kształtujące strukturę organizacyjną.
8. Koncepcje, instrumenty i funkcje motywacji. Rola systemów nagradzania w procesie motywacji.
9. Istota i znaczenie przywództwa w przedsiębiorstwie. Źródła władzy, modele i style przywództwa.
10. Procesy kontroli w przedsiębiorstwie. Cel, obszary i formy kontroli. Etapy, instrumenty oraz uwarunkowania skutecznej
kontroli.
Suma godzin: 20

Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, konwersatoryjny, kształcenie na odległość

Narzędzia dydaktyczne

Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, platforma do webinarów

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
podstawowa

 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydanie 2 zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004


(lub późn).
A.Ożadowicz, Analiza porównawcza dwóch systemów sterowania inteligentnym budynkiem - systemu EIB/KNX oraz
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uzupełniająca

standardu amerykańskiego na bazie LonWorks, AGH, Kraków 2006.
Zarządzanie. Teoria i praktyka, pod red. A K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, Wydanie 5 zm., Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000 (lub późn.).

 H.Deresky, International Management. Managing Across Borders and Cultures, Prentice Hall, New Jersey 2000.
 P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2005.
 P. F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
20

15

14
1
50
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

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

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 charakteryzuje główne szkoły i nurty w nauce o zarządzaniu

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie potrafi
charakteryzować głównych
szkół i nurtów w nauce o
zarządzaniu

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie potrafi omawiać
obszarów planowania,
rodzajów planów oraz
rodzajów i funkcji celów
przedsiębiorstwa

Student omawia obszary planowania, rodzaje planów oraz rodzaje i funkcje celów
przedsiębiorstwa
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Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie potrafi
charakteryzować form,
etapów i obszarów kontroli w
przedsiębiorstwie oraz nie
wskazuje uwarunkowań
skutecznej kontroli.

Student charakteryzuje formy, etapy i obszary kontroli w przedsiębiorstwie oraz wskazuje
uwarunkowania skutecznej kontroli.

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 ocenić
przydatności dorobku szkół
zarządzania w zarządzaniu
współczesnymi
przedsiębiorstwami,

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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

Student ocenia przydatność dorobku szkół zarządzania w zarządzaniu współczesnymi
przedsiębiorstwami,
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Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi
klasyfikować elementów
otoczenia przedsiębiorstwa
oraz nie identyfikuje
generowanych przez nie
szanse i zagrożeń

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie posiada
umiejętności przygotowania
prac i prezentacji w języku
obcym z zakresu zarządzania

Student klasyfikuje elementy otoczenia przedsiębiorstwa oraz identyfikuje generowane
przez nie szanse i zagrożenia,

Student posiada umiejętność przygotowania prac i prezentacji w języku obcym z zakresu
zarządzania

KOMPETENCJE

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

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 nie jest przygotowany
do poszerzania swojej wiedzy,
jak również zdolności

Student jest przygotowany do poszerzania swojej wiedzy, jak również zdolności
interdyscyplinarnych
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

interdyscyplinarnych

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie dostrzega
zależności między wiedzą i
umiejętnościami kadry
kierowniczej a efektami
działalności przedsiębiorstwa

Student dostrzega zależność między wiedzą i umiejętnościami kadry kierowniczej a
efektami działalności przedsiębiorstwa
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
3
C1. Zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania rynku nieruchomości
C2. Przygotowanie słuchaczy do praktycznego zastosowania wiedzy do rozwiązywania zadań
C3. wskazanie znaczenia analizy rynku nieruchomości w zawodach związanych z rynkiem nieruchomości

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Znajomość podstaw analizy ekonomicznej z pierwszego stopnia studiów, ukończenie kursu ekonomii matematycznej

Opis efektów uczenia się

Wiedza
301

Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_02

P7U_W
Ma rozszerzoną wiedzę na temat zasad funkcjonowania rynku nieruchomości, jego podmiotów i
praw rządzących tymi rynkami

W_11

Ma rozszerzoną wiedzę na temat metod zdobywania informacji i potrafi wskazać odpowiednie
metody do badania poszczególnych zjawisk

P7U_W

W_16

Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie wykorzystania analiz na rynku nieruchomości

P7U_W

Umiejętności

U_08

Potrafi zastosować odpowiednie narzędzia oceny i przeprowadzić badanie rynku

P7U_U

U_11

Potrafi analizować i klasyfikować strukturę rynku nieruchomości, jego uczestników, funkcje oraz
zasady na nim panujące

P7U_U

U_13

Potrafi odpowiednio przedstawić wyniki i dokonać ich analizy

P7U_U

Kompetencje społeczne

K_03

Wykazuje kreatywność w zakresie dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk na rynku
nieruchomości

P7U_K

K_05

Świadomy konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1. Nieruchomość jako dobro ekonomiczne (cechy, rodzaje i funkcje nieruchomości)
2. Istota rynku nieruchomości (definicja, miejsce rola i funkcje rynku nieruchomości). Zasady segmentacji rynku
nieruchomości

3. Interwencjonizm państwowy na rynku nieruchomości. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w Polsce oraz
wybranych krajach UE
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4. Specyfika rynku nieruchomości (cechy rynku; popyt, podaż i cena na rynku nieruchomości)
5. Metodyka analizy zjawisk na rynku nieruchomości
6. Statystyczne podstawy analizy rynku nieruchomości
7. Analiza struktury zjawisk na rynku nieruchomości
8. Dynamika zmian na rynku nieruchomości
9. Współzależności zjawisk na rynku nieruchomości
10. Analiza cech jakościowych zjawisk i procesów na rynku nieruchomości
Suma godzin: 30

Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, dyskusyjny, kształcenie na odległość

Narzędzia dydaktyczne
Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, platforma do webinarów

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,
Literatura

podstawowa





M. Bryx, Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2008
H. Gawron, Analiza rynku nieruchomości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011
D. Ostrowska, P. Kowalczyk-Rólczyńskaet. all, Rynek nieruchomości w Polsce. Teoria i praktyka, WoltersKluwer,
Warszawa 2015

uzupełniająca




M. Bryx, Rynek nieruchomości Finansowanie rozwoju miast, CedeWu, Warszawa 2013
E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2016
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M. Nowak, T. Skotarczak, Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie, CeDeWu, Warszawa 2010

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
30

20
24
1
75
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
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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

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie ma rozszerzonej
wiedzy na temat zasad
funkcjonowania rynku
nieruchomości, jego
podmiotów i praw rządzących
tymi rynkami
Student nie ma rozszerzonej
wiedzy na temat metod
zdobywania informacji i nie
potrafi wskazać odpowiednich
metod do badania
poszczególnych zjawisk
Student nie ma rozszerzonej
wiedzy w zakresie
wykorzystania analiz na rynku
nieruchomości

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

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat zasad funkcjonowania rynku nieruchomości, jego
podmiotów i praw rządzących tymi rynkami

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat metod zdobywania informacji i potrafi wskazać
odpowiednie metody do badania poszczególnych zjawisk

Student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie wykorzystania analiz na rynku nieruchomości

UMIEJĘTNOŚCI
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 potrafi zastosować odpowiednie narzędzia oceny i przeprowadzić badanie rynku

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi zastosować
odpowiednich narzędzi oceny
i nie potrafi przeprowadzić
badań rynku

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi analizować
i klasyfikować struktury
rynku nieruchomości, jego
uczestników, funkcji oraz
zasad na nim panujących

Student potrafi analizować i klasyfikować strukturę rynku nieruchomości, jego
uczestników, funkcje oraz zasady na nim panujące

Student potrafi odpowiednio przedstawić wyniki i dokonać ich analizy

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie potrafi
odpowiednio przedstawić
wyników ani dokonać ich
analizy
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie wykazuje
kreatywności w zakresie
dostrzegania, obserwacji i
interpretacji zjawisk na rynku
nieruchomości

Student wykazuje kreatywność w zakresie dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk
na rynku nieruchomości

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie ma świadomości
konieczności dokonywania
analiz rynku nieruchomości

Student ma świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

DORADZTWO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
3
C1. Zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu doradztwa na rynku nieruchomości, metodami doradcy, specyfiką rynku
krajowego i unijnego.
C2. Zapoznanie słuchaczy z przykładami w zakresie przygotowania kompetentnej porady, profesjonalnej usługi doradztwa na
rynku nieruchomości.
C3. Zrozumienie przez słuchaczy roli doradcy jako czynnego uczestnika rynku nieruchomości.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Bez wymagań wstępnych

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_06

Ma rozszerzoną wiedzę na temat doradztwa na rynku nieruchomości, metod doradcy, specyfiki
rynku krajowego i unijnego.

P7U_W

W_11

Ma rozszerzoną wiedzę na temat przygotowania kompetentnej porady, profesjonalnej usługi
doradztwa na rynku nieruchomości

P7U_W

W_14

Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie roli doradcy jako czynnego uczestnika rynku nieruchomości

P7U_W

Umiejętności
U_07

Potrafi przygotować kompetentną poradę

P7U_U

U_09

Potrafi dobrać odpowiednie metody pracy doradcy w zależności od rynku

P7U_U

U_17

Potrafi świadczyć pełną usługę doradztwa na rynku nieruchomości.

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_03

Wykazuje kreatywność w zakresie obserwacji i interpretacji zjawisk na rynku nieruchomości
mających wpływ na przygotowanie kompetentnej porady

P7U_K

K_05

Świadomy konieczności doradztwa na rynku nieruchomości

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1.
2.
3.
4.

Pojęcia, definicje, rodzaje doradztwa
Obszar i zakres działania pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy majątkowego w obrocie nieruchomościami
Zasady doradztwa na lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym rynku
Perspektywy rozwoju doradztwa
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5. Charakterystyka doradztwa na rynku nieruchomości
6. Doradztwo w obrocie nieruchomościami
7. Doradztwo inwestycyjne
8. Doradztwo związane z wyceną majątkową
9. Doradztwo związane z zarządzaniem nieruchomościami
10. Prawne, ekonomiczno-finansowe i organizacyjne aspekty doradztwa na rynku nieruchomości
11. Standard ekspertyzy, opracowania i opinii w doradztwie rynku nieruchomości
12. Metody i narzędzia pracy doradcy
Suma godzin: 30
Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, dyskusyjny, kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne
Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, platforma do webinarów
Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
podstawowa

 W. Karpiński, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy, Beck 


Nieruchomości, Warszawa 2012
E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2016
B. Rogatko, D. Cichoń,K. Jurek, W. Brzeski, Nieruchomości w Polsce pośrednictwo i zarządzanie. EIN, Warszawa
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2012

uzupełniająca

 M. Bryx, Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2008
 H. Gawron, Analiza rynku nieruchomości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011
 S. Źróbek, R. Źróbek, J. Kuryj, Gospodarka Nieruchomościami, wyd. Wydawnictwo Gall, Katowice 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
30

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

20

24
1
75
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

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

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie ma rozszerzonej
wiedzy na temat doradztwa na
rynku nieruchomości, metod
doradcy, specyfiki rynku
krajowego i unijnego.

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat doradztwa na rynku nieruchomości, metod
doradcy, specyfiki rynku krajowego i unijnego.

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat przygotowania kompetentnej porady,
profesjonalnej usługi doradztwa na rynku nieruchomości

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie ma rozszerzonej
wiedzy na temat
przygotowania kompetentnej
porady, profesjonalnej usługi
doradztwa na rynku
nieruchomości
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Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie ma rozszerzonej
wiedzy w zakresie roli
doradcy jako czynnego
uczestnika rynku nieruchomo.

Student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie roli doradcy, jako czynnego uczestnika rynku
nieruchomości

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi
przygotować kompetentnej
porady

Student potrafi przygotować kompetentną poradę

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi dobrać
odpowiedniej metody pracy
doradcy w zależności od

Student potrafi dobrać odpowiednie metody pracy doradcy w zależności od rynku
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

rynku
Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie potrafi świadczyć
pełnych usługędoradztwa na
rynku nieruchomości.

Student potrafi świadczyć pełną usługę doradztwa na rynku nieruchomości.

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 wykazuje kreatywność w zakresie obserwacji i interpretacji zjawisk na rynku
nieruchomości mających wpływ na przygotowanie kompetentnej porady

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie wykazuje
kreatywności w zakresie
obserwacji i interpretacji
zjawisk na rynku
nieruchomości mających
wpływ na przygotowanie
kompetentnej porady

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie jest świadomy
konieczności doradztwa na
rynku nieruchomości

Student jest świadomy konieczności doradztwa na rynku nieruchomości
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

SEMINARIUM DYPLOMOWE
Rok studiów: II
Semestr studiów: III, IV
Kierunek: Ekonomia
10, 10
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
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Przedmioty związane z tematem pracy dyplomowej

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_03

Zna metodologię przygotowania, opracowywania i napisania pracy dyplomowej

P7U_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

P7U_W

W_15

Ma wiedzę z zakresu formułowania tez badawczych, zasad ich dowodzenia, pisania prac
magisterskich, wymogów jakim winna odpowiadać praca dyplomowa

P7U_W

Umiejętności
U_05

Potrafi przygotować prace pisemne, w których w sposób precyzyjny i spójny wypowie się na tematy
dotyczące zagadnień ekonomicznych

P7U_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

P7U_U

U_20

Potrafi dobrać metody badawcze i formułować wnioski oraz interpretować zjawiska ekonomiczne,
analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych z zastosowaniem odpowiednich narzędzi

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_01

Potrafi argumentować i podejmować polemikę na temat procesów gospodarczych

P7U_K

K_04

Rozumie role badań naukowych oraz sposobów dokumentowania i popularyzowania ich wyników w
środowisku i społeczeństwie

P7U_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
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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

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
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
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Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Forma aktywności
III semestr
15
20
25
130
60
250
10

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacje
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie analizy
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

IV semestr
15
20
25
130
60
250
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

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 51%-70% - wskaźnik
osiągnięcia efektu stanowi
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 71%-90% - wskaźnik
osiągnięcia efektu stanowi

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się w 91%100% - wskaźnik

odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

Student zna metodologię przygotowania, opracowywania i napisania pracy dyplomowej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie zna metodologii
przygotowania,
opracowywania i napisania
pracy dyplomowej

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 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 ma wiedzę z zakresu formułowania tez badawczych, zasad ich dowodzenia, pisania
prac magisterskich, wymogów jakim winna odpowiadać praca dyplomowa

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

UMIEJĘTNOŚCI
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odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

stanowi odzwierciedlenie
oceny zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 potrafi przygotować prace pisemne, w których w sposób precyzyjny i spójny
wypowie się na tematy dotyczące zagadnień ekonomicznych

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student niepotrafi
konstruować planu pracy
dyplomowej, nie opanował
technik pisania i konstrukcji
budowy tekstu pisanego pracy
naukowej, ról i znaczeń

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
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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

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

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
zastosowaniem odpowiednich
narzędzi

Student potrafi dobrać metody badawcze i formułować wnioski oraz interpretować
zjawiska ekonomiczne, analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych z
zastosowaniem odpowiednich narzędzi

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi wynik obserwacji
pracy i nastawienia studenta

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się na poziomie
bardzo dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik

podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

nastawienia studenta
podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

nastawienia studenta
podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

Student potrafi argumentować i podejmować polemikę na temat procesów gospodarczych

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie potrafi
argumentować i podejmować
polemikę na temat procesów
gospodarczych

Student rozumie role badań naukowych oraz sposobów dokumentowania i
popularyzowania ich wyników w środowisku i społeczeństwie

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie rozumie roli
badań naukowych oraz
sposobów dokumentowania i
popularyzowania ich
wyników w środowisku i
społeczeństwie
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obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY
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EKONOMIKA
BEZPIECZEŃSTWA
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE PAŃSTWA
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
3
C.1 Analiza węzłowych zagadnień bezpieczeństwa energetycznego: uwarunkowań geopolitycznych, rozwiązań prawnych i
instytucjonalnych oraz elementów bilansu energetycznego
C2. Udoskonalenie umiejętności analizy potencjału surowcowego wybranych państw świata
C3. analizę zmian politycznych i gospodarczych zachodzących w poszczególnych regionach świata oraz zmiany polityki i
strategii energetycznej w tych regionach

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Znajomość podstaw bezpieczeństwa w zakresie studiów pierwszego stopnia

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_01

Zna pojęcie i kategorie bezpieczeństwa energetycznego

P7U_W

W_08

Wskazuje miejsce bezpieczeństwa energetycznego w systemie bezpieczeństwa państwa i czynniki
determinujące bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne

P7U_W

W_14

Rozumie zagrożenia energetyczne w szczególności implikacje niedoboru surowców i dostaw źródeł
energii dla krajowej i międzynarodowej sytuacji politycznej i gospodarczej

P7U_W

Umiejętności
U_04

Przedstawia globalne zależności i następstwa polityczno – ekonomicznych związane z dostępem lub
brakiem do zasobów surowców strategicznych

P7U_U

U_13

Opisuje konkretne przykłady konfliktów i sporów na tle kontroli surowców energetycznych

P7U_U

U_15

Analizuje wpływ surowców strategicznych na światową gospodarkę i prognozuje mechanizmy
polityki i zachowania kluczowych państw producentów i organizacji eksportujących ropę naftową i
gaz ziemny

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_08

Zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania instytucji i organizacji działających w sferze
bezpieczeństwa energetycznego na arenie międzynarodowej

P7U_K

K_11

Zna polityczno-ekonomiczne uwarunkowania państw w kontekście ich położenia geograficznego,
wzajemnych relacji z państwami położonymi w tym samym regionie oraz stosunków
międzyregionalnych w perspektywie bezpieczeństwa energetycznego

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład

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

Definicje i istota bezpieczeństwa energetycznego
Rola i znaczenie energii w rozwoju cywilizacyjnym świata
Wpływ zasobów surowcowych na kształtowanie zjawisk gospodarczych
Zarządzanie globalną polityką energetyczną a struktura światowego przemysłu i rynku
Problem kontroli złóż surowców strategicznych na Bliskim Wschodzie
Polityka energetyczna wybranych regionów świata;
Alternatywne źródła energii; i) Ochrona środowiska jako część polityki energetycznej;
Perspektywy rozwoju sytuacji energetycznej na świecie na wybranych przykładach np. Francji, Polski, Rosji, Stanów
Zjednoczonych, krajów Zatoki Perskiej

Suma godzin: 20
Forma zajęć :
ćwiczenie

1. Tematyka zajęć dotyczy zagadnień polityki energetycznej poszczególnych państw oraz regionów świata, ze
szczególnym uwzględnieniem potencjału naftowego i gazowego.
2. Zmiany w bilansach energetycznych poszczególnych państw na rzecz odnawialnych źródeł energii.
3. Infrastruktura przesyłowa poszczególnych państw i regionów, jej potencjał i znaczenie.
Suma godzin: 10

Metody dydaktyczne

Narzędzia 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
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
podstawowa

 Chmielewski, Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Geopolityczne uwarunkowania, Warszawa 2009.
 M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne UE, Warszawa 2010.
 Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, red. E. Cziomer, Kraków 2008.

uzupełniająca

 E. Kochanek, Podstawy bezpieczeństwa energetycznego państwa, Szczecin 2014.
 M. Ruszel, Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wymiar teoretyczny i praktyczny, Warszawa 2014.
 T. Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI w., Mozaika interesów i geostrategii, 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
20
10

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...

20

23
2
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

75
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

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

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie zna pojęć i
kategorii bezpieczeństwa
energetycznego

Student zna pojęcia i kategorie bezpieczeństwa energetycznego

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie wskazuje miejsca
bezpieczeństwa

Student wskazuje miejsce bezpieczeństwa energetycznego w systemie bezpieczeństwa
państwa i czynniki determinujące bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne
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energetycznego w systemie
bezpieczeństwa państwa i
czynników determinujących
bezpieczeństwo surowcowe i
energetyczne

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie rozumie
zagrożenia energetycznego w
szczególności implikacje
niedoboru surowców i dostaw
źródeł energii dla krajowej i
międzynarodowej sytuacji
politycznej i gospodarczej

Student rozumie zagrożenia energetyczne w szczególności implikacje niedoboru surowców
i dostaw źródeł energii dla krajowej i międzynarodowej sytuacji politycznej i gospodarczej

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas

zajęć
Student przedstawia globalne zależności i następstwa polityczno – ekonomicznych
związane z dostępem lub brakiem do zasobów surowców strategicznych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi
przedstawić globalnych
zależności i
następstwpolityczno –
ekonomicznych związanych z
dostępem lub brakiem do
zasobów surowców
strategicznych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi opisać
konkretnych przykładów
konfliktów i sporów na tle
kontroli surowców
energetycznych

Student opisuje konkretne przykłady konfliktów i sporów na tle kontroli surowców
energetycznych

Student analizuje wpływ surowców strategicznych na światową gospodarkę i prognozuje
mechanizmy polityki i zachowania kluczowych państw producentów i organizacji
eksportujących ropę naftową i gaz ziemny

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie umie analizować
wpływu surowców
strategicznych na światową
gospodarkę i nie potrafi
prognozować mechanizmów
polityki i zachowania
kluczowych państw
producentów i organizacji
eksportujących ropę naftową i
gaz ziemny

KOMPETENCJE
Student osiągnął

Student osiągnął
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Student osiągnął

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

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 zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania instytucji i organizacji działających
w sferze bezpieczeństwa energetycznego na arenie międzynarodowej

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie zna
podstawowych mechanizmów
funkcjonowania instytucji i
organizacji działających w
sferze bezpieczeństwa
energetycznego na arenie
międzynarodowej

Student zna polityczno-ekonomiczne uwarunkowania państw w kontekście ich położenia
geograficznego, wzajemnych relacji z państwami położonymi w tym samym regionie oraz
stosunków międzyregionalnych w perspektywie bezpieczeństwa energetycznego

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie zna politycznoekonomicznych uwarunkowań
państw w kontekście ich
położenia geograficznego,
wzajemnych relacji z
państwami położonymi w tym
samym regionie oraz
stosunków
międzyregionalnych w
perspektywie bezpieczeństwa
energetycznego
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przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi wynik obserwacji
pracy i nastawienia studenta
podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

przedmiotowy efekt
uczenia się na poziomie
bardzo dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Posiadanie pogłębionej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw z perspektywy prawa gospodarczego
prywatnego
C2. Umiejętność zastosowania przepisów prawa w konkretnej sytuacji
C3. Zrozumienie specyfiki poszczególnych rozwiązań prawnych w zakresie ochrony poszczególnych podmiotów działających
na rynku

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów

Ukończony kurs prawa gospodarczego

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej

uczenia się dla kierunku
studiów;/

charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK
Wiedza

W_01

Ma wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych
z funkcjami i procesami ekonomicznymi w prawie gospodarczym prywatnym

P7U_W

W_03

Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między instytucjami gospodarczymi a jednostkami w gospodarce
rynkowej w skali krajowej i międzynarodowej.

P7U_W

W_09

Zna ogólne zasady tworzenia indywidualnego przedsiębiorstwa oraz prawne formy jego organizacji

P7U_W

Umiejętności
U_07

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa gospodarczego w celu
analizy złożonych problemów prawa gospodarczego prywatnego, a także diagnozowania i
projektowania działań praktycznych w gospodarce

U_17

Sprawnie posługuje się normami oprawnymi regulującymi funkcjonowanie podmiotów
gospodarujących dla wyjaśnienia i analizy procesów zachodzących w gospodarce z udziałem osób
fizycznych i rozwiązywania konkretnych problemów ekonomicznych

U_19

Ma umiejętność posługiwania się przepisami prawa w zakresie działalności gospodarczej w celu
uzasadniania konkretnych działań i decyzji

P7U_U

P7U_U
P7U_U

Kompetencje społeczne
K_02

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie
nauk ekonomicznych i społecznych rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
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P7U_K

K_04

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role przywódcze
(kierownicze) jak i wykonawcze

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

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

Pojęcie prawa gospodarczego.
Publiczne a prywatne prawo gospodarcze.
Formy działalności gospodarczej.
Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza.
Umowy w obrocie gospodarczym.
Prawo upadłościowe i naprawcze.
Ochrona konkurencji w polskim prawie gospodarczym.

Suma godzin: 10
Forma zajęć :
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.
5.

Podejmowanie działalności gospodarczej.
Ewidencja działalności gospodarczej.
Krajowy Rejestr Sądowy.
Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych.
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Suma godzin: 10.
Metody dydaktyczne

Narzędzia 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
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
podstawowa

 Polskie prawo handlowe, pod red. J. Ciszewskiego, LexisNexis, Warszawa 2011
 Publiczne prawo gospodarcze, pod red. J. Olszewskiego, C.H. Beck, Warszawa 2005
 T. Szymanek, D. Czajka, Prawo gospodarcze, podręcznik akademicki, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i
Administracji, Warszawa 2005

uzupełniająca

 Prawo handlowe, Kazusy, pod red. J. Ciszewskiego i J. Kruczalak-Jankowskiej, LexisNexis, Warszawa 2011
 K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, Warszawa 2011
 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Profesjonalnie o prawie Unii Europejskiej, pod red. J. Barcza, Instytut
Wydawniczy EuroPrawo, 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
10
10

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
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Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

10
10
19
1
60
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

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

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
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Student ma wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie
problemów związanych z funkcjami i procesami ekonomicznymi w prawie gospodarczym
prywatnym

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie ma wiedzy
umożliwiającej
rozpoznawanie,
diagnozowanie i
rozwiązywanie problemów
związanych z funkcjami i
procesami ekonomicznymi w
prawie gospodarczym
prywatnym

Student ma pogłębioną wiedzę o relacjach między instytucjami gospodarczymi a
jednostkami w gospodarce rynkowej w skali krajowej i międzynarodowej.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie ma pogłębionej
wiedzy o relacjach między
instytucjami gospodarczymi a
jednostkami w gospodarce
rynkowej w skali krajowej i
międzynarodowej.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna ogólnych
zasad tworzenia
indywidualnego
przedsiębiorstwa oraz prawne
formy jego organizacji

Student zna ogólne zasady tworzenia indywidualnego przedsiębiorstwa oraz prawne formy
jego organizacji

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 71-90 % na poziomie
dobrym- wskaźnik

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się w 91-100 %
na poziomie bardzo i

wskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi 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

Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa
gospodarczego w celu analizy złożonych problemów prawa gospodarczego prywatnego, a
także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w gospodarce

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi
wykorzystywać i integrować
wiedzy teoretycznej z zakresu
prawa gospodarczego w celu
analizy złożonych problemów
prawa gospodarczego
prywatnego, a także nie
potrafi diagnozować i
projektować działań
praktycznych w gospodarce

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie posługuje się
sprawnie normami prawnymi
regulującymi funkcjonowanie
podmiotów gospodarujących
dla wyjaśnienia i analizy
procesów zachodzących w
gospodarce z udziałem osób
fizycznych i rozwiązywania
konkretnych problemów

Student sprawnie posługuje się normami prawnymi regulującymi funkcjonowanie
podmiotów gospodarujących dla wyjaśnienia i analizy procesów zachodzących w
gospodarce z udziałem osób fizycznych i rozwiązywania konkretnych problemów
ekonomicznych
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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

ekonomicznych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie ma umiejętności
posługiwania się przepisami
prawa w zakresie działalności
gospodarczej w celu
uzasadniania konkretnych
działań i decyzji

Student ma umiejętność posługiwania się przepisami prawa w zakresie działalności
gospodarczej w celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji

KOMPETENCJE

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

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 nie potrafi
samodzielnie i krytycznie
uzupełniać i doskonalić
nabytą wiedzę i umiejętności
w zakresie nauk
ekonomicznych i społecznych
rozszerzonych o wymiar

Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych rozszerzone o wymiar
interdyscyplinarny
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

interdyscyplinarny

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie potrafi
współdziałać i pracować w
grupie, przyjmując 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
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Posiadanie pogłębionej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw z perspektywy prawa gospodarczego
C2. Umiejętność zastosowania przepisów prawa w konkretnej sytuacji
C3. Zrozumienie specyfiki poszczególnych rozwiązań prawnych w zakresie ochrony poszczególnych podmiotów działających
na rynku

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Ukończony kurs prawa gospodarczego

Opis efektów uczenia się

343

Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_01

Ma wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych
z funkcjami i procesami ekonomicznymi w sferze publicznej

P7U_W

W_03

Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami gospodarczymi
funkcjonującymi w gospodarce rynkowej w skali krajowej i międzynarodowej.

P7U_W

W_09

Zna ogólne zasady tworzenia indywidualnego przedsiębiorstwa oraz prawne formy jego organizacji

P7U_W

Umiejętności
U_07

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa gospodarczego w celu
analizy złożonych problemów gospodarczych, a także diagnozowania i projektowania działań
praktycznych w gospodarce

P7U_U

U_17

Sprawnie posługuje się normami oprawnymi regulującymi funkcjonowanie podmiotów
gospodarujących dla wyjaśnienia i analizy procesów zachodzących w gospodarce i rozwiązywania
konkretnych problemów ekonomicznych

P7U_U

U_19

Ma umiejętność posługiwania się przepisami prawa w zakresie działalności gospodarczej w celu
uzasadniania konkretnych działań i decyzji

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_02

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie
nauk ekonomicznych i społecznych rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

P7U_K

K_04

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role przywódcze
(kierownicze) jak i wykonawcze

P7U_K
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TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

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

Pojęcie prawa gospodarczego.
Publiczne a prywatne prawo gospodarcze.
Formy działalności gospodarczej.
Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza.
Umowy w obrocie gospodarczym.
Prawo upadłościowe i naprawcze.
Ochrona konkurencji w polskim prawie gospodarczym.

Suma godzin: 10
Forma zajęć :
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.
5.

Podejmowanie działalności gospodarczej.
Ewidencja działalności gospodarczej.
Krajowy Rejestr Sądowy.
Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych.
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Suma godzin: 10
Metody dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz, ,
kształcenie na odległość
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
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Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny

Literatura
podstawowa

 Polskie prawo handlowe, pod red. J. Ciszewskiego, LexisNexis, Warszawa 2011
 Publiczne prawo gospodarcze, pod red. J. Olszewskiego, C.H. Beck, Warszawa 2005
 T. Szymanek, D. Czajka, Prawo gospodarcze, podręcznik akademicki, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i
Administracji, Warszawa 2005

uzupełniająca

 Prawo handlowe, Kazusy, pod red. J. Ciszewskiego i J. Kruczalak-Jankowskiej, LexisNexis, Warszawa 2011
 K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, Warszawa 2011
 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Profesjonalnie o prawie Unii Europejskiej, pod red. J. Barcza, Instytut
Wydawniczy EuroPrawo, 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
10
10

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach

346

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

10
10
19
1
60
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

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

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
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Student nie ma wiedzy umożliwiającej rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie
problemów związanych z funkcjami i procesami ekonomicznymi w sferze publicznej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie ma wiedzy
umożliwiającej
rozpoznawanie,
diagnozowanie i
rozwiązywanie problemów
związanych z funkcjami i
procesami ekonomicznymi w
sferze publicznej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie ma pogłębionej
wiedzy o relacjach między
strukturami i instytucjami
gospodarczymi
funkcjonującymi w
gospodarce rynkowej w skali
krajowej i międzynarodowej.

Student nie ma pogłębionej wiedzy o relacjach między strukturami i instytucjami
gospodarczymi funkcjonującymi w gospodarce rynkowej w skali krajowej i
międzynarodowej.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna ogólnej
zasady tworzenia
indywidualnego
przedsiębiorstwa oraz prawnej
formy jego organizacji

Student nie zna ogólnej zasady tworzenia indywidualnego przedsiębiorstwa oraz prawnej
formy jego organizacji

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik osiągnięcia efektu

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 51-70 % na poziomie
dostatecznym- wskaźnik
osiągnięcia efektu stanowi
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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 i
dobrym - wskaźnik

odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa
gospodarczego w celu analizy złożonych problemów gospodarczych, a także
diagnozowania i projektowania działań praktycznych w gospodarce

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi
wykorzystywać i integrować
wiedzę teoretyczną z zakresu
prawa gospodarczego w celu
analizy złożonych problemów
gospodarczych, a także
diagnozowania i
projektowania działań
praktycznych w gospodarce

Student potrafi sprawnie posługiwać się normami prawnymi regulującymi funkcjonowanie
podmiotów gospodarujących dla wyjaśnienia i analizy procesów zachodzących w
gospodarce i rozwiązywania konkretnych problemów ekonomicznych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi sprawnie
posługiwać się normami
prawnymi regulującymi
funkcjonowanie podmiotów
gospodarujących dla
wyjaśnienia i analizy
procesów zachodzących w
gospodarce i rozwiązywania
konkretnych problemów
ekonomicznych
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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

stanowi odzwierciedlenie
oceny zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie ma umiejętności
posługiwania się przepisami
prawa w zakresie działalności
gospodarczej w celu
uzasadniania konkretnych
działań i decyzji

Student ma umiejętności posługiwania się przepisami prawa w zakresie działalności
gospodarczej w celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji

KOMPETENCJE

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

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 nie potrafi
samodzielnie i krytycznie
uzupełniać i doskonalić
nabytej wiedzy i umiejętności
w zakresie nauk
ekonomicznych i społecznych
rozszerzonych 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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie potrafi
współdziałać i pracować w
grupie, przyjmując 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
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE I ŻYWNOŚCIOWE
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
3
C1.Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami bezpieczeństwa ekologicznego i ekonomicznego, z zagrożeniami
ekologicznymi we współczesnym świecie
C2. Zapoznanie studentów z działalnością organizacji międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i
ekologicznego, z pojęciem bezpieczeństwa żywnościowego i jego wpływem na bezpieczeństwo ekonomiczne
C3. Zapoznanie studentów z wpływem migracji ludności na bezpieczeństwo ekonomiczne

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla
kierunku studiów;/

Znajomość podstaw bezpieczeństwa w zakresie studiów pierwszego stopnia

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_01

Zna podstawowe pojęcia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego w ujęciu
pojedyńczego kraju, grupy krajów oraz zbiorowości lokalnej jako grupy ludzi a także pojedynczego
człowieka

P7U_W

W_04

Zna zadania terenowych organów administracji rządowej i samorządowej w zapewnieniu ochrony
życia i zdrowia ludności oraz środowiska przyrodniczego

P7U_W

W_09

Zna przepisy prawa z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego

P7U_W

Umiejętności
U_05

Ma umiejętność analizy zagrożeń ekonomicznych i ekologicznych współczesnego świata

P7U_U

U_09

Wskazuje sposoby monitorowania zagrożeń dla środowiska

P7U_U

U_11

Posiada zdolność analizowania i oceniania polityki ekologicznej i żywnościowej poszczególnych
państw i regionów świata z możliwością wyciągnięcia odpowiednich wniosków z wynikających
sytuacji i wydarzeń w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_07

Posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych, społecznych na funkcjonowanie
gospodarki i przedsiębiorstwa w sytuacjach zagrożenia ekologicznego i żywnościowego

P7U_K

K_10

Ma kompetencje do pracy przy powiatowych i gminnych systemach bezpieczeństwa

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład

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

Bezpieczeństwo jako kategoria współczesnych stosunków międzynarodowych
Współczesne zagrożenia międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego
Organizację międzynarodowe a ich wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne i ekologiczne
Zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego społeczności lokalnych i ich uwarunkowania.
Bezpieczeństwo ekologiczne Unii Europejskiej
Bezpieczeństwo ekologiczne Polski
Wyspecjalizowane organy ochrony porządku publicznego
Problematyka bezpieczeństwa ekologicznego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w gminie,
przykłady i ich analiza.

Suma godzin: 20

Forma zajęć :
ćwiczenie

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

Bezpieczeństwo energetyczne a środowisko
Odnawialna energetyka oraz jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego
Bezpieczeństwo żywnościowe
Sankcje gospodarcze jako instrument przeciwdziałania teroryzmowi międzynarodowemu
Migrację oraz ich wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne państwa
Transnarodowa przestępczość zorganizowana a wpływ na środowisko
Wpływ terroryzmu i piractwa morskiego na bezpieczeństwo ekologiczne państwa

Suma godzin: 10

Metody dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz, ,
kształcenie na odległość
ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania, dyskusja,, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja
tekstu, studium przypadku.

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

podstawowa

 Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, red. nauk. S. Kowalczyk, Wyd. Szkołu GłównejHandlowej,Warszawa



uzupełniająca

2009
Ekologia i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia, red. Z. Wnuk, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
2010
M. Pietraś, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin 2000.

 C. Fry, Świat. Największe wyzwania ekologiczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
 J. Małysz, Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna,



Warszawa 2008.
Ochrona środowiska w warunkach procesów globalizacji, red. J. W. Pietrewicz, Wyd. SGH, Warszawa 2011.
M.A.Piotrowski, Woda a geopolityka i bezpieczeństwo Bliskiego Wschodu, „Sprawy Międzynarodowe” 2005, nr 2.

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
20

Udział w wykładach
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Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

10
20

24
1
75
3

ZAŁĄCZNIK NR 2

Efekt uczenia się

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY
Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu
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

356

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

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa
ekologicznego w ujęciu pojedynczego kraju, grupy krajów oraz zbiorowości lokalnej jako
grupy ludzi a także pojedynczego człowieka

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie zna
podstawowych pojęć z
zakresu szeroko rozumianego
bezpieczeństwa
ekologicznego w ujęciu
pojedynczego kraju, grupy
krajów oraz zbiorowości
lokalnej jako grupy ludzi a
także pojedynczego człowieka

Student zna zadania terenowych organów administracji rządowej i samorządowej w
zapewnieniu ochrony życia i zdrowia ludności oraz środowiska przyrodniczego

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna zadań
terenowych organów
administracji rządowej i
samorządowej w zapewnieniu
ochrony życia i zdrowia
ludności oraz środowiska
przyrodniczego
Student nie zna przepisów
prawa z zakresu
bezpieczeństwa
ekologicznego

Student zna przepisy prawa z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik osiągnięcia efektu

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 51-70 % na poziomie
dostatecznym- wskaźnik
osiągnięcia efektu stanowi
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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 i
dobrym - wskaźnik

odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie ma umiejętności
analizy zagrożeń
ekonomicznych i
ekologicznych współczesnego
świata

Student ma umiejętność analizy zagrożeń ekonomicznych i ekologicznych współczesnego
świata

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie wskazuje
sposobów monitorowania
zagrożeń dla środowiska

Student wskazuje sposoby monitorowania zagrożeń dla środowiska

Student posiada zdolność analizowania i oceniania polityki ekologicznej i żywnościowej
poszczególnych państw i regionów świata z możliwością wyciągnięcia odpowiednich
wniosków z wynikających sytuacji i wydarzeń w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i
ekologicznego

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie posiada zdolności
analizowania i oceniania
polityki ekologicznej i
żywnościowej
poszczególnych państw i
regionów świata i nie wyciąga
odpowiednich wniosków z
wynikających sytuacji i
wydarzeń w zakresie
bezpieczeństwa
ekonomicznego i
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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

stanowi odzwierciedlenie
oceny zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

ekologicznego
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 posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych, społecznych na
funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstwa w sytuacjach zagrożenia ekologicznego i
żywnościowego

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie posiada
kompetencji do oceny
wpływu zjawisk
demograficznych,
społecznych na
funkcjonowanie gospodarki i
przedsiębiorstwa w sytuacjach
zagrożenia ekologicznego i
żywnościowego

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie ma kompetencji
do pracy przy powiatowych i
gminnych systemach
bezpieczeństwa

Student ma kompetencje do pracy przy powiatowych i gminnych systemach
bezpieczeństwa
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA W SEKTORZE BANKOWYM
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Przedstawienie roli stabilności rynku bankowego i bezpieczeństwa banków dla sprawnego funkcjonowania systemu
finansowego i gospodarki.
C2. Zaprezentowanie funkcjonowania instytucjonalnej sieci bezpieczeństwa na rynku globalnym, europejskim i w Polsce

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Znajomość podstaw bezpieczeństwa, systemu bankowego w zakresie studiów pierwszego stopnia. Ukończony kurs rynku
kapitałowego i finansowego.

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_01

Jest w stanie zdefiniować pojęcie bankowości elektronicznej, wymienić i opisać kanały
elektronicznego dostępu do produktów bankowych

P7U_W

W_07

Charakteryzuje aspekty bezpieczeństwa bankowości

P7U_W

W_10

Wskazuje specyfikę budowania przewagi konkurencyjnej w bankowości w zakresie bezpieczeństwa

P7U_W

Umiejętności
U_05

Analizuje ofertębankówpod kątem bezpieczeństwa

P7U_U

U_11

Prezentuje zalety i wady poszczególnych kanałów dystrybucji usług bankowości oraz produktów
bankowych pod kątem bezpieczeńtwa

P7U_U

U_12

Formułować opinię na temat trendów rozwojowych bezpieczeństwa odnośnie produktów w
bankowości

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_02

Posiada aktywną postawę wobec nowoczesnych kanałów dystrybucji usług bankowych,
postrzegania konieczności rozwoju kanałów dostępu do produktów bankowych

P7U_K

K_08

Ma świadomość znaczenia usług bankowości elektronicznej dla pozycji konkurencyjnej i sytuacji
finansowej banku

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1. Analiza zmian zachodzących na rynkach globalnych. Modele rynków finansowych a funkcjonowanie banków.
2. Kryzysy finansowe – przyczyny i konsekwencje dla stabilności.
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3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaje ryzyka na rynku bankowymi normy regulacyjne zabezpieczające przed ryzykiem.
Regulacje bankowe – poziom ostrożnościowy.
Kształt sieci bezpieczeństwa w UE i Polsce.
Problemy regulacji i nadzoru mega-instytucji finansowych.
Problemy nadzoru nad działalnością transgraniczną

Suma godzin: 10
Forma zajęć :
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.

Pojęcie bezpieczeństwa finansowego.
Pojęcie finansów publicznych
Funkcje finansów publicznych
Regulacje bankowe – poziom makroekonomiczny.

Suma godzin: 10
Metody dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz, ,
kształcenie na odległość
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 lub ustny,

Literatura
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podstawowa

 M. Capiga, W. Gradoń, G. Szustak, Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu, Warszawa 2010.
 M. Iwanicz-Drozdowska, Bezpieczeństwo rynku usług finansowych, SGH, Warszawa 2008.
 Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne, pod red J. Świderskiej, Difin, Warszawa 2013.

uzupełniająca

 M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext, Warszawa 2012.
 J. Koleśnik, Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne, Difin, Warszawa 2014.
 Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, pod red. J. Nowakowskiego i T. Famulskiej, Difin, 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
10
10

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

5
10
19
1
55
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

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

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 jest w stanie zdefiniować pojęcie bankowości elektronicznej, wymienić i opisać
kanały elektronicznego dostępu do produktów bankowych

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie jest w stanie
zdefiniować pojęcia
bankowości elektronicznej,
nie potrafi wymienić i opisać
kanałów elektronicznego
dostępu do produktów
bankowych

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student nie potrafi

Student charakteryzuje aspekty bezpieczeństwa bankowości
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wiedzy nr 2

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

charakteryzować aspektów
bezpieczeństwa bankowości
Student nie wskazuje
specyfiki budowania przewagi
konkurencyjnej w bankowości
w zakresie bezpieczeństwa

Student wskazuje specyfikę budowania przewagi konkurencyjnej w bankowości w zakresie
bezpieczeństwa

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie analizuje oferty
banków pod kątem
bezpieczeństwa

Student analizuje ofertę banków pod kątem bezpieczeństwa

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student nie prezentuje zalet i

Student prezentuje zalety i wady poszczególnych kanałów dystrybucji usług bankowości
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

umiejętności nr 2

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

wad poszczególnych kanałów
dystrybucji usług bankowości
oraz produktów bankowych
pod kątem bezpieczeństwa

oraz produktów bankowych pod kątem bezpieczeństwa

Student nie formułuje opinii
na temat trendów
rozwojowych bezpieczeństwa
odnośnie produktów w
bankowości

Student formułuje opinię na temat trendów rozwojowych bezpieczeństwa odnośnie
produktów w bankowości

KOMPETENCJE

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

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 nie posiada aktywnej
postawy wobec
nowoczesnych kanałów
dystrybucji usług bankowych,
postrzegania konieczności

Student posiada aktywną postawę wobec nowoczesnych kanałów dystrybucji usług
bankowych, postrzegania konieczności rozwoju kanałów dostępu do produktów
bankowych
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

rozwoju kanałów dostępu do
produktów bankowych

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie ma świadomości
znaczenia usług bankowości
elektronicznej dla pozycji
konkurencyjnej i sytuacji
finansowej banku

Student ma świadomość znaczenia usług bankowości elektronicznej dla pozycji
konkurencyjnej i sytuacji finansowej banku
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr

SYSTEMY EMERYTALNE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
Rok studiów: II
Semestr studiów: III

Studia:
drugiego stopnia

Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

2
C1. Posiadanie podstawowej wiedzy z polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia społecznego.

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
W_05

Wskazuje główne kierunki zmian zachodzących w systemach emerytalnych państw UE
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P7U_W

W_07

Identyfikuje wpływ zmian w systemach emerytalnych na zabezpieczenie dochodowe na starość,
finansowanie systemów emerytalnych, na rynek pracy, oszczędności indywidualne oraz rynek
kapitałowy

P7U_W

W_16

Potrafi objaśnić różnice pomiędzy systemami emerytalnymi wybranych państw UE

P7U_W

Umiejętności
U_01

Wyjaśnia różnice pomiędzy obligatoryjnym a dobrowolnym uczestnictwem w poszczególnych
warstwach zabezpieczenia emerytalnego

P7U_U

U_09

Rozpoznaje konsekwencje stosowania metody o zdefiniowanej składce w miejsce zdefiniowanego
świadczenia

P7U_U

U_13

Rozpoznaje formy dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_05

Ma świadomość przesłanek decydujących wysokości świadczeń emerytalnych,

P7U_K

K_11

Dba o przyszłość emerytalną

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1. System zabezpieczenia społecznego: problemy definicyjne, działy zabezpieczenia społecznego, techniki
zabezpieczenia społecznego
2. Działania regulacyjne i redystrybucyjne jako formy interwencji państwa
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przesłanki i cele reformy ub. społecznych (emerytalnych) oraz filozofia nowego systemu na wybranych przykładach
Charakterystyka zreformowanego systemu ubezpieczeń emerytalnych na wybranych przykładach
Ocena funkcjonowania I filara systemu ubezpieczeń emerytalnych
Ocena funkcjonowania II filara systemu ubezpieczeń emerytalnych
Ocena działania III filara systemu ubezpieczeń emerytalnych
Systemy emerytalne w wybranych krajach

Suma godzin: 10
Forma zajęć :
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.
5.

Charakterystyka zreformowanego systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce
Ocena funkcjonowania I filara systemu ubezpieczeń emerytalnych
Ocena funkcjonowania II filara systemu ubezpieczeń emerytalnych
Ocena działania III filara systemu ubezpieczeń emerytalnych
Systemy emerytalne w wybranych krajach w porównaniu do Polski

Suma godzin: 10
Metody dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz, ,
kształcenie na odległość
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 lub ustny,
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Literatura

podstawowa

 M. Góra, System emerytalny, PWE, Warszawa 2003.
 Systemy emerytalne wybranych krajów: Chile, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch – na przełomie XX i XXI


uzupełniająca

wieku, „Ubezpieczenia społeczne teoria i praktyka”, nr 6, ZUS, Warszawa-Lublin 2014
M. Żukowski, Reformy emerytalne w Europie. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006

 T. Szumlicz, M. Żukowski, Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, TWIGGER, Warszawa 2004
 P. Zieliński, Strategia Lizbońska a zabezpieczenie emerytalne w krajach Unii Europejskiej w: Globalizacja i integracja


europejska, pod red. B. Jóźwika, KUL, Lublin 2007.
P. Zieliński, Zabezpieczenie emerytalne w teorii i praktyce, ANNALES UMCS SECTIO H OECONOMIA, vol.
XXXV, Lublin 2001, s. 133-142

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
10
10
5
10
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Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

19
1
55
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie wskazuje
głównych kierunków zmian
zachodzących w systemach

Student wskazuje główne kierunki zmian zachodzących w systemach emerytalnych państw
UE
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emerytalnych państw UE
Student identyfikuje wpływ zmian w systemach emerytalnych na zabezpieczenie
dochodowe na starość, finansowanie systemów emerytalnych, na rynek pracy,
oszczędności indywidualne oraz rynek kapitałowy

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie identyfikuje
wpływu zmian w systemach
emerytalnych na
zabezpieczenie dochodowe na
starość, finansowanie
systemów emerytalnych, na
rynek pracy, oszczędności
indywidualne oraz rynek
kapitałowy

Student potrafi objaśnić różnice pomiędzy systemami emerytalnymi wybranych państw UE

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie potrafi objaśnić
różnic pomiędzy systemami
emerytalnymi wybranych
państw UE

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych

zajęć

zajęć

zajęć

umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie wyjaśnia różnic
pomiędzy obligatoryjnym a
dobrowolnym uczestnictwem
w poszczególnych warstwach
zabezpieczenia emerytalnego

Student wyjaśnia różnice pomiędzy obligatoryjnym a dobrowolnym uczestnictwem w
poszczególnych warstwach zabezpieczenia emerytalnego

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie rozpoznaje
konsekwencji stosowania
metody o zdefiniowanej
składce w miejsce
zdefiniowanego świadczenia

Student rozpoznaje konsekwencje stosowania metody o zdefiniowanej składce w miejsce
zdefiniowanego świadczenia

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie rozpoznaje formy
dodatkowego zabezpieczenia
emerytalnego

Student rozpoznaje formy dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta

podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

egzaminu/zaliczenia

egzaminu/zaliczenia

Student ma świadomość przesłanek decydujących o wysokości świadczeń emerytalnych,

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie ma świadomości
przesłanek decydujących o
wysokości świadczeń
emerytalnych,

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie dba o przyszłość
emerytalną

Student dba o przyszłość emerytalną
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I OCHRONA DANYCH
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Zapoznanie studentów z obowiązującym w Polsce i Europie systemem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych
C2. Zapoznanie z zasadami postępowania z dokumentacją zawierającą dane wrażliwe w archiwum państwowym i w archiwach
zakładowych

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Znajomość podstaw bezpieczeństwa i technik informacyjnych w zakresie studiów pierwszego stopnia

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_01

Posiada wiedzę co do otoczenia prawnego tematów z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony
danych w działalności gospodarczej

P7U_W

W_09

Ma wiedzę o normach prawnych funkcjonujących w systemie ochrony informacji

P7U_W

W_17

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie ochrony informacji i danych

P7U_W

Umiejętności
U_05

Potrafi obserwować i interpretować zjawiska związane z funkcjonowaniem firmy prywatnej w
odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa informacji.

P7U_U

U_17

Posiada umiejętność analizowania zjawisk społecznych w zakresie bezpieczeństwa informacji

P7U_U

U_19

Potrafi korzystać z aktów prawnych normujących problematykę ochrony i bezpieczeństwa
informacji

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_05

Jest świadom polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych

P7U_K

K_12

Jest świadom postępowania w zgodzie z zasadami norm etycznych w zakresie ochrony informacji i
danych

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1. Podstawowe definicje i pojęcia związane z bezpieczeństwem informacji
2. Przepisy prawa regulujące ochronę informacji.
3. Dostęp do informacji publicznej oraz tajemnica przedsiębiorcy i tajemnica przedsiębiorstwa
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4.
5.
6.
7.

Tajemnice zawodowe w Polsce na podstawie konkretnych uregulowań prawnych
Problematyka informacji niejawnych i organizacji systemu ochrony tych informacji
Ochrona i pozyskiwanie informacji w działalności gospodarczej
Dobre praktyki w ochronie informacji.

Suma godzin: 10
Forma zajęć :
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.
5.

Ustawa o ochronie danych osobowych
Zadania GIODO
Postępowanie z dokumentacja zawierającą dane wrażliwe
Udostępnić czy nie udostępnić ? - rozterki archiwisty
Anonimizacja danych osobowych w dokumentach archiwalnych

Suma godzin: 5
Metody dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz, ,
kształcenie na odległość
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)

F1 – Ocena zadań przygotowywanych indywidualnie podczas pracy z komputerem.
F2 – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny

Literatura
podstawowa

 T. Banyś, E. Bielak-Jomaa, M. Kuba, J. Łuczak J., Prawo ochrony danych osobowych. Podręcznik dla studentów i
378



uzupełniająca

praktyków, wyd. Diffin, Warszawa 2016
M.Korga, K. Matelowska-Tatoj, J. Żabówka, Przygotowanie organizacji do stosowania rodo. Ochrona danych w
okresie przejściowym i po wejściu przepisów w życie, PRESSCOM, Wrocław 2017
G. Sibiga, Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003


 W. Flakiewicz, Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H.Beck,



Warszawa 2002.
T. A. Grzeszczyk, Systemy multimedialne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Metody implementacji, Mikom,
Warszawa 2003.
Przestrzenie informacji, pod red. W. Krzemieńskiej, P. Nowak, Instytut Językoznawstwa UAM, Sorus, Poznań 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
10
5

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

5
10
19
1
50
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

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

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 posiada wiedzę co do otoczenia prawnego tematów z zakresu bezpieczeństwa
informacji i ochrony danych w działalności gospodarczej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie posiada wiedzy co
do otoczenia prawnego
tematów z zakresu
bezpieczeństwa informacji i
ochrony danych w
działalności gospodarczej

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student nie ma wiedzy o

Student ma wiedzę o normach prawnych funkcjonujących w systemie ochrony informacji
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wiedzy nr 2

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

normach prawnych
funkcjonujących w systemie
ochrony informacji
Student nie ma pogłębionej
wiedzy w zakresie ochrony
informacji i danych

Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie ochrony informacji i danych

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
obserwować i interpretować
zjawisk związanych z
funkcjonowaniem firmy
prywatnej w odniesieniu do
problematyki bezpieczeństwa

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 91-100 %
na poziomie bardzo i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć
Student potrafi obserwować i interpretować zjawiska związane z funkcjonowaniem firmy
prywatnej w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa informacji.
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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

informacji.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie posiada
umiejętności analizowania
zjawisk społecznych w
zakresie bezpieczeństwa
informacji
Student nie potrafi korzystać z
aktów prawnych normujących
problematykę ochrony i
bezpieczeństwa informacji

Student posiada umiejętność analizowania zjawisk społecznych w zakresie bezpieczeństwa
informacji

Student potrafi korzystać z aktów prawnych normujących problematykę ochrony i
bezpieczeństwa informacji

KOMPETENCJE

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

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 nie jest świadom
polityki państwa w zakresie
bezpieczeństwa informacji i
ochrony danych

Student jest świadom polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony
danych
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie jest świadom
postępowania w zgodzie z
zasadami norm etycznych w
zakresie ochrony informacji i
danych

Student jest świadom postępowania w zgodzie z zasadami norm etycznych w zakresie
ochrony informacji i danych
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
2
C1.Omówienie krajowego, międzynarodowego i unijnego systemu prawa własności intelektualnej
C2.uświadomienie roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej w działalności twórczej, naukowej, badawczo-rozwojowej,
zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowaniu innowacyjnej gospodarki.
C3. Przybliżone zostanie materiał z zakresu prawa autorskiego, patentowego, znaków towarowych, wzorów użytkowych i
przemysłowych, oznaczeń geograficznych.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia

PRK
Wiedza
W_01

Posiada wiedzę co do otoczenia prawnego tematów z zakresu ochrony własności intelektualnej

P7U_W

W_09

Ma wiedzę o normach prawnych funkcjonujących w systemie ochrony własności intelektualnej

P7U_W

W_17

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej

P7U_W

Umiejętności
U_05

Student potrafi obserwować i interpretować zjawiska związane z ochronąwłasności intelektualnej

P7U_U

U_17

Posiada umiejętność analizowania zjawisk społecznych w zakresie ochronywłasności intelektualnej

P7U_U

U_19

Student potrafi korzystać z aktów prawnych normujących problematykę ochronywłasności
intelektualnej

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_05

Jest świadom polityki państwa w zakresie ochronawłasności intelektualnej

P7U_K

K_12

Jest świadom postępowania w zgodzie z zasadami norm etycznych w zakresie ochronawłasności
intelektualnej

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1. Źródła prawa znaków towarowych
2. Treść i zakres prawa ochronnego na znak towarowy
3. Obrót prawami ochronnymi na znak towarowy
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4. Pojęcie, przesłanki i formy naruszenia prawa ochronnego, środki ochrony prawa.
5. Źródła prawa patentowego
6. Podmiot uprawniony do uzyskania patentu (wynalazki pracownicze, wynalazki stworzone na zamówienie,
autorstwo/współautorstwo wynalazku).
7. Procedura uzyskania patentu (znaczenie badań patentowych).
8. Treść prawa z patentu (zakres patentu; problem interpretacji zastrzeżeń), rodzaje patentów (główny, dodatkowy,
zależny); ograniczenia patentu; terytorialny i czasowy zakres patentu.
9. Umowy dotyczące patentu
10. Ochrona patentu i egzekwowanie praw z patentu
Suma godzin: 10
Forma zajęć :
ćwiczenie

1. Podstawowe zasady prawa własności intelektualnej
2. Źródła prawa autorskiego. Przedmiot prawa autorskiego, problemy ze zdefiniowaniem zakresu ochrony, nowe rodzaje
3.
4.
5.
6.

utworów
Podmiot prawa autorskiego
Treść praw autorskiego
Umowy dotyczące praw autorskich
Naruszenia praw autorskich

Suma godzin: 5
Metody dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz, ,
kształcenie na odległość
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

386

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
podstawowa

 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, WoltersKluwer, Warszawa 2010
 E. Nowińska, U. Promińska, M. duVall, Prawo własności przemysłowej, LexisNexis, Warszawa 2011.
 A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, C. H. Beck, Warszawa 2011

uzupełniająca

 Ochrona własności intelektualnej, pod red. A. Adamczak, M. duVall, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii



Uniwersytetu WarszawskiegoWarszawa 2010
M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006
Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, pod red. J. Barty, R. Markiewicz, WoltersKluwer, Warszawa 2011.

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
10
5
5
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Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie dozaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

10
19
1
50
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu

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 nie posiada wiedzy co

Student posiada wiedzę co do otoczenia prawnego tematów z zakresu ochrony własności
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wiedzy nr 1

do otoczenia prawnego
tematów z zakresu ochrony
własności intelektualnej

intelektualnej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie ma wiedzy o
normach prawnych
funkcjonujących w systemie
ochrony własności
intelektualnej

Student ma wiedzę o normach prawnych funkcjonujących w systemie ochrony własności
intelektualnej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie ma pogłębionej
wiedzy w zakresie ochrony
własności intelektualnej

Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
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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 i
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
obserwować i interpretować
zjawiska związane z
ochronąwłasności
intelektualnej

Student potrafi obserwować i interpretować zjawiska związane z ochronąwłasności
intelektualnej

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie posiada
umiejętności analizowania
zjawisk społecznych w
zakresie ochronywłasności
intelektualnej

Student posiada umiejętność analizowania zjawisk społecznych w zakresie
ochronywłasności intelektualnej

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie potrafi korzystać z
aktów prawnych normujących
problematykę
ochronywłasności
intelektualnej

Student potrafi korzystać z aktów prawnych normujących problematykę
ochronywłasnościintelektualnej

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta

podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

egzaminu/zaliczenia

egzaminu/zaliczenia

Student jest świadom polityki państwa w zakresie ochrony własności intelektualnej

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie jest świadom
polityki państwa w zakresie
ochrony własności
intelektualnej

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie jest świadom
postępowania w zgodzie z
zasadami norm etycznych w
zakresie ochronawłasności
intelektualnej

Student jest świadom postępowania w zgodzie z zasadami norm etycznych w zakresie
ochronawłasności intelektualnej
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

POLITYKA GOSPODARCZO-OBRONNA
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Wskazanie studentom istoty i ewolucji związków między gospodarką a obronnością
C2. Wskazanie studentom związku pomiędzy modelowaniem polityki gospodarczej państwa a efektywnym funkcjonowaniem
sektora obronności;
C3. Wskazanie studentom założeń polityki gospodarczo-obronnej państwa w okresie pozimnowojennymn

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Opis efektów uczenia się

392

Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_01

Posiada wiedzę ekonomiczną związaną z polityką obronna państwa

P7U_W

W_03

Zna zasdy funkcjonowania polityki gospodarczo-obronnej państwa

P7U_W

W_10

Zna zasady procesu zarządzania w zakresie polityki gospodarczo-obronnej państwa

P7U_W

Umiejętności
U_02

Potrafi ocenić efektywność działań w zakresie programowania gospodarczo-obronnego

P7U_U

U_07

Dokonuje kompleksowej analizy polityki gospodarczo-obronnej państwa

P7U_U

U_14

Interpretuje związki zachodzące między gospodarką a bezpieczeństwem i obronnością

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_02

Jest przygotowany do zidentyfikowania obszarów wiedzy, dba o rozwój kwalifikacji i zdolności
interdyscyplinarnych

P7U_K

K_10

Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania posiadanej wiedzy w warunkach integracji
gospodarki narodowej

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1. Zasoby na rzecz obronności
2. Pomiar potencjału gospodarczo-obronnego.
3. System i specyfika podejmowania decyzji gospodarczo-obronnych
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4. Informacyjne aspekty polityki gospodarczo-obronnej
Suma godzin: 10
Forma zajęć :
ćwiczenie

1. Narzędzia polityki gospodarczo obronnej
2. Optymalizacja w sferze gospodarczo-obronnej
3. Case study
Suma godzin: 10

Metody dydaktyczne
Wykład (problemowy, konwersatoryjny, 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)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
podstawowa

 Z. Stachowiak, Polityka gospodarczo-obronna, Warszawa 1998
 M. Sułek, Programowanie gospodarczo-obronne, Warszawa 2008

uzupełniająca

 Zarys ekonomiki bezpieczeństwa, red. J. Płaczek, Warszawa 2008
 Wybrane problemy ekonomiki bezpieczeństwa, red. Z. Stachowiak, J. Płaczek, Warszawa 2002

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
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ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
10
5
5
10
19
1
50
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
WIEDZA
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Na ocenę 4 - 4,5

Na ocenę 5

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

Nie posiada wiedzy
ekonomicznej związanej z
polityką obronną państwa

Posiada wiedzę ekonomiczną związaną z polityką obronną państwa

Zna zasdy funkcjonowania polityki gospodarczo-obronnej państwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Nie zna zasad
funkcjonowania polityki
gospodarczo-obronnej
państwa

Zna zasady procesu zarządzania w zakresie polityki gospodarczo-obronnej państwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Nie zna zasad procesu
zarządzania w zakresie
polityki gospodarczoobronnej państwa

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 71-90 % na poziomie
dobrym- wskaźnik

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się w 91-100 %
na poziomie bardzo i

wskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi 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

Potrafi ocenić efektywność działań w zakresie programowania gospodarczo-obronnego

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Nie potrafi ocenić
efektywności działań w
zakresie programowania
gospodarczo-obronnego

Dokonuje kompleksowej analizy polityki gospodarczo-obronnej państwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Nie potrafi dokonać
kompleksowej analizy
polityki gospodarczoobronnej państwa

Interpretuje związki zachodzące między gospodarką a bezpieczeństwem i obronnością

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Nie potrafi interpretować
związków zachodzących
między gospodarką a
bezpieczeństwem i
obronnością

KOMPETENCJE

397

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

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Nie jest przygotowany do
zidentyfikowania obszarów
wiedzy, dba o rozwój
kwalifikacji i zdolności
interdyscyplinarnych

Jest przygotowany do zidentyfikowania obszarów wiedzy, dba o rozwój kwalifikacji i
zdolności interdyscyplinarnych

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Nie rozumie społecznych
aspektów praktycznego
stosowania posiadanej wiedzy
w warunkach integracji
gospodarki narodowej

Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania posiadanej wiedzy w warunkach
integracji gospodarki narodowej
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

WOJNY EKONOMICZNE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Wyjaśnienie studentom istoty wojny ekonomicznej we współczesnym świecie przy wykorzystaniu zróżnicowanych
paradygmatów badawczych;
C2. Wskazanie na konkretnych przykładach z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych płaszczyzny i
uwarunkowań rywalizacji geoekonomicznej we współczesnym świecie;

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Zaliczenie przedmiotu: Ekonomia międzynarodowa

Opis efektów uczenia się

399

Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia

PRK
Wiedza
W01

Posiada wiedzę z zakresu geoekonomii oraz związku ekonomii z polityką

P7U_W

W05

Zna pojęcie i uwarunkowania wojny ekonomicznej oraz wpływ tego typu działań na sferę
społeczno-ekonomiczną życia publicznego

P7U_W

W16

Zna i rozumie zasady kształtujące bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

P7U_W

Umiejętności
U01

Identyfikuje, interpretuje i analizuje procesy geoekonomiczne

P7U_U

U05

Krytycznie analizuje związki między ekonomią a sferą bezpieczeństwa i obronnośco

P7U_U

U02

Dokonuje kompleksowej oceny działań instytucji państwowych na rzezc zapewnienia
bezpieczeństwa ekonomicznego kraju w rywalizacji międzyanrodowej

P7U_U

Kompetencje społeczne
K01

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i nabytych umiejętności

P7U_K

K04

jest przygotowany do wyjaśniania na forum publicznym, istoty procesów ekonomicznych oraz ma
świadomość posługiwania się argumentami w dyskusji

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład

1. Geoekonomia jako analiza strategii porządku ekonomicznego
2. Pojęcie i ujęcie badawcze wojny ekonomicznej
3. Narzędzia wojny ekonomicznej
4.Gospodarcze następstwa wojny ekonomicznej
5. Społeczne skutki wojny ekonomicznej
6. Wojny ekonomiczne we współczesnym świecie – casestudy
Suma godzin: 15

Forma zajęć :
ćwiczenie

-

Metody dydaktyczne
Wykład (problemowy, konwersatoryjny), dyskusja, studium przypadku, kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne
komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, mapa, platforma do webinarów
Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
podstawowa

 M. Janiec, Współczesna wojna ekonomiczna. Istota i charakterystyka, Warszawa 2003
 Geoekonomia, red. E. Haliżak, Warszawa 2012

uzupełniająca

 K. M, Księżopolski, K. Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane
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problemy, Warszawa 2012
K. Surdyk, Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych, Warszawa 2017
A. Bomba, P. Kubisiak, Wojna ekonomiczna i jej skutki społeczne, „Zeszyty naukowe WSOWL”, 2012, nr 2, ss. 48-64

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
15

15
10
9
1
50
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

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

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Nie posiada wiedzy z zakresu
geoekonomii oraz związku
ekonomii z polityką

Posiada wiedzę z zakresu geoekonomii oraz związku ekonomii z polityką

Zna pojęcie i uwarunkowania wojny ekonomicznej oraz wpływ tego typu działań na sferę
społeczno-ekonomiczną życia publicznego

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Nie zna pojęcia i
uwarunkowań wojny
ekonomicznej oraz wpływu
tego typu działań na sferę
społeczno-ekonomiczną życia
publicznego

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Nie zna i nie rozumie zasad
kształtujących
bezpieczeństwo ekonomiczne

Zna i rozumie zasady kształtujące bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
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państwa
UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Nie potrafi identyfikować,
interpretować i analizować
procesów geoekonomicznych

Identyfikuje, interpretuje i analizuje procesy geoekonomiczne

Krytycznie analizuje związki między ekonomią a sferą bezpieczeństwa i obronności

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Nie potrafi krytycznie
analizowac związków między
ekonomią a sferą
bezpieczeństwa i obronnoścui

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Nie potrafi dokonywać
kompleksowej oceny działań

Dokonuje kompleksowej oceny działań instytucji państwowych na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa ekonomicznego kraju w rywalizacji międzyanrodowej
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

instytucji państwowych na
rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa
ekonomicznego kraju w
rywalizacji międzyanrodowej
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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Nie jest gotów do krytycznej
oceny posiadanej wiedzy i
nabytych umiejętności

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i nabytych umiejętności

jest przygotowany do wyjaśniania na forum publicznym, istoty procesów ekonomicznych
oraz ma świadomość posługiwania się argumentami w dyskusji

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Nie jest przygotowany do
wyjaśniania na forum
publicznym, istoty procesów
ekonomicznych oraz ma
świadomość posługiwania się
argumentami w dyskusji
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

PODSTAWY ERGONOMII
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Zapoznanie studentów z przedmiotem badań i działań ergonomii, którym jest regulacja wzajemnych stosunków między
człowiekiem i światem wytworów technicznych oraz organizacyjnych
C2. Zaprezentowanie problematyka relacji „człowiek – sztuczne środowisko życia” dotyczy również wybranych zagadnień z
zakresu ekologii człowieka

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Ukończenie kursu ekonomii społecznej i gospodarowania kapitałem ludzkim

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia

PRK

Wiedza
W_03

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego
oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych

P7U_W

W_05

Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w zakresie określonym
specjalnością studiów

P7U_W

W_14

Klasyfikuje pozycje ciała człowieka przy pracy wraz z wydatkami energetycznymi i typami
obciążeń układu kostnego, mięśniowego i krążenia

P7U_W

Umiejętności
U_05

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranym i ujęciami teoretycznymi w celu analizowania
podejmowanych działań praktycznych

U_07

Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w zakresie określonym
specjalnością studiów

U_22

Wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i
szczególnej troski

P7U_U

P7U_U
P7U_U

Kompetencje społeczne
K_02

Aktualizuje wiedzę kierunkową z zakresu optymalizacji stanowiska pracy pod kątem wymogów
ergonomicznych

P7U_K

K_10

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i
prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara

P7U_K
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się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście
wśród innych
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

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

Pojęcie ergonomii, relacja człowiek-obiekt techniczny
Obciążenia fizyczne na stanowisku pracy
Dobre praktyki przy obciążeniach fizycznych
Obciążenia psychiczne na stanowisku pracy
Stres na stanowisku pracy
Struktura przestrzenna stanowiska pracy
Zła postawa ciała i jej konsekwencje

Suma godzin: 10
Forma zajęć :
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.

Definicje, cele i zakres ergonomii jak nauki wykorzystującej wiedzę z dorobku różnych nauk o człowieku
Historia i rozwój ergonomii
Charakterystyka układu ergonomicznego „człowiek – maszyna - środowisko”
Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (charakterystyka procesu pracy, wysiłek fizyczny i
psychiczny, warunki/czynniki szkodliwe i uciążliwe)

Suma godzin: 5
Metody dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz, ,
kształcenie na odległość
ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania, dyskusja,, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja
tekstu, studium przypadku.

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

 E. Górska, Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty, OWPW, Warszawa 2007.
 J. Górski, Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, wyd. PZWL, Warszawa 2006
 M. Wykowska, Ergonomia, Wyd. AGH, Kraków 1994

uzupełniająca

 E. Aronson, Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2005
 E. Górska, J. Lewandowski, Podstawy zarządzania i kształtowania środowiska pracy, OWPW, Warszawa 2002.
 J. Lewandowski., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, WPŁ, Łódź, 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
10
5

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)

5

409

Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

10
19
1
50
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu

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 nie ma rozszerzonej
wiedzy o różnych rodzajach

Student ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach
życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami istotnymi z punktu widzenia
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struktur społecznych i
instytucjach życia
społecznego oraz
zachodzących między nimi
relacjach istotnych z punktu
widzenia procesów
edukacyjnych

procesów edukacyjnych

Student ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w zakresie
określonym specjalnością studiów

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie ma
uszczegółowionej wiedzy
dotyczącej koncepcji
teoretycznych w zakresie
określonym specjalnością
studiów

Student klasyfikuje pozycje ciała człowieka przy pracy wraz z wydatkami energetycznymi i
typami obciążeń układu kostnego, mięśniowego i krążenia

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie potrafi
klasyfikować pozycji ciała
człowieka przy pracy wraz z
wydatkami energetycznymi i
typami obciążeń układu
kostnego, mięśniowego i
krążenia

wiedzy nr 1

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi odzwierciedlenie

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 51-70 % na poziomie
dostatecznym- wskaźnik
osiągnięcia efektu stanowi
odzwierciedlenie oceny
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu

oceny zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu
analizowania podejmowanych działań praktycznych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi sprawnie
posługiwać się wybranymi
ujęciami teoretycznymi w
celu analizowania
podejmowanych działań
praktycznych

Student potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w
zakresie określonym specjalnością studiów

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi realizować
zadań i rozwiązywać
problemów teoretycznych i
praktycznych w zakresie
określonym specjalnością
studiów

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie wykazuje
wrażliwości i gotowości
działania na rzecz osób
wymagających opieki,
pomocy i szczególnej troski

Student wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki,
pomocy i szczególnej troski

KOMPETENCJE
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zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie aktualizuje
wiedzy kierunkowej z zakresu
optymalizacji stanowiska
pracy pod kątem wymogów
ergonomicznych

Student aktualizuje wiedzę kierunkową z zakresu optymalizacji stanowiska pracy pod
kątem wymogów ergonomicznych

Student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane
decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla
których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio
modeluje to podejście wśród innych

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie odznacza się
odpowiedzialnością za własne
przygotowanie do pracy,
podejmowane decyzje i
prowadzone działania oraz ich
skutki, nie czuje się
odpowiedzialny wobec ludzi,
dla których dobra stara się
działać, wyraża taką postawę
w środowisku specjalistów i
pośrednio modeluje to
podejście wśród innych
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr

BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV

Studia:
drugiego stopnia

Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

3
C1. Prezentacja aspektu materialnego bezpieczeństwa finansowego związanego z systemem finansów państwa
C2. Prezentacja aspektu organizacyjnego bezpieczeństwa finansowego związanegozorganami i służbami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo finansowe państwa
C3. Prezentacja aspektu proceduralnego bezpieczeństwa finansowego związanego zproceduramiw związku z bezpieczeństwem
finansowym

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów

Znajomość podstaw bezpieczeństwa w zakresie studiów pierwszego stopnia

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej

uczenia się dla kierunku
studiów;/

charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK
Wiedza

W_03

Zna system organów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo finansowe państwa

P7U_W

W_09

Ma wiedzę o podstawowych mechanizmach związanych z funkcjonowaniem finansów publicznych

P7U_W

W_11

Zna procedury organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo finansowe

P7U_W

Umiejętności
U_04

Interpretuje relacje między instytucjami w sferze bezpieczeństwa finansowego

P7U_U

U_06

Analizuje i opisuje zasady funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście
bezpieczeństwa finansowego

P7U_U

U_13

Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa finansów i rozwiązuje problemy w tym
zakresie wykorzystując odpowiednie narzędzia

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_05

Jest świadom istoty polityki państwa na rynku finansowym w kontekście bezpieczeństwa

P7U_K

K_07

Posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych, społecznych na bezpieczeństwo
finansowe

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład

1. Przedstawienie treści programowych oraz metod dydaktycznych.
2. Pojęcie bezpieczeństwa finansowego.
3. Pojęcie finansów publicznych
4. Funkcje finansów publicznych
5. Środki publiczne (dochody, przychody, inne środki publiczne)
6. Pojęcie i charakter prawny budżetu
7. Zasady budżetowe
8. Zasady opracowywania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa
9. Kontrola finansowa (pojęcie, klasyfikacje, zasady, podmioty)
10. Organy podatkowe (pozycja ustrojowa, właściwość, kompetencje):
11. Organy kontroli skarbowej i kontroli podatkowej
12. Zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli skarbowej
13. Postępowanie kontrolne
14. Wywiad skarbowy
15. Kontrola podatkowa
Suma godzin: 20

Forma zajęć :
ćwiczenie

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

Istota i podział międzynarodowego rynku finansowego
Banki centralne i instrumenty polityki monetarnej
Finanse międzynarodowe i polityka finansowa.
Rynek: kapitałowy, pieniężny, giełdy papierów wartościowych. bezpieczeństwo finansowe podmiotów
ekonomicznych.
Międzynarodowe organizacje finansowe jako współtwórcy standardów polityki finansowej świata.
Ogólna charakterystyka finansów międzynarodowych.
Istota międzynarodowej polityki finansowej.
Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe.
Regulacje Unii Europejskiej i MFW, sposoby przeciwdziałania kryzysom finansowym

Suma godzin: 10
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Metody dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz, ,
kształcenie na odległość
ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania, dyskusja,, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja
tekstu, studium przypadku.

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
podstawowa

 Drwiłło, Podstawy finansów i prawa finansowego, Lex Nexis, Warszawa 2011
 Finanse publiczne i prawo finansowe, wyd. 3, pod red. C. Kosikowskiego, E. Ruśkowskiego, WoltersKluwer,


uzupełniająca

Warszawa 2008
Prawo podatkowe. Zarys wykładu, pod red. L. Etel, Difin, Warszawa 2013

 P. Pietrasz, W. Stachurski, Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, Presskom, Warszawa 2011,
 J. M. Salachna, Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki


samorządu terytorialnego,WoltersKluwer, Warszawa 2008.
System organów podatkowych w Polsce, pod red. P. Smolenia, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009.

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
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ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
20
10
10
15
18
2
75
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
WIEDZA

418

Na ocenę 4 - 4,5

Na ocenę 5

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 systemu
organów i służb
odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo finansowe
państwa

Student zna system organów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo finansowe
państwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie ma wiedzy o
podstawowych mechanizmach
związanych z
funkcjonowaniem finansów
publicznych

Student ma wiedzę o podstawowych mechanizmach związanych z funkcjonowaniem
finansów publicznych

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna procedur
organów odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo finansowe

Student zna procedury organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo finansowe

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia

Student osiągnął
przedmiotowy efekt

się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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

Student nie potrafi
interpretować relacji między
instytucjami w sferze
bezpieczeństwa finansowego

Student interpretuje relacje między instytucjami w sferze bezpieczeństwa finansowego

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student analizuje i opisuje zasady funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem w
kontekście bezpieczeństwa finansowego

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi analizować
i opisywać zasad
funkcjonowania i zarządzania
przedsiębiorstwem w
kontekście bezpieczeństwa
finansowego

Student ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa finansów i rozwiązuje
problemy w tym zakresie wykorzystując odpowiednie narzędzia

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie ma
zaawansowanej wiedzy
dotyczącejbezpieczeństwa
finansów i rozwiązuje
problemy w tym zakresie
wykorzystując odpowiednie
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

narzędzia
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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie jest świadom
istoty polityki państwa na
rynku finansowym w
kontekście bezpieczeństwa

Student jest świadom istoty polityki państwa na rynku finansowym w kontekście
bezpieczeństwa

Student posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych, społecznych na
bezpieczeństwo finansowe

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie posiada
kompetencji do oceny
wpływu zjawisk
demograficznych,
społecznych na
bezpieczeństwo finansowe
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
3
C1. Zapoznanie studentów z problematyką białego wywiadu.
C2. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z metodami pozyskiwania informacji
C3. Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w zakresie szpiegostwa przemysłowego.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_03

Zna zasady funkcjonowania i działania sektora publicznego i prywatnego w zakresie wywiadu
przemysłowego

P7U_W

W_08

Zna i stosuje zaawansowane narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych
wykorzystywanych przez wywiad przemysłowy

P7U_W

W_11

Zna zaawansowane metody analizy w wywiadzie przemysłowym

P7U_W

Umiejętności
U_01

Identyfikuje, interpretuje i analizuje zachodzące w gospodarce procesy mikroekonomiczne i
makroekonomiczne pod kątem wywiadu przemysłowego

P7U_U

U_07

Potrafi ocenić i sformułować zasady funkcjonujące w wywiadzie przemysłowym

P7U_U

U_17

Posiada umiejętność analizowania zjawisk zgodnie procedurami stosowanymi w wywiadzie
przemysłowym

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_04

Jest przygotowany do wyjaśniania na forum publicznym, istoty procesów ekonomicznych
związanych z białym wywiadem

P7U_K

K_08

Posiada kompetencje do identyfikacji i oceny skuteczności wywiadu przemysłowego

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1. Biały wywiad a bezpieczeństwo państwa
2. Istota białego wywiadu
3. Otwarte źródła informacji.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wartość i użyteczność informacji
Cel wywiadu gospodarczego
Źródła informacji
Motywy rozpoznawania podmiotów gospodarczych
Motywy ukrywania informacji o podmiotach gospodarczych
Narzędzia wywiadu gospodarczego

Suma godzin: 20
Forma zajęć :
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.
5.

Informacje pozyskiwane nielegalnie
Podsłuch pomieszczeń, osób i telefonów
Penetracja chronionych obiektów
Systemy ochrony dostępu do danych i metody ich przetwarzania
Zabezpieczenia informatyczne i kryptograficzne

Suma godzin: 10
Metody dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz, ,
kształcenie na odległość
ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania, dyskusja,, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja
tekstu, studium przypadku.

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
424

podstawowa

 P. Gawliczek, J. Pawłowski, Zagrożenia asymetryczne, Wyd. AON, Warszawa 2003.
 W. Filipkowski, W. Mądrzejewski, Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki, Wyd. C. H.


uzupełniająca

Beck, Warszawa 2012.
K. Liedel, T. Serafin, Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Wyd. Difin, Warszawa 2011.

 D.E. Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, WNT, Warszawa 2002.
 B. Bednarek-Michalska, Źródła informacji w Internecie. Podręcznik studenta, Wyd. UMK, Toruń 2007.
 H.A. Tofler, Wojna i antywojna, Wyd. Muza, Warszawa 1997

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
20
10
10
15
18
2
75
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

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

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie zna zasad
funkcjonowania i działania
sektora publicznego i
prywatnego w zakresie
wywiadu przemysłowego

Student zna zasady funkcjonowania i działania sektora publicznego i prywatnego w
zakresie wywiadu przemysłowego

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna
zaawansowanych narzędzi

Student zna i stosuje zaawansowane narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji
danych wykorzystywanych przez wywiad przemysłowy
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gromadzenia, przetwarzania i
prezentacji danych
wykorzystywanych przez
wywiad przemysłowy

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna
zaawansowanych metod
analizy w wywiadzie
przemysłowym

Student zna zaawansowane metody analizy w wywiadzie przemysłowym

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi odzwierciedlenie
oceny zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

Student nie potrafi
Student identyfikuje, interpretuje i analizuje zachodzące w gospodarce procesy
identyfikować, interpretować i mikroekonomiczne i makroekonomiczne pod kątem wywiadu przemysłowego
analizować zachodzących w
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gospodarce procesów
mikroekonomicznych i
makroekonomicznych pod
kątem wywiadu
przemysłowego
Student potrafi ocenić i sformułować zasady funkcjonujące w wywiadzie przemysłowym

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi ocenić i
sformułować zasad
funkcjonujących w wywiadzie
przemysłowym

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie posiada
umiejętności analizowania
zjawisk zgodnie z
procedurami stosowanymi w
wywiadzie przemysłowym

Student posiada umiejętność analizowania zjawisk zgodnie z procedurami stosowanymi w
wywiadzie przemysłowym

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik 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 wyjaśniania na forum
istoty procesów
ekonomicznych związanych z
białym wywiadem

Student jest przygotowany do wyjaśniania na forum publicznym istoty procesów
ekonomicznych związanych z białym wywiadem

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie posiada
kompetencji do identyfikacji i
oceny skuteczności wywiadu
przemysłowego

Student posiada kompetencje do identyfikacji i oceny skuteczności wywiadu
przemysłowego
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA – WYKRYWANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
4
C1. Zapoznanie studentów z podstawową terminologią z zakresu przestępczości.
C2. Omówienie kwestii wykrywania i przeciwdziałania przestępstwom
C3. Zapoznanie studentów ze specyfiką wybranych kategorii zachowań przestępczych. Omówienie problematyki zapobiegania
przestępczości

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Ukończny kursy prawa gospodarczego

Opis efektów uczenia się

430

Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_03

Zna zasady funkcjonowania grup przestępczych w gospodarce

P7U_W

W_08

Zna i stosuje narzędzia gromadzenia, przerwania i prezentacji danych na temat przestępczości
gospodarczej

P7U_W

W_17

Ma pogłębioną wiedzą w zakresie norm etycznych odnośnie przestępczości gospodarczej

P7U_W

Umiejętności
U_02

Dokonuje oceny działań instytucji państwowych w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej

P7U_U

U_09

Potrafi dokonać za pomocą zaawansowanych metod intrepretacji zjawiska przestępczości
gospodarczej

P7U_U

U_11

Ocenia i analizuje efektywność działań sektora publicznego w zakresie zwalczania przestępczości
gospodarczej

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_03

Jest gotów inicjować działań na rzecz obrony przedsiębiorstw przed przedstępczością
zorganizowaną

P7U_K

K_10

Ma kompetencje do oceny zaangażowania pracowników przedsiębiorstw na rzecz ochrony przed
przestępczością

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład

Pojęcie i zakres przedmiotowy przestępczości gospodarczej
Etiologia przestępczości gospodarczej
Doktryny kryminologiczne
Źródła informacji o przestępstwach gospodarczych i metody ich uzyskiwania
Rodzaje przestępstw gospodarczych, kwalifikacja przestępstw wg Rady Europy
Czynniki kryminogenne
Ogólna charakterystyka współczesnej przestępczości gospodarczej oraz przestępczości w l. 90-tych
Symptomy przestępstw.
Charakterystyka poszczególnych rodzajów przestępstw gospodarczych: przeciwko mieniu, m.in. na szkodę wierzycieli,
komputerowa, przeciwko własności intelektualnej i przemysłowa
10. Proces wykrywczy przestępstw gospodarczych.
11. Profilaktyka i zwalczanie przestępczości gospodarczej. Strategie zapobiegania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Suma godzin: 30
Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz, ,
kształcenie na odległość
ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania, dyskusja,, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja
tekstu, studium przypadku.

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
podstawowa

 O. Górniok, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa1994
 O.Górniok, Prawo karne gospodarcze. Komentarz, TNOiK Toruń 1997
 T. Stępień, K. Stępień, Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, TNOiK, Toruń 2011

uzupełniająca

 W. Jaroch, Przestępczość gospodarcza. Aspekty prawnokarne, kryminologiczne i kryminalistyczne, wyd. WPiA UWM,



Olsztyn 2014
W. Jaroch, Przestępczość na rynku ubezpieczeń", Poltext, Warszawa 2002
J. Skorupka, Karnoprawna ochrona wierzcieli, TNOiK, Toruń 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
30

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie

5
20
25
18
2
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...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

100
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

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

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie zna zasad
funkcjonowania grup
przestępczych w gospodarce

Student zna zasady funkcjonowania grup przestępczych w gospodarce

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student nie zna i nie stosuje

Student zna i stosuje narzędzia gromadzenia, przerwania i prezentacji danych na temat
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wiedzy nr 2

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

narzędzi gromadzenia,
przerwania i prezentacji
danych na temat
przestępczości gospodarczej

przestępczości gospodarczej

Student nie ma pogłębionej
wiedzy w zakresie norm
etycznych odnośnie
przestępczości gospodarczej

Student ma pogłębioną wiedzą w zakresie norm etycznych odnośnie przestępczości
gospodarczej

UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie dokonuje oceny
działań instytucji
państwowych w zakresie

Student dokonuje oceny działań instytucji państwowych w zakresie zwalczania
przestępczości gospodarczej
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

zwalczania przestępczości
gospodarczej

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi dokonać za
pomocą zaawansowanych
metod interpretacji zjawiska
przestępczości gospodarczej

Student potrafi dokonać za pomocą zaawansowanych metod interpretacji zjawiska
przestępczości gospodarczej

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie potrafi ocenić i
analizować efektywności
działań sektora publicznego w
zakresie zwalczania
przestępczości gospodarczej

Student ocenia i analizuje efektywność działań sektora publicznego w zakresie zwalczania
przestępczości gospodarczej

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik 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
inicjować działania na rzecz
obrony przedsiębiorstw przed
przestępczością
zorganizowaną

Student jest gotów inicjować działania na rzecz obrony przedsiębiorstw przed
przestępczością zorganizowaną

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie ma kompetencji
do oceny zaangażowania
pracowników przedsiębiorstw
na rzecz ochrony przed
przestępczością

Student ma kompetencje do oceny zaangażowania pracowników przedsiębiorstw na rzecz
ochrony przed przestępczością
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

BEZPIECZEŃSTWO DEMOGRAFICZNE
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
1
C1. Przybliżenie podstawowych pojęć demograficznych
C2. Ukazanie demograficznych wyzwań na różnych kontynentalnych oraz sposobów przeciwdziałania im
C3. Umożliwienie zrozumienia uwarunkowań przemian ludnościowych w długim okresie

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Znajomość podstaw bezpieczeństwa oraz socjologii organizacji i zarządzania w zakresie studiów pierwszego stopnia

Opis efektów uczenia się

Wiedza

438

Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_05

Rozpoznaje główne wyzwania i zagrożenia demograficzne w poszczególnych regionach

P7U_W

W_08

Określa najważniejsze instrumenty oddziaływania na kluczowe z punktu owych wyzwań
zachowania demograficzne

P7U_W

W_14

Identyfikuje wpływ czynnika ludnościowego na bezpieczeństwo państw

P7U_W

Umiejętności
U_01

Identyfikuje właściwe bazy danych demograficznych

P7U_U

U_08

Adaptuje wyniki prognoz demograficznych do potrzeb życia zawodowego

P7U_U

U_09

Wybiera właściwe metody analizy danych statystycznych odnoszących się do procesów
społecznych, w tym zwłaszcza ludnościowych

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_01

Modyfikuje poglądy w sferze uwarunkowań zachowań demograficznych

P7U_K

K_12

Wybiera odpowiednie narzędzia polityki ludnościowej dostosowane do systemu normatywnego
danej społeczności

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1. Podstawowe pojęcia demograficzne (definicję, genezę i najważniejsze kategorie demografii takie, jak populacja, cechy
populacji, zdarzenia ludnościowe oraz procesy demograficzne)
2. Główne teorie demograficzne (teoria T. Malthusa, maltuzjanizm i neomaltuzjanizm, teorie optimum zaludnienia,
przejścia ludnościowego, płodności, umieralności etc.).
3. Panorama demograficznej świata (Afryka, Azja, zachodnia hemisfera, Europa)
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4. Najważniejszych problemy o podłożu demograficznym
5. Internacjonalizacja kwestii demograficznych (problem ludnościowy jako problem globalny, działalność Klubu
Rzymskiego
6. Analiza relacji państwo-demografia (zwłaszcza w kontekście wpływu demografii na bezpieczeństwo itd.)
Suma godzin: 10
Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz, ,
kształcenie na odległość
ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania, dyskusja,, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja
tekstu, studium przypadku.

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
podstawowa






J. Balicki, E. Frątczak, Ch. B. Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie, UKSW, Warszawa 2003
P. Gawryszewski P., Ludność Polski w XX wieku, Wyd. IGiZPK PAN, Warszawa 2005
J. Z. Holzer, Demografia, wyd. VI, PWE, Warszawa 2003
M. Okólski M., Demografia, WN Scholar, Warszawa 2004
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uzupełniająca

 K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Wyd. NOMOS, Kraków 2002
 T. Szlendak T., Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 2010
 E. Z. Zdrojewski E. Z., Demografia dla ekonomistów, Wyd. PK, Koszalin 2004

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
10

5
9
1
25
1

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

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

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie rozpoznaje
głównych wyzwań i zagrożeń
demograficznych w
poszczególnych regionach

Student rozpoznaje główne wyzwania i zagrożenia demograficzne w poszczególnych
regionach

Student określa najważniejsze instrumenty oddziaływania na kluczowe z punktu owych
wyzwań zachowania demograficzne

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie określa
najważniejszych
instrumentów oddziaływania
na kluczowe z punktu owych
wyzwań zachowań
demograficznych

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student nie identyfikuje
wpływu czynnika

Student identyfikuje wpływ czynnika ludnościowego na bezpieczeństwo państw
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wiedzy nr 3

ludnościowego na
bezpieczeństwo państw
UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi
identyfikować właściwych
baz danych demograficznych

Student identyfikuje właściwe bazy danych demograficznych

Student adaptuje wyniki prognoz demograficznych do potrzeb życia zawodowego

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie umie adaptować
wyników prognoz
demograficznych do potrzeb
życia zawodowego

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student nie wybiera

Student wybiera właściwe metody analizy danych statystycznych odnoszących się do

443

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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

umiejętności nr 3

właściwych metod analizy
procesów społecznych, w tym zwłaszcza ludnościowych
danych statystycznych
odnoszących się do procesów
społecznych, w tym zwłaszcza
ludnościowych
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 nie jest zdolny do
modyfikacji poglądów w
sferze uwarunkowań
zachowań demograficznych

Student modyfikuje poglądy w sferze uwarunkowań zachowań demograficznych

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student wybiera odpowiednie narzędzia polityki ludnościowej dostosowane do systemu
normatywnego danej społeczności

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie wybiera
odpowiednich narzędzi
polityki ludnościowej
dostosowanej do systemu
normatywnego danej
społeczności
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
3
C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania kryzysowego
C2. Omówienie kategorii zagrożeń
C3. Przedstawienie struktur podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań w ramach zarządzania w sytuacji kryzysowej.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania zdobyte na poprzednich etapach kształcenia

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_01

Definiuje kluczowe terminy i zagadnienia dotyczące kryzysu, sytuacji kryzysowej i zarządzania
kryzysowego

P7U_W

W_10

Zna i stosuje zaawansowane zasady procesu zarządzania kryzysowego

P7U_W

W_14

Identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia fazy zarządzania w sytuacjach kryzysowych

P7U_W

Umiejętności
U_03

Dokonuje kompleksowej oceny działań instytucji państwowych i prywatnych w zakresie
zarządzania kryzysowego

P7U_U

U_06

Analizuje i opisuje zasady funkcjonowania i zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie

P7U_U

U_14

Zna rolę zarządzania kryzysowego instytucjami rynkowymi

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_04

Jest przygotowany do publicznego wyjaśniania istoty procesów związanych z zarządzaniem
kryzysowym

P7U_K

K_09

Potrafi korzystać z doświadczeń sektora non-profit w zakresie zarządzania kryzysowego

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1.
2.
3.
4.

Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego
Kategorie zagrożeń, ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska
Zadania i kompetencje podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie sytuacją kryzysową w Polsce
System zarządzania kryzysowego
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Infrastruktura krytyczna
Plan reagowania kryzysowego
Fazy zarządzania kryzysowego
Procedury zarządzania kryzysowego
Sposoby monitorowania zagrożeń
Zasady informowania o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń

Suma godzin: 20
Forma zajęć :
ćwiczenie

1. Teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego – kryzys i sytuacja kryzysowa;
2. klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska;
3. Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych w sytuacjach
kryzysowych
4. Organizacja i zadania etatowych komórek ds. zarządzania kryzysowego w gminie i w powiecie
5. Analiza zdarzeń o charakterze kryzysowym
6. Public relations w zarządzaniu kryzysowym
Suma godzin: 10

Metody dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz, ,
kształcenie na odległość
ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania, dyskusja,, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja
tekstu, studium przypadku.

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 prezentacji multimedialnej.
F2 – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,
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Literatura
podstawowa

 Podstawy zarządzania kryzysowego, pod red. J. Rogozińskiej-Mitru, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2010
 Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. pod red. K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. R. Krynojewski, Difin,


uzupełniająca

Warszawa 2010.
Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, pod red. R. Grocki, Difin, Warszawa 2012

 Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – aktualne wyzwania. Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym.


pod red. M. -Włodarczyka, A. Marjańskiego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2009
S. J. Rysz, Zarządzanie kryzysowe zintegrowane, Difin, Warszawa 2016

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
20
10
15
15
14
1
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...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

75
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie potrafi definiować
kluczowych terminów i
zagadnień dotyczących
kryzysu, sytuacji kryzysowej i
zarządzania kryzysowego

Student definiuje kluczowe terminy i zagadnienia dotyczące kryzysu, sytuacji kryzysowej i
zarządzania kryzysowego
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Student zna i stosuje zaawansowane zasady procesu zarządzania kryzysowego

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna i nie stosuje
zaawansowanych zasad
procesu zarządzania
kryzysowego

Student identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia fazy zarządzania w sytuacjach kryzysowych

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie potrafi
zidentyfikować, klasyfikować
i objaśniać faz zarządzania w
sytuacjach kryzysowych

UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie potrafi dokonać
kompleksowej oceny działań
instytucji państwowych i

Student dokonuje kompleksowej oceny działań instytucji państwowych i prywatnych w
zakresie zarządzania kryzysowego
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

prywatnych w zakresie
zarządzania kryzysowego

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie analizuje i nie
opisuje zasad funkcjonowania
i zarządzania kryzysowego w
przedsiębiorstwie

Student analizuje i opisuje zasady funkcjonowania i zarządzania kryzysowego w
przedsiębiorstwie

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie zna roli
zarządzania kryzysowego
instytucjami rynkowymi

Student zna rolę zarządzania kryzysowego instytucjami rynkowymi

KOMPETENCJE

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

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 nie jest przygotowany
do publicznego wyjaśniania
istoty procesów związanych z
zarządzaniem kryzysowym

Student jest przygotowany do publicznego wyjaśniania istoty procesów związanych z
zarządzaniem kryzysowym
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie potrafi korzystać z
doświadczeń sektora nonprofit w zakresie zarządzania
kryzysowego

Student potrafi korzystać z doświadczeń sektora non-profit w zakresie zarządzania
kryzysowego
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
2
C.1 Poznanie i zrozumienie podstawowych terminów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
C2. Zrozumieniu roli kapitału ludzkiego w organizacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne oraz determinant
kształtujących proces kadrowy.
C3. Poznania narzędzi stosowanych na poszczególnych etapach procesu kadrowego, poznania i zrozumienia roli
poszczególnych podmiotów zaangażowanych w zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Znajomość podstaw bezpieczeństwa i zarządzania w zakresie studiów pierwszego stopnia

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_01

Posiada wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze bezpieczeństwa

P7U_W

W_10

Stosuje zaawansowane zasady procesu zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze bezpieczeństwa

P7U_W

W_14

Identyfikuje i objasnia różnorodne zagrożenia w zakresie zasobów ludzkich

P7U_W

Umiejętności
U_03

Dokonuje kompleksowej oceny działań w różnych instytucjach na rzecz minimalizowania ryzyka w
zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

P7U_U

U_06

Analizuje i opisuje zasady funkcjonowania zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

P7U_U

U_14

Zna rolę tworzenia i zarządzania instytucjami z sektora bezpieczeństwa w zakresie zasobów
ludzkich

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_04

Wyjaśnia publicznie istotę procesu zarządzania zasobami ludzkimi

P7U_K

K_09

Potrafi wykorzystać doświadczenia z innych branż do sektora bezpieczeństwa

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1.
2.
3.
4.

Istota, funkcje i modele zarządzania zasobami ludzkimi
Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi
Badanie i wartościowanie pracy
Planowanie zasobów ludzkich
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5.
6.
7.
8.
9.
7.

Metody rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy
Style kierowania podwładnymi
Motywowanie, ocena i wynagradzanie pracowników
Proces komunikowania się w organizacji
Szkolenia pracowników i zarządzanie karierami
Badanie i wartościowanie pracy

Suma godzin: 10
Forma zajęć :
ćwiczenie

8. Rola i zadania funkcji personalnej w organizacji. Podstawowe pojęcia i definicje, formułowanie polityk personalnych
dla wybranych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi
9. 2. Planowanie, rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy - casestudy
4. Podejmowanie decyzji kierowniczych z uwzględnieniem stopni partycypacji pracowników - casestudy
5. Opis stanowiska pracy, konstruowanie profilu kandydata na wybrane stanowisko pracy - casestudy
6. Style kierowania, motywowanie i wynagradzanie - casestudy
7. Kształtowanie relacji społecznych w organizacji - case
Suma godzin: 5

Metody dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz, ,
kształcenie na odległość
ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania, dyskusja,, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja
tekstu, studium przypadku.

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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podstawowa

 W.Golnau, M. Kalinowski, J. Litwin, Zarządzanie zasobami ludzkimi., CeDeWu. PL. Wydawnictwo Fachowe,



uzupełniająca

Księgarnia Ekonomiczna,Warszawa 2007
Z. Pawlak, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011
Z. Ściborek, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa, 2010

 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna WoltersKluwer Business, Warszawa 2011.
 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, 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
10
5

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

5
10
19
1
50
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

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

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie posiada wiedzy z
zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi w sektorze
bezpieczeństwa

Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze
bezpieczeństwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie stosuje
zaawansowanych zasad
procesu zarządzania zasobami

Student stosuje zaawansowane zasady procesu zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze
bezpieczeństwa
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ludzkimi w sektorze
bezpieczeństwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie potrafi
identyfikować i objaśniać
różnorodnych zagrożeń w
zakresie zasobów ludzkich

Student identyfikuje i objaśnia różnorodne zagrożenia w zakresie zasobów ludzkich

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi odzwierciedlenie
oceny zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

Student nie umie dokonać
Student dokonuje kompleksowej oceny działań w różnych instytucjach na rzecz
kompleksowej oceny działań
minimalizowania ryzyka w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
w różnych instytucjach na
rzecz minimalizowania ryzyka
w zakresie zarządzania
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zasobami ludzkimi

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi analizować
i opisywać zasad
funkcjonowania zarządzania
zasobami ludzkimi w
przedsiębiorstwie

Student analizuje i opisuje zasady funkcjonowania zarządzania zasobami ludzkimi w
przedsiębiorstwie

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie zna roli tworzenia
i zarządzania instytucjami z
sektora bezpieczeństwa w
zakresie zasobów ludzkich

Student zna rolę tworzenia i zarządzania instytucjami z sektora bezpieczeństwa w zakresie
zasobów ludzkich

KOMPETENCJE

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

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 nie umie wyjaśnić
publicznie istoty procesu
zarządzania zasobami

Student wyjaśnia publicznie istotę procesu zarządzania zasobami ludzkimi
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

ludzkimi

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie potrafi
wykorzystać doświadczenia z
innych branż do sektora
bezpieczeństwa

Student potrafi wykorzystać doświadczenia z innych branż do sektora bezpieczeństwa
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
pierwszego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

MONITOROWANIE I PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ EKONOMICZNYCH
Rok studiów: I
Semestr studiów: II
Kierunek: Ekonomia
2
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
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Wiedza z zakresu nauk społecznych przewidziana w programie szkoły średniej, umiejętności zdobyte podczas kursów
matematyki i statystyki opisowej

Opis efektów uczenia się

Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

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
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P7U_W

metod statystycznych i matematycznych planowanie, prognozowania i symulacje działań
chroniących przed zagrożeniami ekonomicznymi.
W_07

Posiada wiedzę o dotyczącą systemu ekonomicznego bezpieczeństwa państwa oraz zna i objaśnia
narzędzia analizy prognozowań i symulacji wspomagających proces decyzyjny

P7U_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

P7U_W

Umiejętności
U_01

Potrafi dokonać analizy i interpretacji informacji dotyczących zagrożeń dla bezpieczeństwa
ekonomicznego

P7U_U

U_08

Umie opisywać i analizować poszczególne zagrożenia dla bezpieczeństwa i podejmuje prognozy na
ich podstawie oraz planuje zmiany w obrębie funkcjonowania organizacji

P7U_U

U_09

Potrafi skorzystać z metod analizy ekonomicznej pomagającej ocenić słuszność prognozy

P7U_U

Kompetencje społeczne

K_01

Ma świadomość występowania zagrożeń ekonomicznych dla bezpieczeństwa państwa i podchodzi
krytycznie do posiadanej wiedzy

P7U_K

K_02

Jest zdolny do rozwoju swojej wiedzy w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1. Modelowanie matematyczne, prognozowanie i symulacja
2. Matematyczno-ekonomiczne modele zagrożeń i ich wartość predykcyjna.
3. Teoria chaosu.
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konstrukcja prognozy prostym modelem wygładzania wykładniczego.
Wygładzanie wykładnicze z trendem - metoda Holta
Modele składowej periodycznej – metoda wskaźników
Sprawdzian z metod prognozowania ekonomicznego
Aproksymacja funkcji przy pomocy sieci neuronowej. Sprawdzian
Matematyczne modelowanie zagrożeń. Wybrane teorie z prognozowania
Modelowanie i prognozowanie zagrożeń epidemiologicznych

Suma godzin: 10
Metody dydaktyczne

Narzędzia dydaktyczne

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, debata oksfordzka, mapa myśli, , kształcenie na odległość, platforma do
webinarów
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
podstawowa

 K. M. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa 2011.
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 K. M. Księżopolski, Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Kolor Plus,

uzupełniająca

Warszawa 2004.
Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, pod red. M. Cieślak, Wyd. PWN, Warszawa 1997.

 J. Solarz, Prognozowanie skażeń chemicznych, Wydawnictwo AON, Warszawa 2007.
 J. Solarz, Prognozowanie skażeń jądrowych, Wydawnictwo AON, Warszawa 2007.
 R. Szeremietiew, Strategia narodowego bezpieczeństwa, Dom Wydawniczy Bellona, 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
10
10

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczenia
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

10
10
9
1
50
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 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

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,
prognozowani i symulacje działań chroniących przed zagrożeniami ekonomicznymi.
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matematycznych planowanie,
prognozowani i symulacje
działań chroniących przed
zagrożeniami
ekonomicznymi.
Student posiada wiedzę dotyczącą systemu ekonomicznego bezpieczeństwa państwa oraz
zna i objaśnia narzędzia analizy prognozowań i symulacji wspomagających proces
decyzyjny

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie posiada wiedzy
dotyczącej systemu
ekonomicznego
bezpieczeństwa państwa oraz
nie zna i nie potrafi objaśnić
narzędzi analizy prognozowań
i symulacji wspomagających
proces decyzyjny

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, planowanie, prognoz i symulacji wspomagających
podejmowanie decyzji ekonomicznych

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.
zagrożeńekonomicznych. Nie
zna narzędzi
wykorzystywanych do
analizy, planowania, prognoz
i symulacji wspomagających
podejmowanie decyzji
ekonomicznych

UMIEJĘTNOŚCI
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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

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

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 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

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student nie potrafi skorzystać
z metod analizy ekonomicznej

Student potrafi skorzystać z metod analizy ekonomicznej pomagającej ocenić słuszność
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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

umiejętności nr 3

pomagającej ocenić słuszność
prognozy

prognozy

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 ma świadomość występowania zagrożeń ekonomicznych dla bezpieczeństwa
państwa i podchodzi krytycznie do posiadanej wiedzy

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie ma świadomości
występowania zagrożeń
ekonomicznych dla
bezpieczeństwa państwa i nie
podchodzi krytycznie do
posiadanej wiedzy

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie jest zdolny do
rozwoju swojej wiedzy w
zakresie zagrożeń dla
bezpieczeństwa państwa

Student jest zdolny do rozwoju swojej wiedzy w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa
państwa
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

PRZEMYSŁ OBRONNY W POLSCE I NA ŚWIECIE
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Przedstawinie system obronnego państwa, Polski jak i innychwybranych państw
C2. Prezentacjapodsystem militarnego na wybranych przykładach
C3. Prezentacja roli wojska w zarządzaniu kryzysowym i w sytuacjach nadzwyczajnych

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Ogólna wiedza historyczna z zakresu wojska.

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_01

Dysponuje wiedzą na temat konstrukcji systemu obronnego Polski

P7U_W

W_03

Ma wiedzę o poszczególnych organach państwa w jego ramach oraz jego funkcjonowania i
zadaniach

P7U_W

W_09

Zna podstawowe założenia polskiej strategii bezpieczeństwa i obronności. Dysponuje wiedzą o
obecnym kształcie i zadaniach sił zbrojnych

P7U_W

Umiejętności
U_01

Identyfikuje kluczowe cechy decydujące o efektywności systemu obronności

P7U_U

U_11

Ocenia pod kątem efektywności polski i inne wybrane systemy obronne

P7U_U

U_14

Zna rolę tworzenia i zarządzania polskiego przemysłu obronnego

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_05

Jest świadom polityki państwa w zakresie systemu obronnego

P7U_K

K_11

Rozumie społeczne aspekty posiadanej wiedzy w zakresie obronności

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1. System obronny państwa – zagadnienia wstępne.
2. Podsystem kierowania obronnością: definicja i podstawowe składniki, system obronny państwa a system
bezpieczeństwa państwa, podsystem kierowania obronnością – definicja i istota,
3. Główne składniki podsystemu kierowania obronnością i ich zadania
4. Polskie dokumenty strategiczne istotne w kontekście funkcjonowania systemu obronnego państwa
5. System obronności RP po 1989 r.

470

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uczestnictwo Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim
Podsystem pozamilitarny: istota, główne elementy
Zarządzanie kryzysowe i w sytuacjach nadzwyczajnych
Polski przemysł obronny po 1989 r.
Rola środowisk analitycznych i akademickich w funkcjonowaniu systemu obronności (bezpieczeństwa)
Modele związku ośrodków analitycznych z ośrodkami decyzyjnymi (na przykładzie USA i Niemiec)
Przegląd rządowych i pozarządowych ośrodków analitycznych (think-tanki, fundacje),
System obronny USA
System obronny Rosji

Suma godzin: 20
Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz, ,
kształcenie na odległość
ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania, dyskusja,, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja
tekstu, studium przypadku.

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
podstawowa

 B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010
 Królikowska, Przemysł obronny i jego struktura oraz handel bronią [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd
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aktualnego stanu, pod red. K. Żukrowskiej, Ius ad tax, Warszawa 2011.

 S. Koziej, Miedzy piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2006.

uzupełniająca

 Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, pod red. R. Kuźniara, Scholar, Warszawa 2000
 J. Wojnarowski, System obronności państwa, Akademia Obrony Narodowej, 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
20

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

19
10
1
50
2

ZAŁĄCZNIK NR 2
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Efekt uczenia się

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY
Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu
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

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie dysponuje wiedzą
na temat konstrukcji systemu
obronnego Polski

Student dysponuje wiedzą na temat konstrukcji systemu obronnego Polski

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie ma wiedzy o
poszczególnych organach
państwa w jego ramach oraz
jego funkcjonowania i
zadaniach

Student ma wiedzę o poszczególnych organach państwa w jego ramach oraz jego
funkcjonowania i zadaniach

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna
podstawowych założeń

Student zna podstawowe założenia polskiej strategii bezpieczeństwa i obronności.
Dysponuje wiedzą o obecnym kształcie i zadaniach sił zbrojnych
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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

polskiej strategii
bezpieczeństwa i obronności.
Nie dysponuje wiedzą o
obecnym kształcie i zadaniach
sił zbrojnych
UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 identyfikuje kluczowe cechy decydujące o efektywności systemu obronności

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi
identyfikować kluczowych
cech decydujących o
efektywności systemu
obronności

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student nie ocenia pod kątem

Student ocenia pod kątem efektywności polski i inne wybrane systemy obronne
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

umiejętności nr 2

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

efektywności polskich i
innych wybranych systemów
obronnych
Student nie zna roli tworzenia
i zarządzania polskiego
przemysłu obronnego

Student zna rolę tworzenia i zarządzania polskiego przemysłu obronnego

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie jest świadom
polityki państwa w zakresie
systemu obronnego

Student jest świadom polityki państwa w zakresie systemu obronnego

Student rozumie społeczne aspekty posiadanej wiedzy w zakresie obronności

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie rozumie
społecznych aspektów
posiadanej wiedzy w zakresie
obronności
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

PLANOWANIE ZADANIOWE NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Szczegółowa analiza budżetu zadaniowego jako instrumentu poprawy efektywności i skuteczności wydatkowania środków
publicznych
C2. Przedmiotem wykładu są teoretyczne i praktyczne zagadnienia stosowania tego instrumentu zarówno w Polsce jak i
wybranych państwach.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Student przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu powininen posiadać wiedzę w zakresie prawa finansowego

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia

PRK
Wiedza
W_01

Ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć ekonomicznych i prawnych

P7U_W

W_10

Zna i stosuje zaawansowane zasady procesu planowania zadaniowego na rzecz przedsiębiorstwa

P7U_W

W_18

Zna zasady planowania w indywidualnej przedsiębiorczości

P7U_W

Umiejętności
U_05

Potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i
zjawisk oraz zdarzeń prawnych.

P7U_U

U_19

Rozumie i analizuje zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo.

P7U_U

U_21

Rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikęprocesów rynkowych i społecznych
zachodzących w świecie

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_02

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz jest gotowy do ich podnoszenia

P7U_K

K_07

Posiada kompetencje oceny różnych zjawisk na planowanie zadaniowe w przedsiębiorstwie

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1. Istota, cel budżetu zadaniowego, podstawowe definicje.
2. Budżet zadaniowy a budżet tradycyjny, zasady budżetu zadaniowego.
3. Budżet zadaniowy jako element Nowego Zarządzania Publicznego.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Podstawy prawne budżetu zadaniowego w Polsce.
System planowania zadaniowego w sektorze finansów publicznych w Polsce.
Klasyfikacja zadaniowa, część sprawnościowa.
Zasady konstruowania mierników, analiza poprawnych i niepoprawnych przykładów mierników.
Horyzont czasowy budżetu zadaniowego.
Budżet zadaniowy narzędziem kontroli zarządczej.
Zasady tworzenia budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego.
Budżet zadaniowy na wybranych przykładach jednostek samorządu terytorialnego.
Ewidencjonowanie i księgowanie wydatków w układzie zadaniowym.
Sprawozdawczość zadaniowa.
Budżet zadaniowy w wybranych państwach na świecie (Francja, Wielka Brytania, Holandia, Stany Zjednoczone).

Suma godzin: 20
Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz, ,
kształcenie na odległość
ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania, dyskusja,, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja
tekstu, studium przypadku.

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
podstawowa

 Czołpińska E., Zawadzka-Pąk U.K., Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego, BFKK, Białystok



uzupełniająca

2013.
Budżet zadaniowy w administracji publicznej, pod red. M. Postuły, P. Perczyńskiego, Ministerstwo Finansów,
Warszawa 2010
D. Osborne, T. Gaebler, Rządzić inaczej, Wyd. Media Rodzina, Warszawa 2010.

 U. K. Zawadzka-Pąk, Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk 2013.
 U. K. Zawadzka-Pąk, Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce, Wyd.
edu-Libri, Kraków-Legionowo 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
20

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu

19
10
1

479

...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

50
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie ma ogólnej
wiedzy na temat
podstawowych pojęć
ekonomicznych i prawnych

Student ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć ekonomicznych i prawnych
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Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna i nie stosuje
zaawansowanych zasad
procesu planowania
zadaniowego na rzecz
przedsiębiorstwa

Student zna i stosuje zaawansowane zasady procesu planowania zadaniowego na rzecz
przedsiębiorstwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna zasad
planowania w indywidualnej
przedsiębiorczości

Student zna zasady planowania w indywidualnej przedsiębiorczości

UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie potrafi
prawidłowo analizować oraz
interpretować przyczyn i

Student potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg
konkretnych procesów i zjawisk oraz zdarzeń prawnych.
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

przebiegu konkretnych
procesów i zjawisk oraz
zdarzeń prawnych.
Student rozumie i analizuje zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące
ustawodawstwo

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie rozumie i nie
analizuje zjawisk
gospodarczych przy
uwzględnieniu
obowiązującego
ustawodawstwa

Student rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów
rynkowych i społecznych zachodzących w świecie

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie rozumie potrzeby
stałego uczenia się, ze
względu na dynamikę
procesów rynkowych i
społecznych zachodzących w
świecie

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik 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 oraz nie jest
gotowy do ich podnoszenia

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz jest gotowy do ich
podnoszenia

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie posiada
kompetencji oceny różnych
zjawisk na planowanie
zadaniowe w
przedsiębiorstwie

Student posiada kompetencje oceny różnych zjawisk na planowanie zadaniowe w
przedsiębiorstwie
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

SEMINARIUM DYPLOMOWE
Rok studiów: II
Semestr studiów: III, IV
Kierunek: Ekonomia
10, 10
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
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Przedmioty związane z tematem pracy dyplomowej

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_03

Zna metodologię przygotowania, opracowywania i napisania pracy dyplomowej

P7U_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

P7U_W

W_15

Ma wiedzę z zakresu formułowania tez badawczych, zasad ich dowodzenia, pisania prac
magisterskich, wymogów jakim winna odpowiadać praca dyplomowa

P7U_W

Umiejętności
U_05

Potrafi przygotować prace pisemne, w których w sposób precyzyjny i spójny wypowie się na tematy
dotyczące zagadnień ekonomicznych

P7U_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

P7U_U

U_20

Potrafi dobrać metody badawcze i formułować wnioski oraz interpretować zjawiska ekonomiczne,
analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych z zastosowaniem odpowiednich narzędzi

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_01

Potrafi argumentować i podejmować polemikę na temat procesów gospodarczych

P7U_K

K_04

Rozumie role badań naukowych oraz sposobów dokumentowania i popularyzowania ich wyników w
środowisku i społeczeństwie

P7U_K
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TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład
Forma zajęć :
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

I Podstawowe zasady metodologiczne i warsztatowe pracy naukowo badawczej
Przygotowanie tematów prac i ich weryfikacja
Procedura zatwierdzenia prac dyplomowych
Zasady podziału pracy na części rozdziały i podrozdziały
Zagadnienia techniczne, czcionka, przypisy, praca z podręcznikiem, dokumentacja pracy
Przygotowanie planu pracy jego struktury ustalenie metod i narzędzi badawczych
Przygotowanie i prezentacja poszczególnych części pracy
Opracowanie części analitycznej i wnioskowej
Przygotowanie i prezentacja całości pracy
Zatwierdzenie pracy i przygotowanie do obrony pracy
Techniki pisania pracy, jej dokumentacja, układ treści i jego podział na rozdziały. Techniki czytania literatury.
Techniki sporządzania ankiet i ich analizowanie.
Bieżące śledzenie procesu powstawania pracy i konsultacje szczegółowe, indywidualne.
Metodyka badań naukowych
Struktura pracy magisterskiej
Metodyka badania i opracowywania danych oraz pisania pracy magisterskiej
Ustalenie tematu i planu pracy magisterskiej
Pisanie i korekta kolejnych części pracy magisterskiej
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
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KO: samodzielne opracowanie rozdziałów pracy magisterskiej pod opieką promotora

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
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
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Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Forma aktywności

III semestr
15
20
25
130
60
250
10

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacje
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie analizy
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

IV semestr
15
20
25
130
60
250
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/

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 51%-70% - wskaźnik
osiągnięcia efektu stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
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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

egzaminacyjnej

egzaminacyjnej

egzaminacyjnej

odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

Student zna metodologię przygotowania, opracowywania i napisania pracy dyplomowej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie zna metodologii
przygotowania,
opracowywania i napisania
pracy dyplomowej

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 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 ma wiedzę z zakresu formułowania tez badawczych, zasad ich dowodzenia, pisania
prac magisterskich, wymogów jakim winna odpowiadać praca dyplomowa

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

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął

Student osiągnął
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Student osiągnął

Student osiągnął

przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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

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 1

Student nie potrafi
przygotować prac pisemnych,
w których w sposób
precyzyjny i spójny
wypowiada 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 konstrukcj
budowy tekstu pisanego pracy
naukowej, ról i znaczeń
odnośników, cytatów,
podziału treści na rozdziały i
podrozdziały, znaczeń

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
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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 bardzoi
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

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

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
zastosowaniem odpowiednich
narzędzi

Student potrafi dobrać metody badawcze i formułować wnioski oraz interpretować
zjawiska ekonomiczne, analizować przyczyny i przebieg 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

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie
dostatecznym- wskaźnik
osiągnięcia efektu stanowi
wynik obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w trakcie
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w

egzaminu/zaliczenia

egzaminu/zaliczenia

Student potrafi argumentować i podejmować polemikę na temat procesów gospodarczych

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie potrafi
argumentować i podejmować
polemikę na temat procesów
gospodarczych

Student rozumie role badań naukowych oraz sposobów dokumentowania i
popularyzowania ich wyników w środowisku i społeczeństwie

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie rozumie roli
badań naukowych oraz
sposobów dokumentowania i
popularyzowania ich
wyników w środowisku i
społeczeństwie
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trakcie
egzaminu/zaliczenia

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY
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GOSPODARKA FINANSOWA I
RACHUNKOWOŚĆ
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

FINANSOWANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ ROZWOJU REGIONALNEGO
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
3
C1. Przekazanie słuchaczom wiedzy o rozmaitych sposobach racjonalnego, optymalnego, ekonomicznie efektywnego
finansowania działalności przedsiębiorstwa.
C2. Przekazanie wiedzy o społecznie odpowiedzialnym finansowaniu działalności przedsiębiorstw i rozwoju regionalnego.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Student powinien posiadać podstawową wiedzę o ekonomii i finansach

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_03

Dysponuje rozległą wiedzą o roli władz publicznych różnych szczebli w pobudzaniu rozwoju
ekonomiczno-społecznego regionów.

P7U_W

W_13

Zna i objaśnia zaawansowane narzędzia, metody i techniki z dziedzin ekonomii menedżerskiej i
rachunku kosztów oraz ich wykorzystanie w procesie rozpoznania, diagnozowania i rozwiązywania
problemów związanych z procesami finansowania aktywności przedsiębiorstw i realizacją polityk
rozwoju regionalnego.

P7U_W

W_18

Wie, jak właściwie ustalić wielkości potrzeb finansowych koniecznych dla rozwoju
przedsiębiorstwa oraz możliwe źródła ich pozyskania.

P7U_W

Umiejętności
U_03

Dokonuje wszechstronnej i kompleksowej analizy polityki rozwoju regionalnego, zarówno w jej
w aspekcie mikroekonomicznym, jak w je aspekcie makroekonomicznym.

U_05

Analizuje i interpretuje przyczyny i skutki zachodzących w gospodarce procesów społecznych,
ekonomicznych i finansowych, mających istotne znaczenie dla rozwoju regionu oraz rozwoju
przedsiębiorstw

U_08

Potrafi rzetelnie analizować, opisywać i prognozować procesy dotyczące finansowania rozwoju
przedsiębiorstw i regionów w warunkach zmieniającego się otoczenia ekonomicznego, społecznego
i politycznego

P7U_U

P7U_U
P7U_U

Kompetencje społeczne
K_06

Posiada kwalifikacje do kształtowania relacji, w interesie przedsiębiorstwa i społeczeństwa, łatwo
adaptuje się do zmieniających warunków.

P7U_K

K_08

Potrafi korzystać z doświadczeń sektora samorządowego oraz non-profit i przenosić je do
przedsiębiorstwa i vice versa.

P7U_K
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TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład
Forma zajęć :
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Problemy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i Polsce w latach 2004-15
Polityka spójności Unii Europejskiej – pojęcie, zakres, geneza i historia
Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej
Podstawy zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
Kapitały własne i kapitały obce w finansowaniu przedsiębiorstw
Kredyt jako podstawowy środek finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce
Fundusze venture capital jako źródło pozyskiwania kapitału na rozwój przedsiębiorstw
Faktoring, franczyza i leasing jako źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
Partnerstwo publiczne-prywatne i jego rola w rozwoju regionalnym
Systemy monitorowania i ewaluacji rozwoju regionalnego
Finansowanie działalności przedsiębiorstw – studia wybranych przypadków

Suma godzin: 20
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia programowe, praca w grupach, , kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne
Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, zeszyty ćwiczeniowe, platforma do webinarów
Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,
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Literatura
podstawowa

 N. Drewniak, Źródła finansowania małych przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2015
 R. Rębilas, Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2014
 Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa, pod red. M. Stec, K. Bandarzewski, Lex
Nexis, Warszawa 2015

uzupełniająca

 W. Gos, Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2012
 Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego, pod red. I. Kowalskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015
 Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, pod red. M. Matejun, Difin, 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
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu

20
20
20
14
1
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...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

75
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie dysponuje
rozległą wiedzą o roli władz
publicznych różnych szczebli
w pobudzaniu rozwoju
ekonomiczno-społecznego

Student dysponuje rozległą wiedzą o roli władz publicznych różnych szczebli w
pobudzaniu rozwoju ekonomiczno-społecznego regionów.
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regionów.
Student zna i objaśnia zaawansowane narzędzia, metody i techniki z dziedzin ekonomii
menedżerskiej i rachunku kosztów oraz ich wykorzystanie w procesie rozpoznania,
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z procesami finansowania
aktywności przedsiębiorstw i realizacją polityk rozwoju regionalnego.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna i nie objaśnia
zaawansowanych narzędzi,
metod i technik z dziedzin
ekonomii menedżerskiej i
rachunku kosztów oraz ich
wykorzystania w procesie
rozpoznania, diagnozowania i
rozwiązywania problemów
związanych z procesami
finansowania aktywności
przedsiębiorstw i realizacją
polityk rozwoju regionalnego.

Student wie, jak właściwie ustalić wielkości potrzeb finansowych koniecznych dla rozwoju
przedsiębiorstwa oraz możliwe źródła ich pozyskania

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie wie, jak właściwie
ustalić wielkości potrzeb
finansowych koniecznych dla
rozwoju przedsiębiorstwa
oraz możliwe źródła ich
pozyskania

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi odzwierciedlenie

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 51-70 % na poziomie
dostatecznym- wskaźnik
osiągnięcia efektu stanowi
odzwierciedlenie oceny
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu

oceny zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
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
dokonać wszechstronnej i
kompleksowej analizy
polityki rozwoju
regionalnego, zarówno w
jej aspekcie
mikroekonomicznym, jak
w jej aspekcie
makroekonomicznym.

Student dokonuje wszechstronnej i kompleksowej analizy polityki rozwoju
regionalnego, zarówno w jej aspekcie mikroekonomicznym, jak w jej aspekcie
makroekonomicznym.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie analizuje i nie
interpretuje przyczyn i
skutków zachodzących w
gospodarce procesów
społecznych,
ekonomicznych i
finansowych, mających
istotne znaczenie dla
rozwoju regionu oraz
rozwoju przedsiębiorstw

Student analizuje i interpretuje przyczyny i skutki zachodzące w gospodarce procesów
społecznych, ekonomicznych i finansowych, mających istotne znaczenie dla rozwoju
regionu oraz rozwoju przedsiębiorstw

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student nie potrafi rzetelnie

Student potrafi rzetelnie analizować, opisywać i prognozować procesy dotyczące
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zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

umiejętności nr 3

analizować, opisywać i
prognozować procesów
dotyczących finansowania
rozwoju przedsiębiorstw i
regionów w warunkach
zmieniającego się otoczenia
ekonomicznego, społecznego
i politycznego

finansowania rozwoju przedsiębiorstw i regionów w warunkach zmieniającego się
otoczenia ekonomicznego, społecznego i politycznego

KOMPETENCJE

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

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 nie posiada
kwalifikacji do kształtowania
relacji, w interesie
przedsiębiorstwa i
społeczeństwa, nie adaptuje
się do zmieniających

Student posiada kwalifikacje do kształtowania relacji, w interesie przedsiębiorstwa i
społeczeństwa, łatwo adaptuje się do zmieniających warunków.
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

warunków.

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie potrafi korzystać z
doświadczeń sektora
samorządowego oraz nonprofit i przenosić je do
przedsiębiorstwa i vice versa.

Student potrafi korzystać z doświadczeń sektora samorządowego oraz non-profit i
przenosić je do przedsiębiorstwa i vice versa.
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

FUNDUSZE STRUKTURALNE W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I ROZWOJU REGIONALNEGO
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
3
C1. Zaprezentowanie podstawowych zagadnień związanych z pozyskaniem i rozliczeniem funduszy strukturalnych
C2. Pokazanie mechanizmu wsparcia przedsiębiorczości z funduszy unijnych

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Podstawowa znajomość mechanizmów ekonomicznych w Unii Europejskiej prezentowanych na zajęciach na pierwszym
stopniu studiów (międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomia integracji europejskiej)

Opis efektów uczenia się

Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_03

Definiować podstawowe pojęcia związane z funduszami unijnymi
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P7U_W

W_14

Identyfikuje obowiązujące programy operacyjne

P7U_W

W_16

Zna i rozumie procesy związane z funduszami strukturalnymi w zakresie integracji gospodarek

P7U_W

Umiejętności
U_08

Prezentuje znajomość praktycznych aspektów wnioskowania o środki unijne

P7U_U

U_12

Wykorzystać środki dostępne w ramach obowiązujących programów operacyjnych

P7U_U

U_19

Posługuje się obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zasad finansowania
przedsiębiorstw z funduszy strukturalnych oraz zasad udzielania pomocy publicznej
przedsiębiorstwom w UE

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_03

Zdolność do sporządzenia wniosków unijnych i studiów wykonalności obowiązujących przy
ubieganiu się o środki pochodzące z funduszy strukturalnych

P7U_K

K_09

Zdolność do planowania działalności gospodarczej

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład
Forma zajęć :
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.

Podstawowe informacje o Unii Europejskiej
Polska na tle krajów Unii Europejskiej
Polityka regionalna i Fundusze Europejskie - zasady działania, rodzaje i rola funduszy
Fundusze Europejskie: programy krajowe i regionalne w perspektywie 2014-2020.
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5. Przedsiębiorczość w programach krajowych – POIS, POIR, POWER, RPO
6. Praktyczne aspekty aplikowania o środki unijne
7. Case study – wniosek o dofinansowanie
Suma godzin: 20
Metody dydaktyczne

Narzędzia dydaktyczne

Opis, dyskusja, pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego wykonania, dyskusja,, rozwiązanie
problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium przypadku, , kształcenie na odległość
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
podstawowa

 G. Borek, J. Sztyler, Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, ODDK, Toruń 2015
 Filipek, Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, Placet, Warszawa 2015
 J. Śliwa, Fundusze unijne bez tajemnic, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2008

uzupełniająca

 U. Kosowska U., M. Sikora-Gaca, Fundusze europejskie w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2014
 Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017
 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
506

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
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

20
20
20
14
1
75
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
WIEDZA
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Na ocenę 4 - 4,5

Na ocenę 5

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

Student definiuje podstawowe pojęcia związane z funduszami unijnymi

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie potrafi definiować
podstawowych pojęć
związanychz funduszami
unijnymi
Student nie potrafi
identyfikować
obowiązujących programów
operacyjnych

Student identyfikuje obowiązujące programy operacyjne

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna i nie rozumie
procesów związanych z
funduszami strukturalnymi w
zakresie integracji gospodarek

Student zna i rozumie procesy związane z funduszami strukturalnymi w zakresie integracji
gospodarek

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia

Student osiągnął
przedmiotowy efekt

się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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

Student nie prezentuje
znajomości praktycznych
aspektów wnioskowania o
środki unijne

Student prezentuje znajomość praktycznych aspektów wnioskowania o środki unijne

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie umie wykorzystać
środków dostępnych w
ramach obowiązujących
programów operacyjnych

Studentpotrafi wykorzystać środki dostępne w ramach obowiązujących programów
operacyjnych

Student posługuje się obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zasad
finansowania przedsiębiorstw z funduszy strukturalnych oraz zasad udzielania pomocy
publicznej przedsiębiorstwom w UE

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie posługuje się
obowiązującymi regulacjami
prawnymi dotyczącymi zasad
finansowania przedsiębiorstw
z funduszy strukturalnych
oraz zasad udzielania pomocy
publicznej przedsiębiorstwom
w UE
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

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 ma zdolność do sporządzenia wniosków unijnych i studiów wykonalności
obowiązujących przy ubieganiu się o środki pochodzące z funduszy strukturalnych

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie ma zdolności do
sporządzenia wniosków
unijnych i studiów
wykonalności
obowiązujących przy
ubieganiu się o środki
pochodzące z funduszy
strukturalnych

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie ma zdolności do
planowania działalności
gospodarczej

Student ma zdolność do planowania działalności gospodarczej
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

FINANSE BANKU
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
3
C1.Zapoznanie studentów z polityką pieniędzy, a także funkcjonowania systemu bankowego oraz rolnego i miejscem
pełnionym przez banki na rynku finansowym
C2. Analiza podstawowej działalności banków
C3.Podstawowe produkty i usługi oferowane przez banki

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Podstawowa znajomość bankowości uzyskana na wcześniejszym poziomie studiów. Ukończenie kursu rynek kapitałowy i
finansowy

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_05

Ma zaawansowaną wiedzę na temat analizy, wyjaśnia genezę i rozwój poglądów (teorii)
ekonomicznych w zakresie finansów banków

P7U_W

W_07

Ma poszerzoną wiedzę z zakresu analizy finansowej i prognozowania oraz badań operacyjnych,
wnioskowania statystycznego, planowania, rachunkowości, rachunków kosztów i strategii rozwoju
w zakresie banków

P7U_W

W_11

Zna zaawansowane metody analizy (ekonomicznej, finansowej) i stosuje je do rozwiązania
złożonych problemów finansów banków

P7U_W

Umiejętności
U_03

Dokonuje kompleksowej oceny działań instytucji państwowej i prywatnych w kontekście finansów
bankowych

P7U_U

U_04

Interpretuje relacje między instytucjami sfery publicznej i prywatnej w skali krajowej i
międzynarodowej w zakresie bankowości

P7U_U

U_07

Potrafi ocenić i sformułować zasady etyczne w biznesie oraz formułować pozytywne i krytyczne
opinie dotyczące podejmowanych problemów w zakresie finansów banku

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_04

Jest przygotowany do wyjaśnienia na forum publicznym, istoty procesów ekonomicznych oraz ma
świadomość posługiwania się argumentami w dyskusji odnośnie finansów banków

P7U_K

K_07

Posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych społecznych na funkcjonowanie
gospodarki i przedsiębiorstwa w zakresie bankowości

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład

1. Pieniądz i mechanizm wprowadzania pieniądza do obiegu, Istota i definicja pieniądza, rodzaje pieniądza, redakreacji
pieniądza, mechanizm kreacji pieniądza
2. Bank Centralny w kształtowaniu polityki pieniężnej, Polityka rezerw obowiązkowych operacji otwartego rynku, stopa
redyskontowa
3. Banki Handlowe, charakterystyka działalności, główne produkty i usługi, bilans banku handlowego, reguły
zabezpieczenia płynności
4. Teoria popytu na pieniądz, ilościowa teoria pieniądza, Keynesa teoria preferencji płynności, monetarystyczna teoria
pieniądza Miltona Friedmana
5. Kształt polskiego rynku bankowego. Zmiany regulacyjne, prywatyzacja banków, napływ kapitału zagranicznego
6. Banki na rynku finansowym, rynek pieniężny, segmenty rynku pieniężnego, rynek kapitałowy
7. Usługi parabankowe i instytucje parabankowe, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo –Kredytowe, kasy mieszkaniowe,
pośrednicy kredytowi, firmy leasingowe i faktoringowe, kantory wymiany walut
8. Postępowanie naprawcze likwidacja i upadłość banków
Suma godzin: 15

Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne

Narzędzia dydaktyczne

Dyskusja, wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacją multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja,
pokaz,, kształcenie na odległość
Wzrokowe: tablica
Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica, 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

 M. Capiga, Finanse Banku,WoltersKluwer, Warszawa 2011
 Z. Dobosiewicz, Podstawy Bankowości z zadaniami, PWN, Warszawa 2008
 W. Jaworski, Z. Zawadzka, M. Iwonicz Drozdowska, Bankowość, Poltext, Warszawa 2006

uzupełniająca

 Z. Dobosiewicz „ Wprowadzenie do Finansów i Bankowości” Wyd. naukowe PWN, Warszawa 2009
 J. Grzywacz, Podstawy Bankowości, Difin, 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
15

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu

10
35
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Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

14
1
75
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie ma
zaawansowanej wiedzy na
temat analizy, nie umie

Student ma zaawansowaną wiedzę na temat analizy, wyjaśnia genezę i rozwój poglądów
(teorii) ekonomicznych w zakresie finansów banków
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wyjaśnić genezy i rozwoju
poglądów (teorii)
ekonomicznych w zakresie
finansów banków
Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu analizy finansowej i prognozowania oraz badań
operacyjnych, wnioskowania statystycznego, planowania, rachunkowości, rachunków
kosztów i strategii rozwoju w zakresie banków

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie ma poszerzonej
wiedzy z zakresu analizy
finansowej i prognozowania
oraz badań operacyjnych,
wnioskowania statystycznego,
planowania, rachunkowości,
rachunków kosztów i strategii
rozwoju w zakresie banków

Student zna zaawansowane metody analizy (ekonomicznej, finansowej) i stosuje je do
rozwiązania złożonych problemów finansów banków

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna
zaawansowanych metod
analizy (ekonomicznej,
finansowej) i nie stosuje ich
do rozwiązania złożonych
problemów finansów banków

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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/
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi

egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
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
kompleksowej oceny działań
instytucji państwowych i
prywatnych w kontekście
finansów bankowych

Student dokonuje kompleksowej oceny działań instytucji państwych i prywatnych w
kontekście finansów bankowych

Student interpretuje relacje między instytucjami sfery publicznej i prywatnej w skali
krajowej i międzynarodowej w zakresie bankowości

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi
interpretować relacji między
instytucjami sfery publicznej i
prywatnej w skali krajowej i
międzynarodowej w zakresie
bankowości

Student potrafi ocenić i sformułować zasady etyczne w biznesie oraz formułować
pozytywne i krytyczne opinie dotyczące podejmowanych problemów w zakresie finansów
banku

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie potrafi ocenić i
sformułować zasad etycznych
w biznesie oraz nie umie
formułować pozytywnych i
krytycznych opinii
dotyczących podejmowanych
problemów w zakresie
finansów banku
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egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie jest przygotowany
do wyjaśnienia na forum
publicznym istoty procesów
ekonomicznych oraz nie ma
świadomości posługiwania
się argumentami w dyskusji
odnośnie finansów banków

Student jest przygotowany do wyjaśnienia na forum publicznym istoty procesów
ekonomicznych oraz ma świadomość posługiwania się argumentami w dyskusji odnośnie
finansów banków

Student posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych i społecznych na
funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstwa w zakresie bankowości

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie posiada
kompetencji do oceny
wpływu zjawisk
demograficznych i
społecznych na
funkcjonowanie gospodarki i
przedsiębiorstwa w zakresie
bankowości

518

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

FINANSE SAMORZĄDOWE
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
3
C1.Student nabywa wiedzę w zakresie i strukturze finansów samorządowych, kompetencje finansowe organów lokalnych,
zasilanie finansowe budżetów jednostek samorządowych,
C2.Student zapoznaje się z przepisami prawa dotyczącymi finansów samorządowych i potrafi odnaleźć regulacje dotyczące
danej instytucji prawnej
C3. Student dostrzega i rozwiązuje podstawowe problemy z zakresu finansów samorządowych

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i finansów.

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki

studiów;/

pierwszego stopnia
PRK
Wiedza

W_01

Ma podstawową wiedzę o finansach samorządowych, ich specyfice oraz podstawowych regulacjach
prawnych ich dotyczących, oraz podstawową wiedzę na temat finansów samorządowych i
procesów zachodzących w ich zakresie.

P7U_W

W_05

Posługuje się elementarną terminologią ekonomiczną w prawidłowej interpretacji różnych
aspektów gospodarki finansowej jednostek samorządowych i potrafi je zastosować

P7U_W

W_17

Ma świadomość potrzeby pogłębiania swojej wiedzy z zakresu ekonomii- finansów samorządowych

P7U_W

Umiejętności
U_04

Intrepretuje relacje w zakresie finansów samorządowych odnośnie podmiotów publicznych i
prywatnych

P7U_U

U_05

Jest przygotowany do zidentyfikowania obszarów wiedzy, dba o rozwój kwalifikacji i zdolności
interdyscyplinarnych

P7U_U

U_09

Za pomocą zaawansowanych metod i modeli dokonuje prognoz i interpretacji procesów na poziomie
samorzadów lokalnych

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_06

Posiada kwalifikacje do kształtowania relacji, w interesie przedsiębiorstwa i społeczeństwa, łatwo
adaptuje się do zmieniających warunków.

P7U_K

K_12

Jest świadomy postępowania zgodnie z zasadami etyki w relacjach z pracownikami

P7U_K
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TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Problemy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i Polsce w latach 2004-15
Polityka spójności Unii Europejskiej – pojęcie, zakres, geneza i historia
Europejskie fundusze strukturalne. Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej
Podstawy zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
Kapitały własne i kapitały obce w finansowaniu przedsiębiorstw
Kredyt jako podstawowy środek finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce
Fundusze venture capital jako źródło pozyskiwania kapitału na rozwój przedsiębiorstw
Faktoring, franczyza i leasing jako źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
Partnerstwo publiczne-prywatne i jego rola w rozwoju regionalnym
Systemy monitorowania i ewaluacji rozwoju regionalnego
Finansowanie działalności przedsiębiorstw – studia wybranych przypadków

Suma godzin: 15
Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne

Wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz,
kształcenie na odległość

Narzędzia dydaktyczne
Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, platforma do webinarów

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,
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Literatura
podstawowa

 R. Rębilas, Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2014
 Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa, pod red. M. Stec, K. Bandarzewski, Lex


uzupełniająca

Nexis, Warszawa 2015
Rozwój regionalny i jego determinanty , t. 1-2, pod red. J. Polcyn, P Głowski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im S. Staszica, Piła 2014

 W. Gos, Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2012
 Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego, pod red. I. Kowalskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015
 Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, pod red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2011

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
15

20
25
14
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Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

1
75
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie ma podstawowej
wiedzy o finansach
samorządowych, ich specyfice
oraz podstawowych

Student ma podstawową wiedzę o finansach samorządowych, ich specyfice oraz
podstawowych regulacjach prawnych ich dotyczących, oraz podstawową wiedzę na temat
finansów samorządowych i procesów zachodzących w ich zakresie.
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regulacjach prawnych ich
dotyczących, oraz nie ma
podstawowej wiedzy na
temat finansów
samorządowych i procesów
zachodzących w ich zakresie.
Student posługuje się elementarną terminologią ekonomiczną w prawidłowej interpretacji
różnych aspektów gospodarki finansowej jednostek samorządowych i potrafi je zastosować

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie posługuje się
elementarną terminologią
ekonomiczną w prawidłowej
interpretacji różnych
aspektów gospodarki
finansowej jednostek
samorządowych i nie potrafi
jej zastosować

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie ma świadomości
pogłębiania swojej wiedzy z
zakresu ekonomii- finansów
samorządowych

Student ma świadomość potrzeby pogłębiania swojej wiedzy z zakresu ekonomii- finansów
samorządowych

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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/
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi

egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

Student interpretuje relacje w zakresie finansów samorządowych odnośnie podmiotów
publicznych i prywatnych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi
interpretować relacji w
zakresie finansów
samorządowych odnośnie
podmiotów publicznych i
prywatnych

Student jest przygotowany do zidentyfikowania obszarów wiedzy, dba o rozwój
kwalifikacji i zdolności interdyscyplinarnych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie jest przygotowany
do zidentyfikowania
obszarów wiedzy, nie dba o
rozwój kwalifikacji i
zdolności
interdyscyplinarnych

Student za pomocą zaawansowanych metod i modeli dokonuje prognoz i interpretacji
procesów na poziomie samorządów lokalnych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie używa
zaawansowanych metod i
modeli do prognoz i
interpretacji procesów na
poziomie samorządów
lokalnych
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egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

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 posiada kwalifikacje do kształtowania relacji, w interesie przedsiębiorstwa i
społeczeństwa, łatwo adaptuje się do zmieniających warunków.

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie posiada
kwalifikacji do kształtowania
relacji, w interesie
przedsiębiorstwa i
społeczeństwa, trudno
adaptuje się do zmieniających
warunków.

Student jest świadomy postępowania zgodnie z zasadami etyki w relacjach z pracownikami

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie jest świadomy
postępowania zgodnie z
zasadami etyki w relacjach z
pracownikami
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
4
C1. Opanowanie przez studentów ewidencji księgowej operacji gospodarczych zachodzących w jednostkach gospodarczych
C2. Posiadanie umiejętności obliczania wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdań finansowych

Zasady rachunkowości.Znajomość podstawowych kategorii aktywów, pasywów, ustalania wyniku finansowego.

Opis efektów uczenia się

Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_03

Posiada wiedzę z zakresu ewidencji księgowej operacji gospodarczych.
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P7U_W

W_08

Potrafi obliczać i analizować wynik finansowy z działalności podmiotów gospodarczych

P7U_W

W_13

Potrafi analizować wyniki finansowe podmiotów gospodarczych.

P7U_W

Umiejętności
U_07

Potrafi gromadzić dane i sporządzać sprawozdania finansowe według zasad właściwych dla
rachunkowości

P7U_U

U_09

Analizuje zjawiska ekonomiczne zgodnie z metodą bilansową, wyszukuje i korzysta z informacji
generowanych przez rachunkowość, wykorzystuje wiedzę z zakresu rachunkowości w
podejmowaniu decyzji

P7U_U

U_13

Podejmuje i analizuje rozwiązywania prostych problemów organizacyjnych i ewidencyjnych w
rachunkowości

P7U_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

P7U_K

K_11

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role przywódcze
(kierownicze) jak i wykonawcze

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1.
2.
3.
4.
5.

Ewidencja księgowa środków pieniężnych.
Ewidencja księgowa majątku trwałego.
Ewidencja rozrachunków i roszczeń.
Ewidencja księgowa materiałów.
Ewidencja produktów gotowych i towarów
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6. Ewidencja księgowa kosztów.
Suma godzin: 20
Forma zajęć :
ćwiczenie

Metody dydaktyczne

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

Ewidencja księgowa środków pieniężnych – rozwiązywanie zadań.
Ewidencja księgowa majątku trwałego – rozwiązywanie zadań.
Ewidencja rozrachunków i roszczeń – rozwiązywanie zadań.
Ewidencja księgowa materiałów – rozwiązywanie zadań..
Ewidencja produktów gotowych i towarów – rozwiązywanie zadań.
Ewidencja księgowa kosztów – rozwiązywanie zadań..
Ewidencja księgowa przychodów – rozwiązywanie zadań..
Ewidencja kapitałów i rezerw – rozwiązywanie zadań.
Ewidencja księgowa wyniku finansowego i jego rozliczenie – rozwiązywanie zadań.
Sprawozdawczość finansowa – rozwiązywanie zadań.
Suma godzin: 25.

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
Pracownia komputerowa: rozwiązywanie zadań przy komputerze

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
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Literatura
podstawowa

 Podstawy rachunkowości, pod red. K. Sawickiego, PWE, Warszawa 2005.
 Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw w warunkach Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod redakcją K.


uzupełniająca

Sawickiego, Ekspert, Wrocław 2006.
Rachunkowość od podstaw, pod red. D. Małkowskiej, ODDK, Gdańsk 2009

 B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK Gdańsk 2005
 W. Molenda, B. Molenda-Zaleska, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i MSSS Finansowej, Stowarzyszenie


Księgowych, Warszawa 2010
I.Olchowicz, Podstawy rachunkowości, cz. I i II, Difin, Warszawa 2007

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
15

10
25
23
2
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Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

75
3

ZAŁĄCZNIK NR 2

Efekt uczenia się

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY
Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu
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

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

531

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

wiedzy nr 2

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

analizować wyników
finansowych z działalności
podmiotów gospodarczych

gospodarczych

Student nie potrafi analizować
wyników finansowych
podmiotów gospodarczych

Student potrafi analizować wyniki finansowe podmiotów gospodarczych

UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie potrafi gromadzić
danych i nie potrafi
sporządzać sprawozdania
finansowego według zasad
właściwych dla

Student potrafi gromadzić dane i sporządzać sprawozdania finansowe według zasad
właściwych dla rachunkowości
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

rachunkowości

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie analizuje zjawisk
ekonomicznych zgodnie z
metodą bilansową, nie
wyszukuje i nie korzysta z
informacji generowanych
przez rachunkowość, nie
wykorzystuje wiedzy z
zakresu rachunkowości w
podejmowaniu decyzji

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie podejmuje i nie
analizuje rozwiązywania
prostych problemów
organizacyjnych i
ewidencyjnych w
rachunkowości

Student analizuje zjawiska ekonomiczne zgodnie z metodą bilansową, wyszukuje i
korzysta z informacji generowanych przez rachunkowość, wykorzystuje wiedzę z zakresu
rachunkowości w podejmowaniu decyzji

Student podejmuje i analizuje rozwiązywania 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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w

trakcie
egzaminu/zaliczenia
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 1

Student nie potrafi
samodzielnie i krytycznie
uzupełniać i doskonalić
nabytej wiedzę i nie ma
umiejętności w zakresie nauk
ekonomicznych i społecznych
rozszerzonej o wymiar
interdyscyplinarny

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 potrafi
współdziałać i pracować w
grupie, nie przyjmuje w niej
zarówno roli przywódczej
(kierowniczej) jak i
wykonawczej
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Rok studiów: III
Semestr studiów: V
Kierunek: Ekonomia
3
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;/

Znajomość podstaw rachunkowości

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_01

Zna główne metody i techniki rachunkowości zarządczej i możliwości ich praktycznego
wykorzystania

P7U_W

W_07

Zna istotę i aparat narzędziowy rachunkowości zarządczej wraz z możliwością jego zastosowania w
rozwiązywaniu problemów decyzyjnych

P7U_W

W_11

Zna metody ekonomiczne z zakresu kosztów oraz zna podstawowe relacje w odniesieniu do progu
rentowności oraz znaczenie procesów budżetowania

P7U_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

P7U_U

U_06

Potrafi posługiwać się normami kalkulacji kosztów w celu rozwiązania konkretnego problemu
ekonomicznego

P7U_U

U_23

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska wpływające na wynik finansowy firmy

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_01

Rozumie potrzebę doskonalenia swojej wiedzy w zakresie rachunkowości zarządczej

P7U_K

K_04

Potrafi planować oraz organizować zadania gospodarcze na podstawie rachunku kosztów działań

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE

536

Forma zajęć :
wykład

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

System informacyjny jednostki gospodarczej, funkcje, struktura.
Miejsce rachunkowości w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa.
Koszt jako kategoria badawcza
Wady i zalety kalkulacji opartej o koszt pełny
Zasady podziału kosztów całkowitych na stałe i zmienne
Wynik finansowy w systemie rachunku kosztów zmiennych i pełnych
Kalkulacja kosztu jednostkowego w systemie rachunku kosztów zmiennych.
Rachunek kosztów zmiennych a rachunek kosztów pełnych - wady. zalety
Analiza progu rentowności, założenia, istota
Decyzje cenowe przedsiębiorstwa - polityka cenowa.
Ceny zewnętrzne - formuły ustalania. Ceny wewnętrzne - pojęcie klasyfikacja
Rachunkowość zarządcza w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych

Suma godzin: 15
Forma zajęć :
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rachunkowość zarządcza w procesie decyzyjnym
Istota i klasyfikacja kosztów
Pomiar i wycena kosztów dla celów kontrolnych
Metoda kalkulacji podziałowej kosztów
Metoda kalkulacji doliczeniowej kosztów
Rachunek kosztów działań
Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych
Rachunek kosztów pełnych
Rachunek kosztów zmiennych
Absorpcyjny rachunek kosztów
Analiza progu rentowności.
Zastosowania analizy progu rentowności.

Suma godzin: 20
Metody dydaktyczne

Dyskusja, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium przypadku, indywidualne projekty studentów, ,
kształcenie na odległość
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wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy), dyskusja, pokaz, ćwiczenia
praca w grupach
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.
F2 – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny

Literatura
podstawowa

 K. Czubakowska, W. Gabrusewicz , E. Nowak, Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE. Warszawa 2008.
 Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Oficyna WoltersKluwer 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
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Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
15
20

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

15
10
23
2
75
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

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 51%-70% - wskaźnik
osiągnięcia efektu stanowi
odzwierciedlenie oceny
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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

oceny zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

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

Student zna istotę i aparat narzędziowy rachunkowości zarządczej wraz z możliwością jego
zastosowania w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych

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 teorie ekonomiczne z zakresu kosztów oraz zna podstawowe relacje w
odniesieniu do progu rentowności oraz znaczenie procesów budżetowania

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
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zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 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 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

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi posługiwać
się normami kalkulacji
kosztów w celu rozwiązania

Student potrafi posługiwać się normami kalkulacji kosztów w celu rozwiązania
konkretnego problemu ekonomicznego
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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

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
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

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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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

STRATEGIE PODATKOWE I FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
4
C1. Zapoznanie słuchaczy z istotą, zasadami i celem wdrażania w przedsiębiorstwie strategii podatkowych i finansowych oraz
korzyściami z tego wynikającymi
C2. Przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wdrażania i
finansowych w przedsiębiorstwach

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

wykorzystywania poznanych strategii podatkowych i

Podstawy wiedzy z zakresu systemu podatkowego oraz analizy finansowej przedsiębiorstw.

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia

PRK
Wiedza
W_01

Posiada wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych dotyczącą instytucji gospodarczych oraz ich
otoczenia ekonomicznego, społecznego i prawnego oraz złożonych procesów zachodzących w
gospodarce i jej otoczeniu

P7U_W

W_05

Zna zaawansowane teorie mikroekonomii, makroekonomii oraz na tej podstawie wyjaśnia zasady
funkcjonowania przedsiębiorstw

P7U_W

W_07

Ma poszerzoną wiedzę z zakresu analizy ekonometrycznej (finansowej) i prognozowania oraz badań
operacyjnych, wnioskowania statystycznego, planowania, rachunkowości, rachunku kosztów i
strategii rozwoju

P7U_W

Umiejętności
U_02

Dokonuje kompleksowej oceny działań instytucji państwowych i prywatnych

P7U_U

U_03

Dokonuje kompleksowej analizy polityki gospodarczej (konkurencyjności, spójności, podatkowej,
handlowej, w aspekcie mikro i makro) oraz określa relacje między działaniami instytucji

P7U_U

U_09

Za pomocą zaawansowanych metod i modeli statystycznych, matematycznych, badań
operacyjnych, prognoz i symulacji, planowania, rachunku kosztów dokonuje interpretacji
procesów gospodarczych oraz zasobów

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_06

Jest przygotowany do przejmowania odpowiedzialności za realizację przekazanego mu zadania oraz
ludzi a także jest przygotowany do kierowania i organizowania pracą zespołu w kwestiach
finansowych i podatkowych w przedsiębiorstwie
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P7U_K

K_07

Posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych, społecznych na funkcjonowanie
gospodarki i przedsiębiorstwa w zakresie podatków i finansowania przedsiębiorstw

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

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

Wprowadzenie do przedmiotu: istota, zadania i cele strategii podatkowych i finansowych przedsiębiorstw
Omówienie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych z tematyką wykładów
Zapoznanie studentów z rodzajami strategii podatkowych: strategia agresywna i progresywna
Omówienie form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności
Źródła finansowania
Kształtowanie wysokości dochodów
Kształtowanie wysokości kosztów
Formułowanie strategii podatkowej i finansowej przedsiębiorstwa

Suma godzin: 20
Forma zajęć :
ćwiczenie

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

Omówienie źródeł finansowania przedsiębiorstw
Reakcje podatników na obowiązek podatkowy- legalne i nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i jej przejawy
Analiza finansowa wybranego przedsiębiorstwa
Maksymalizacja dochodów przedsiębiorstwa
Optymalizacja wysokości kosztów przedsiębiorstwa
Omówienie zalet i wad poznanych strategii podatkowych i finansowych przedsiębiorstw
Opracowanie strategii podatkowej i finansowej przedsiębiorstwa

Suma godzin: 20
Metody dydaktyczne

Wykład informacyjny, dyskusyjny, ćwiczenia praktyczne, praca w grupach, , kształcenie na odległość
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Narzędzia dydaktyczne

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, platforma do webinarów

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny

Literatura
podstawowa

 K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, Polskie



uzupełniająca

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014
J. Engelhardt, Współczesne przedsiębiorstwo, CeDeWu, Warszawa 2009
J. Engelhardt, Zarządzanie przedsiębiorstwem, CeDeWu, Warszawa 2014

 Dolata, Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, WoltersKluwer SA, Warszawa 2013
 M. Norkowski M. Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem według koncepcji beyondbudgeting, wyd. CeDeWu,


Warszawa 2015
E. Nowak, Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw, CeDeWu, 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
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Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

20
20
20
20
19
1
100
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

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

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/
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egzaminacyjnej

egzaminacyjnej

Student posiada wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych dotyczącą instytucji
gospodarczych oraz ich otoczenia ekonomicznego, społecznego i prawnego oraz złożonych
procesów zachodzących w gospodarce i jej otoczeniu

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie posiada wiedzy z
dziedziny nauk
ekonomicznych dotyczącą
instytucji gospodarczych oraz
ich otoczenia ekonomicznego,
społecznego i prawnego oraz
złożonych procesów
zachodzących w gospodarce i
jej otoczeniu

Student zna zaawansowane teorie mikroekonomii, makroekonomii oraz na tej podstawie
wyjaśnia zasady funkcjonowania przedsiębiorstw

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna
zaawansowanych teorii
mikroekonomii,
makroekonomii oraz na tej
podstawie nie umie wyjaśniać
zasad funkcjonowania
przedsiębiorstw

Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu analizy ekonometrycznej (finansowej) i
prognozowania oraz badań operacyjnych, wnioskowania statystycznego, planowania,
rachunkowości, rachunku kosztów i strategii rozwoju

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie ma poszerzonej
wiedzy z zakresu analizy
ekonometrycznej (finansowej)
i prognozowania oraz badań
operacyjnych, wnioskowania
statystycznego, planowania,
rachunkowości, rachunku
kosztów i strategii rozwoju

UMIEJĘTNOŚCI
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egzaminacyjnej

zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 dokonuje kompleksowej oceny działań instytucji państwowych i prywatnych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie dokonuje
kompleksowej oceny działań
instytucji państwowych i
prywatnych

Student dokonuje kompleksowej analizy polityki gospodarczej (konkurencyjności,
spójności, podatkowej, handlowej, w aspekcie mikro i makro) oraz określa relacje między
działaniami instytucji

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie dokonuje
kompleksowej analizy
polityki gospodarczej
(konkurencyjności, spójności,
podatkowej, handlowej, w
aspekcie mikro i makro) oraz
nie określa relacji między
działaniami instytucji

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student za pomocą

Student za pomocą zaawansowanych metod i modeli statystycznych, matematycznych,
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

umiejętności nr 3

zaawansowanych metod i
modeli statystycznych,
matematycznych, badań
operacyjnych, prognoz i
symulacji planowania,
rachunku kosztów nie
potrafi dokonać
interpretacji procesów
gospodarczych oraz
zasobów

badań operacyjnych, prognoz i symulacji, planowania, rachunku kosztów dokonuje
interpretacji procesów gospodarczych oraz zasobów

KOMPETENCJE

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

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 nie jest przygotowany
do przejmowania
odpowiedzialności za
realizację przekazanego mu
zadania oraz ludzi a także nie
jest przygotowany do
kierowania i organizowania

Student jest przygotowany do przejmowania odpowiedzialności za realizację przekazanego
mu zadania oraz ludzi a także jest przygotowany do kierowania i organizowania pracą
zespołu w kwestiach finansowych i podatkowych w przedsiębiorstwie
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

pracą zespołu w kwestiach
finansowych i podatkowych
w przedsiębiorstwie

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie posiada
kompetencji do oceny
wpływu zjawisk
demograficznych,
społecznych na
funkcjonowanie gospodarki i
przedsiębiorstwa w zakresie
podatków i finansowania
przedsiębiorstw

Student posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych, społecznych na
funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstwa w zakresie podatków i finansowania
przedsiębiorstw
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia

ANALIZA FINANSOWA
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

3
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

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Wymagana wiedza z przedmiotów: mikroekonomia, podstawy makroekonomii, matematyka, statystyka opisowa, ekonometria.

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_03

Zna podstawy teoretyczne analizy ekonomicznej, metody i rodzaje analizy ekonomicznej

P7U_W

W_08

Zna narzędzia służące do pozyskiwania, analizy i prezentacji danych ekonomicznych w różnych
obszarach działalności przedsiębiorstwa

P7U_W

W_15

Wymienia i charakteryzuje wskaźniki ekonomiczne i finansowe

P7U_W

Umiejętności
U_05

Dobiera właściwe metody analizy do konkretnego obszaru działań i przeprowadza analizy
ekonomiczne badanych obszarach

P7U_U

U_08

Porządkuje i prezentuje wyniki analiz (w postaci ustnych wystąpień w języku polskim i obcym) oraz
wykorzystuje je w podejmowaniu decyzji

P7U_U

U_17

Rozumie znaczenie analiz we wspomaganiu procesów podejmowania decyzji

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_02

Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się i doskonali oraz
poszerza nabytą wiedzę i umiejętności

P7U_K

K_10

Jest świadomy wartości jaką przedstawia wiedza i praca człowieka

P7U_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.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw - analiza wskaźnikowa, uwarunkowania rynkowe.
Analiza produkcji.
Analiza kosztów.
Analiza zatrudnienia.
Analiza sprzedaży i cen
Analiza cen. Zniekształcenia cenowe i ceny kalkulacyjne dóbr handlowych i niehandlowych.
Ocena projektów gospodarczych.
Ocena efektywności inwestycji.
Techniki rachunkowe mierzenia efektywności przedsięwzięć.
Stopa dyskontowa. Metody ilościowe i jakościowe w analizie branż i rynków.

Suma godzin: 15
Forma zajęć :
ćwiczenie

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

Zadania dotyczące dynamiki i struktury majątku i kapitałów.
Zadania dotyczące analizy przepływu środków pieniężnych.
Zadania z analizy wskaźnikowej.
Zadania z analizy produkcji.
Zadania z analizy kosztów.
Zadania z analizy zatrudnienia.
Zadania z analizy sprzedaży.
Zadania z analizy cen kalkulacyjnych dóbr handlowych i niehandlowych.
Zadania dotyczące oceny projektów gospodarczych, oceny efektywności inwestycji oraz mierzenia efektywności
przedsięwzięć.

Suma godzin: 15
Metody dydaktyczne

wykład: problemowy, konwersatoryjny, informacyjny, opisowy, kształcenie na odległość
ćwiczenia: dyskusja, projekt badawczy, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium przypadku

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)

F1 – Ocena zadań przygotowywanych indywidualnie podczas ćwiczeń
F2 - Ocena prezentacji.
F3 – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny

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
15
15

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
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Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

10
15
18
2
75
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

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

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
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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

Student zna narzędzia służące do pozyskiwania, analizy i prezentacji danych
ekonomicznych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna narzędzi
służących do pozyskiwania,
analizy i prezentacji danych
ekonomicznych w różnych
obszarach działalności
przedsiębiorstwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie wymienia i nie
charakteryzuje wskaźników
ekonomicznych i finansowych

Student wymienia i charakteryzuje wskaźniki ekonomiczne i finansowe

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych

zajęć

zajęć

zajęć

umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

Student dobiera właściwe metody analizy do konkretnego obszaru działań i przeprowadza
analizy ekonomiczne badanych obszarach

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie dobiera
właściwych metod analizy do
konkretnego obszaru działań i
nie przeprowadza analiz
ekonomicznych badanych
obszarów

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 2

Student nie porządkuje i nie
prezentuje wyników analiz (w
postaci ustnych wystąpień w
języku polskim i obcym) oraz
nie wykorzystuje ich w
podejmowaniu decyzji

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie rozumie znaczenia Student rozumie znaczenie analiz we wspomaganiu procesów podejmowania decyzji
analiz we wspomaganiu
procesów podejmowania
decyzji
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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi wynik obserwacji

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się na poziomie
bardzo dobrymwskaźnik osiągnięcia

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

Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się i
doskonalenia oraz poszerza nabytą wiedzę i umiejętności

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie ma świadomości
swojej wiedzy i umiejętności,
nie rozumie potrzeby uczenia
się i doskonalenia 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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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

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
4
C1. Przekazanie słuchaczom wiedzy o zasadach i regułach rachunkowości i sprawozdawczości w instytucjach finansowych, ze
szczególnym uwzględnieniem banków
C2. Przekazanie studentom wiedzy o przepisach prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, a regulujących ten
aspekt działalności bankowej

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości.

Opis efektów uczenia się

Wiedza

560

Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_01

Posiada wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych dotyczącą banków, przepisów prawnych
regulujących zasady rachunkowości i sprawozdawczości bankowej.

P7U_W

W_06

Ma poszerzoną wiedzę z zakresu analizy ekonometrycznej (finansowej) oraz rachunkowości
instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem banków. Dysponuje wiedzą o ewidencji i
sprawozdawczości w bankach.

P7U_W

W_07

Zna i stosuje zaawansowane narzędzia, metody i techniki gromadzenia, przetwarzania i prezentacji
danych w ramach rachunkowości bankowej opisujących zjawiska ekonomiczne i finansowe
zachodzące w bankach i innych instytucjach finansowych bądź związane z bankami tudzież innymi
instytucjami finansowymi.

P7U_W

Umiejętności
U_09

Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą rachunkowości instytucji finansowych, a szczególnie
banków oraz potrafi rozwiązywać bankowe problemy rachunkowe, wykorzystując do tego
narzędzia, metody i techniki rachunkowości, w tym rachunek kosztów

P7U_U

U_13

Dokonuje pogłębionych analiz funkcjonowania sektora bankowego w aspekcie
ekonomicznym i finansowym wykorzystując narzędzia rachunkowości i metody
rachunkowości bankowej

P7U_U

U_18

Posługuje się przepisami prawa i wykorzystuje je do rozwiązywania problemów z zakresu
rachunkowości bankowej.

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_02

Jest świadomy konieczności aktualizowania swojej wiedzy odnośnie przepisów prawa bankowego i
bilansowego oraz swojej wiedzy odnośnie zalecanych praktyk dobrej rachunkowości i księgowości.

P7U_K

K_12

Jest świadomy naganności i społecznej szkodliwości praktyk kreatywnej księgowości

P7U_K
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TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

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

Wprowadzenie do rachunkowości bankowej.
Podstawowe pojęcia z dziedziny rachunkowości bankowej
Ustawa o rachunkowości. Prawne regulacje rachunkowości bankowej w Polsce i w Unii Europejskiej
Aktywa bankowe – ewidencja i wycena.
Pasywa bankowe – ewidencja i wycena.
Sprawozdawczość finansowa banków.
Wycena ekspozycji kredytów bankowych
Rozrachunki międzybankowe i międzyokresowe
Rachunek zysków i strat banków oraz niebankowych instytucji finansowych

Suma godzin: 20
Forma zajęć :
ćwiczenie

1. Przychody, koszty i wynik finansowy banku
2. Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w bankach
3. Rola Komisji Nadzoru Finansowego w sprawowaniu kontroli nad rachunkowością instytucji finansowych
4. Podatki w bankowości polskiej
5. Finansowe instrumenty pochodnej w rachunkowości bankowej
6. Tworzenie i ewidencja rezerw bankowych
7. Typowe nieprawidłowości i błędy w rachunkowości bankowej – studium przypadków
8. Najważniejsze różnice między rachunkowością banków a rachunkowością niebankowych instytucji finansowych
Suma godzin: 20

Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, dyskusyjny, ćwiczenia programowe, praca w grupach, , kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne
Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, platforma do webinarów
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Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny

Literatura
podstawowa

 Z. Miętki, Rachunkowość bankowa, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2008
 Pawlak, Zbiór zadań z rachunkowości bankowej,Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Warszawa 2014
 M. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008

uzupełniająca

 E. Drygas, Ćwiczenia z rachunkowości finansowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań



2009.
B. Micherda, Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa 2012
S. Rogozina, Niestandardowy podręcznik do rachunkowości: rachunkowość pół żartem i na serio, CeDeWu,
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
20
20

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
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Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

20
20
19
1
100
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

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

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
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Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie posiada wiedzy z
dziedziny nauk
ekonomicznych dotyczącej
banków, przepisów prawnych
regulujących zasady
rachunkowości i
sprawozdawczości bankowej.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie ma poszerzonej
wiedzy z zakresu analizy
ekonometrycznej (finansowej)
oraz rachunkowości instytucji
finansowych, ze szczególnym
uwzględnieniem banków. Nie
dysponuje wiedzą o ewidencji
i sprawozdawczości w
bankach.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna i nie stosuje
zaawansowanych narzędzi,
metod i technik gromadzenia,
przetwarzania i prezentacji
danych w ramach
rachunkowości bankowej
opisujących zjawiska
ekonomiczne i finansowe
zachodzące w bankach i
innych instytucjach
finansowych bądź związane z
bankami tudzież innymi

Student posiada wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych dotyczącą banków, przepisów
prawnych regulujących zasady rachunkowości i sprawozdawczości bankowej.

Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu analizy ekonometrycznej (finansowej) oraz
rachunkowości instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem banków.
Dysponuje wiedzą o ewidencji i sprawozdawczości w bankach.

Student zna i stosuje zaawansowane narzędzia, metody i techniki gromadzenia,
przetwarzania i prezentacji danych w ramach rachunkowości bankowej opisujących
zjawiska ekonomiczne i finansowe zachodzące w bankach i innych instytucjach
finansowych bądź związane z bankami tudzież innymi instytucjami finansowymi
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instytucjami finansowymi
UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie ma
zaawansowanej wiedzy
dotyczącej rachunkowości
instytucji finansowych, a
szczególnie banków oraz
nie potrafi rozwiązywać
bankowych problemów
rachunkowych,
wykorzystując do tego
narzędzia, metody i techniki
rachunkowości, w tym

Student ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą rachunkowości instytucji finansowych, a
szczególnie banków oraz potrafi rozwiązywać bankowe problemy rachunkowe,
wykorzystując do tego narzędzia, metody i techniki rachunkowości, w tym rachunek
kosztów.
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

rachunek kosztów.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie dokonuje
pogłębionych analiz
funkcjonowania
sektora bankowego w
aspekcie
ekonomicznym i
finansowym
wykorzystując
narzędzia
rachunkowości i
metody
rachunkowości
bankowej

Student dokonuje pogłębionych analiz funkcjonowania sektora bankowego w
aspekcie ekonomicznym i finansowym wykorzystując narzędzia rachunkowości i
metody rachunkowości bankowej

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie posługuje się
przepisami prawa i nie
wykorzystuje ich do
rozwiązywania
problemów z zakresu
rachunkowości bankowej

Student posługuje się przepisami prawa i wykorzystuje je do rozwiązywania
problemów z zakresu rachunkowości bankowej.

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi wynik obserwacji

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się na poziomie
bardzo dobrymwskaźnik osiągnięcia

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

Student jest świadomy konieczności aktualizowania swojej wiedzy odnośnie przepisów
prawa bankowego i bilansowego oraz swojej wiedzy odnośnie zalecanych praktyk dobrej
rachunkowości i księgowości.

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie jest świadomy
konieczności aktualizowania
swojej wiedzy odnośnie
przepisów prawa bankowego i
bilansowego oraz swojej
wiedzy odnośnie zalecanych
praktyk dobrej rachunkowości
i księgowości.

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie jest świadomy
naganności i społecznej
szkodliwości praktyk
kreatywnej księgowości.

Student jest świadomy naganności i społecznej szkodliwości praktyk kreatywnej
księgowości.
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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

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
4
C1. Przekazanie słuchaczom wiedzy o zasadach i procesie konstruowania budżetu w administracji publicznej na różnych
szczeblach.
C2. Przedstawienie procesu konstruowania rozmaitych planów finansowych różnych jednostek budżetowych.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Student powinien dysponować elementarną wiedzą z zakresu ekonomii i finansów.

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_01

Posiada wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych dotyczącą jednostek budżetowych, przepisów
prawnych regulujących zasady tworzenia budżetu i planów finansowych. Wie jak funkcjonuje
sektor finansów publicznych w Polsce.

P7U_W

W_03

Zna zasady funkcjonowania i działania sektora publicznego. Posiada elementarną wiedzę o
rachunkowości budżetowej instytucji publicznych i samorządowych.

P7U_W

W_06

Ma poszerzoną wiedzę z zakresu analizy ekonometrycznej (finansowej) przydatnej w procesie
konstruowania budżetu. Posiada wiedzę o prognozowaniu i planowaniu budżetu. Dysponuje wiedzą
o ewidencji i sprawozdawczości w jednostkach budżetowych.

P7U_W

Umiejętności
U_02

Dokonuje kompleksowej oceny działań instytucji państwowych, jednostek budżetowych i
samorządowych oraz przedsiębiorstw prywatnych, ich racjonalności i finansowej
odpowiedzialności.

P7U_U

U_03

Dokonuje kompleksowej analizy polityki podatkowej i wydatkowej oraz określa relacje między
działaniami instytucji publicznych i ich wpływy na sytuację finansową sektora publicznego.

P7U_U

U_13

Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą finansów publicznych oraz w tym zakresie rozwiązywania
problemów wykorzystując do tego m.in. narzędzia rachunkowości budżetowych i rachunek
kosztów.

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_09

Potrafi korzystać z doświadczeń odnośnie rachunkowości budżetowej w sektorze administracji
publicznej i jednostkach budżetowych i przenosić je do przedsiębiorstw.

P7U_K

K_12

Jest świadomy naganności i społecznej szkodliwości praktyk kreatywnej księgowości. Zdaje sobie
sprawę z tego, jak ważne jest rzetelne, prawidłowe i odpowiedzialne planowanie i prognozowanie
budżetowe dla pomyślności firmy, organizacji i całego społeczeństwa.

P7U_K
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TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

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

Główne pojęcia z dziedziny rachunkowości jednostek budżetowych
System finansowy państwa
System podatkowy w Polsce
System podatkowy w wybranych państwach Unii Europejskiej
Charakterystyka rachunkowości sektora finansów publicznych
Metody budżetowania
Dyscyplina finansów publicznych i jej znaczenie dla gospodarki
Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych

Suma godzin: 20
Forma zajęć :
ćwiczenie

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

Planowanie budżetu Unii Europejskiej
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
Audyt zewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
Ewidencja podatkowa w jednostkach samorządu terytorialnego
Ewidencja środków pieniężnych, kredytów, pożyczek, rozliczeń i rozrachunków
Funkcjonowanie i kontrolowanie kont finansowych i pozafinansowych
Typowe nieprawidłowości i błędy w procesie planowania i realizowania budżetu

Suma godzin: 20
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, dyskusyjny, ćwiczenia programowe, praca w grupach, , kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne
Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, platforma do webinarów

571

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny

Literatura
podstawowa

 J. Kuchmacz, Rachunkowość budżetowa: zbiór zadań z rozwiązaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego



uzupełniająca

w Krakowie, Kraków 2012
K. Winiarska, M. Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, WoltersKluwer, Warszawa 2013
D. Zarzecki, Narzędzia zarządzania finansami, Fundacja Rozwoju i Przedsiębiorczości w Polsce, Szczecin 2014.

 B. Micherda, Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa 2012.
 Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego: wybrane zagadnienia, pod red. J. Bindy, Wyższa
Szkoła Finansów i Prawa, Bielsko-Biała 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
20

Udział w wykładach
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Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

20
20
20
19
1
100
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

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/

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
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egzaminacyjnej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie posiada wiedzy z
dziedziny nauk
ekonomicznych dotyczącej
jednostek budżetowych,
przepisów prawnych
regulujących zasady
tworzenia budżetu i planów
finansowych. Student nie wie
jak funkcjonuje sektor
finansów publicznych w
Polsce.

Student zna zasady funkcjonowania i działania sektora publicznego. Posiada elementarną
wiedzę o rachunkowości budżetowej instytucjach publicznych i samorządowych.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna zasad
funkcjonowania i działania
sektora publicznego. Nie
posiada elementarnej wiedzy
o rachunkowości budżetowej,
instytucjach publicznych i
samorządowych.

Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu analizy ekonometrycznej (finansowej) przydatnej
w procesie konstruowania budżetu. Posiada wiedzę o prognozowaniu i planowaniu
budżetu. Dysponuje wiedzą o ewidencji i sprawozdawczości w jednostkach budżetowych.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie ma poszerzonej
wiedzy z zakresu analizy
ekonometrycznej (finansowej)
przydatnej w procesie
konstruowania budżetu. Nie
posiada wiedzy o
prognozowaniu i planowaniu
budżetu. Nie dysponuje
wiedzą o ewidencji i

Student posiada wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych dotyczącą jednostek
budżetowych, przepisów prawnych regulujących zasady tworzenia budżetu i planów
finansowych. Student wie jak funkcjonuje sektor finansów publicznych w Polsce.
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sprawozdawczości w
jednostkach budżetowych.
UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie dokonuje
kompleksowej oceny
działań instytucji
państwowych,
jednostek
budżetowych i
samorządowych oraz
przedsiębiorstw
prywatnych, ich
racjonalności i

Student dokonuje kompleksowej oceny działań instytucji państwowych, jednostek
budżetowych i samorządowych oraz przedsiębiorstw prywatnych, ich
racjonalności i finansowej odpowiedzialności.
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

finansowej
odpowiedzialności.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie dokonuje
kompleksowej analizy
polityki podatkowej i
wydatkowej oraz nie umie
określić relacji między
działaniami instytucji
publicznych i ich wpływu
na sytuację finansową
sektora publicznego.

Student dokonuje kompleksowej analizy polityki podatkowej i wydatkowej oraz określa
relacje między działaniami instytucji publicznych i ich wpływy na sytuację finansową
sektora publicznego.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie ma
zaawansowanej wiedzy
dotyczącej finansów
publicznych oraz w tym
zakresie rozwiązywania
problemów nie
wykorzystuje do tego m.in.
narzędzi rachunkowości
budżetowych i rachunku
kosztów.

Student ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą finansów publicznych oraz w tym zakresie
rozwiązywania problemów wykorzystując do tego m.in. narzędzia rachunkowości
budżetowych i rachunek kosztów.

KOMPETENCJE
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie
niedostatecznym- wskaźnik

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie
dostatecznym- wskaźnik
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się na poziomie
bardzo dobrym-

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie potrafi korzystać z
doświadczeń odnośnie
rachunkowości budżetowej w
sektorze administracji
publicznej i jednostkach
budżetowych i przenosić ich
do przedsiębiorstw.

Student potrafi korzystać z doświadczeń odnośnie rachunkowości budżetowej w sektorze
administracji publicznej i jednostkach budżetowych i przenosić je do przedsiębiorstw.

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie jest świadomy
naganności i społecznej
szkodliwości praktyk
kreatywnej księgowości. Nie
zdaje sobie sprawy z tego, jak
ważne jest rzetelne,
prawidłowe i odpowiedzialne
planowanie i prognozowanie
budżetowe dla pomyślności
firmy, organizacji i całego
społeczeństwa.

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

Student jest świadomy naganności i społecznej szkodliwości praktyk kreatywnej
księgowości. Zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest rzetelne, prawidłowe i
odpowiedzialne planowanie i prognozowanie budżetowe dla pomyślności firmy,
organizacji i całego społeczeństwa.
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
1
C1. Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF/ MSR) do sporządzania sprawozdań finansowych
C2. Zaprezentowanie sprawozdawczości finansowej jednostkowej, jak i skonsolidowanej zgodnie z zapisami MSR/MSFF
C3. Wyszczególnienie różnic ewidencyjnych i wyceny pozycji sprawozdawczych wg ustawy o rachunkowości oraz
MSR/MSFF

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Wiedza z zakresu rachunkowości finansowej.

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_05

Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze oraz ocenić uwarunkowania
ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych

P7U_W

W_08

Posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wiedzę na temat
możliwości zastosowania podstawowych metod i narzędzi ilościowych wspierających prowadzenie
działalności gospodarczej, a także na temat prawa, norm i standardów związanych z tego rodzaju
działalnością

P7U_W

W_17

Ma pogłębioną wiedzę na temat zastosowania wybranych narzędzi ilościowych w opisie
funkcjonowania różnych obszarów gospodarki oraz analizie tego funkcjonowania a także
prognozowaniu przyszłych scenariuszy

P7U_W

Umiejętności
U_09

Posługuje się bardziej zaawansowaną terminologią ekonomiczną

P7U_U

U_18

Potrafi przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwa bądź pogłębioną analizę wybranego
obszaru funkcjonowania tego przedsiębiorstwa

P7U_U

U_19

Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi,
etycznymi) z zakresu finansów i rachunkowości w celu rozwiązywania konkretnych problemów

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_08

Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu
określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich
hierarchii

P7U_K

K_11

Posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji różnych projektów i posiada
świadomość możliwego oddziaływania skutków podejmowanych przez siebie decyzji

P7U_K
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TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład
Forma zajęć :
ćwiczenie

1. Wprowadzenie do MSSF, założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, MSR 1
Prezentacja sprawozdań finansowych
2. MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych
3. MSR 8 Zasady(polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
4. MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe
5. MSR 17 Leasing
6. MSR 38 Wartości niematerialne
7. MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
8. MSR 2 Zapasy
9. MSR 11 Kontrakty budowlane
10. MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
11. MSR 19 Świadczenia pracownicze, MSSF 7, 9 Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle MSSF
Suma godzin: 15

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia programowe, praca w grupach, kształcenie na odległość

Narzędzia dydaktyczne
Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, platforma do webinarów
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Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny

Literatura
podstawowa

 Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) 2011, IASB, wydane przez Stowarzyszenie


uzupełniająca

Księgowych w Polsce, 2011 r. oraz nowo przyjmowane standardy
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a Ustawa o rachunkowości – podobieństwa i różnice, pod
red. A. Jarugi, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007

 Helin, Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości , Fundacja Rozwoju




Rachunkowości, Warszawa 2000.
Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość – MSR - Podatki, pod red. A. Jarugowej, T. Martyniuka,
ODDK, Gdańsk 2002
Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, analiza porównawcza, pod red. J. Gierusz,
ODDK, Gdańsk 2002
Ustawa o rachunkowości z 1994 r. ze zmianami, tekst jednolity Dz. U. Nr 152 z 2009 roku.

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

581

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

15

9
1
25
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

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

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/
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egzaminacyjnej

egzaminacyjnej

Student potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze oraz oceniać
uwarunkowania ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie potrafi
analizować, interpretować i
wyjaśniać zjawisk
gospodarczych oraz oceniać
uwarunkowań ekonomicznofinansowych jednostek
gospodarczych

Student posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wiedzę
na temat możliwości zastosowania podstawowych metod i narzędzi ilościowych
wspierających prowadzenie działalności gospodarczej, a także na temat prawa, norm i
standardów związanych z tego rodzaju działalnością

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie posiada wiedzy
niezbędnej do prowadzenia
działalności gospodarczej oraz
wiedzy na temat możliwości
zastosowania podstawowych
metod i narzędzi ilościowych
wspierających prowadzenie
działalności gospodarczej, a
także na temat prawa, norm i
standardów związanych z tego
rodzaju działalnością

Student ma pogłębioną wiedzę na temat zastosowania wybranych narzędzi ilościowych w
opisie funkcjonowania różnych obszarów gospodarki oraz analizie tego funkcjonowania a
także prognozowaniu przyszłych scenariuszy

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie ma pogłębionej
wiedzy na temat zastosowania
wybranych narzędzi
ilościowych w opisie
funkcjonowania różnych
obszarów gospodarki oraz
analizie tego funkcjonowania
a także prognozowaniu
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egzaminacyjnej

zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

przyszłych scenariuszy
UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie posługuje się
bardziej zaawansowaną
terminologią ekonomiczną

Student posługuje się bardziej zaawansowaną terminologią ekonomiczną

Student potrafi przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwa bądź pogłębioną analizę
wybranego obszaru funkcjonowania tego przedsiębiorstwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi
przeprowadzić analizy
finansowej przedsiębiorstwa
bądź pogłębionej analizy
wybranego obszaru
funkcjonowania tego
przedsiębiorstwa
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie posługuje się
sprawnie systemami
normatywnymi, normami i
regułami (prawnymi,
zawodowymi, etycznymi) z
zakresu finansów i
rachunkowości w celu
rozwiązywania konkretnych
problemów

Student sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi,
zawodowymi, etycznymi) z zakresu finansów i rachunkowości w celu rozwiązywania
konkretnych problemów

KOMPETENCJE

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

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 nie posiada wiedzy i
umiejętności pozwalających
na pozyskiwanie informacji
służących rozwiązywaniu
określonych problemów z

Student posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących
rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na
właściwe ustalanie ich hierarchii
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

zakresu finansów i
rachunkowości oraz na
właściwe ustalanie ich
hierarchii

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie posiada zdolności
uczestniczenia w
przygotowaniu i realizacji
różnych projektów i nie
posiada świadomości
możliwego oddziaływania
skutków podejmowanych
przez siebie decyzji

Student posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji różnych projektów i
posiada świadomość możliwego oddziaływania skutków podejmowanych przez siebie
decyzji
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

RACHUNKOWOŚĆ PROJEKTÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Przekazanie wiedzy dotyczącej wykorzystania ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
C2. Nabycie umiejętności dostosowania do wymogów sprawozdawczości wymaganej przez instytucje nadzorujące z ramienia
UE

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Wiedza z zakresu rachunkowości finansowej.
Wiedza dotycząca funduszy UE.

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_06

Ma wiedzę dotyczącą możliwości pozyskania środków unijnych oraz roli służb finansowoksięgowych w obsłudze projektu finansowanego ze środków unijnych.

P7U_W

W_17

Zna, rozumie i rozpatruje – z punktu widzenia właściwego dla rachunkowości - przepisy prawa
regulujące wycenę i prezentację środków pochodzących z funduszy unijnych.

P7U_W

W_19

Zna zasady: wyceny, prezentacji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu
finansowanego ze środków unijnych.

P7U_W

Umiejętności
U_04

Potrafi określić wpływ pozyskania środków unijnych na sytuację finansową, majątkową oraz wyniki
jednostki korzystającej ze wsparcia Unii Europejskiej poprzez odpowiednią wycenę skutków
finansowych tych zdarzeń.

P7U_U

U_19

Sprawnie posługuję się przepisami prawa regulującymi rachunkowość i opodatkowanie środków
pochodzących z UE (VAT i Podatek dochodowy).

P7U_U

U_22

Potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze związane z realizacją projektów unijnych w księgach
rachunkowych.

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_01

Rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków w
aspekcie prawidłowej ewidencji i opodatkowania środków unijnych.

P7U_K

K_08

Posiada umiejętność analitycznego myślenia w zakresie wyceny, ujmowania oraz prezentacji
zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu unijnego. Posiada umiejętność
analizowania wpływu poszczególnych zdarzeń gospodarczych występujących w zakresie
realizowanego projektu unijnego na sytuację majątkową i finansową jednostki.

P7U_K
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TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład
Forma zajęć :
ćwiczenie

Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów unijnych.
Zasady wyodrębniania wydzielonych zapisów księgowych
polityka rachunkowości
Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie
Wyodrębniona ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenie,
Koszty prac rozwojowych
Wyodrębniona ewidencja środków trwałych w budowie,
Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym
okresie sprawozdawczym).
9. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych
10. Zasady przeprowadzenia kontroli projektów współfinansowanych w ramach programów operacyjnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Suma godzin: 20.
Metody dydaktyczne

Ćwiczenia programowe, praca w grupach, kształcenie na odległość

Narzędzia dydaktyczne
Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów
Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F1 – obserwacja podczas zajęć/aktywność
F2 – ocena precentacji
P – egzamin pisemny
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Literatura
podstawowa

 J.W.Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, C.H. BECK, Warszawa 2009
 Z. Wojdylak-Sputowska, A. Jerzy Sputowski, Audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
ODDK , Gdańsk 2010
A. Zajączkowska, Koordynator projektu – instruktaż skutecznego zarządzania projektami unijnymi z suplementem
elektronicznym do monitoringu zadań, ODDK, Gdańsk 2010

uzupełniająca

 P. Dubel, Polityka Regionalna i Fundusze Strukturalne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania



Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012
Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich, WoltersKluwer Polska – Oficyna, pod red. T.
Dziurbejko, K. Mnich , M. G. Mossakowski, M. Perkowski, Warszawa 2008
J. W. Tkaczyński, M. Świstak, E. Sztorc, Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji
unijnych, C.H. BECK, 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
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)

20
10
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Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

10
9
1
50
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu

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 nie ma wiedzy

Student ma wiedzę dotyczącą możliwości pozyskania środków unijnych oraz roli służb

591

dotyczącej możliwości
pozyskania środków unijnych
oraz roli służb finansowoksięgowych w obsłudze
projektu finansowanego ze
środków unijnych.

finansowo-księgowych w obsłudze projektu finansowanego ze środków unijnych.

Student zna, rozumie i rozpatruje – z punktu widzenia właściwego dla rachunkowości przepisy prawa regulujące wycenę i prezentację środków pochodzących z funduszy
unijnych.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna, nie rozumie i
nie rozpatruje – z punktu
widzenia właściwego dla
rachunkowości - przepisów
prawa regulujących wycenę i
prezentację środków
pochodzących z funduszy
unijnych.

Student zna zasady: wyceny, prezentacji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją
projektu finansowanego ze środków unijnych.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna zasad:
wyceny, prezentacji zdarzeń
gospodarczych związanych z
realizacją projektu
finansowanego ze środków
unijnych.

wiedzy nr 1

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik osiągnięcia efektu

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 51-70 % na poziomie
dostatecznym- wskaźnik
osiągnięcia efektu stanowi
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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 i
dobrym - wskaźnik

odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

Student potrafi określić wpływ pozyskania środków unijnych na sytuację finansową,
majątkową oraz wyniki jednostki korzystającej ze wsparcia Unii Europejskiej poprzez
odpowiednią wycenę skutków finansowych tych zdarzeń.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi określić
wpływów pozyskania
środków unijnych na sytuację
finansową, majątkową oraz
wyników jednostki
korzystającej ze wsparcia Unii
Europejskiej poprzez
odpowiednią wycenę skutków
finansowych tych zdarzeń.

Student sprawnie posługuję się przepisami prawa regulującymi rachunkowość i
opodatkowanie środków pochodzących z UE (VAT i Podatek dochodowy).

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie posługuje się
sprawnie przepisami prawa
regulującymi rachunkowość i
opodatkowanie środków
pochodzących z UE (VAT i
Podatek dochodowy).

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie potrafi
ewidencjonować operacji
gospodarczych związanych z
realizacją projektów unijnych

Student potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze związane z realizacją projektów
unijnych w księgach rachunkowych.
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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

stanowi odzwierciedlenie
oceny zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

w księgach rachunkowych.
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 rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu rachunkowości
i podatków w aspekcie prawidłowej ewidencji i opodatkowania środków unijnych.

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie rozumie
konieczności ciągłego
poszerzania swojej wiedzy z
zakresu rachunkowości i
podatków w aspekcie
prawidłowej ewidencji i
opodatkowania środków
unijnych.

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie posiada
umiejętności analitycznego
myślenia w zakresie wyceny,
ujmowania oraz prezentacji
zdarzeń gospodarczych

Student posiada umiejętność analitycznego myślenia w zakresie wyceny, ujmowania oraz
prezentacji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu unijnego. Posiada
umiejętność analizowania wpływu poszczególnych zdarzeń gospodarczych występujących
w zakresie realizowanego projektu unijnego na sytuację majątkową i finansową jednostki.
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

związanych z realizacją
projektu unijnego. Nie
posiada umiejętności
analizowania wpływu
poszczególnych zdarzeń
gospodarczych występujących
w zakresie realizowanego
projektu unijnego na sytuację
majątkową i finansową
jednostki.
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

RACHUNEK KOSZTÓW I WYNIKÓW
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Zapoznanie z funkcjami i metodami rachunku kosztów i wyników stosowanych w jednostkach gospodarczych
C2. Zapoznanie z powiązaniem między zakresem informacji uzyskiwanych z systemu rachunkowości finansowej, a
możliwościami wspomagania zarządzania działalnością operacyjną jednostki poprzez wdrożenie rachunku kosztów i wyników
C3. Wskazanie możliwości i obszarów wykorzystania rachunku kosztów i wyników w procesie zarządzania przedsiębiorstwem

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Podstawowa znajomość rachunkowości uzyskana na pierwszym stopniu studiów.

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_07

Posiada wiedzę z zakresu badania, planowania i kontroli kosztów i wyników

P7U_W

W_11

Rozróżnia koszty niezbędne dla celów sprawozdawczych od kosztów potrzebnych dla celów
decyzyjnych

P7U_W

W_14

Identyfikuje podstawowe metody rachunku kosztów i wyników

P7U_W

Umiejętności
U_01

Potrafi identyfikować, interpretować koszty, określać ich wpływu na wyniki finansowe jednostek

P7U_U

U_08

Posiada umiejętności związane z gromadzeniem informacji o kosztach w przedsiębiorstwie,
rozumienia zasad ewidencjonowania i rozliczania kosztów

P7U_U

U_11

Potrafi oceniać, analizować, opisywać bilans oraz rachunek zysków i strat

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_03

Potrafi kierować małym zespołem

P7U_K

K_08

Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga dylematy w zawodzie, jest zdolny do kompetentnej i
odpowiedzialnej oceny projektów gospodarczych w dziedzinie rachunku kosztów jednostek
gospodarczych

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład

1.
2.
3.
4.
5.

Definicje i klasyfikacje kosztów
Pojęcie i funkcje rachunku kosztów
Tradycyjny i współczesne systemy rachunku kosztów
Kalkulacja kosztów i jej rodzaje
Planowanie i kontrola kosztów oraz znaczenie kosztów w przedsiębiorstwie

Suma godzin: 10
Forma zajęć :
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.
5.

Definicje i klasyfikacje kosztów
Pojęcie i funkcje rachunku kosztów
Tradycyjny i współczesne systemy rachunku kosztów
Kalkulacja kosztów i jej rodzaje
Planowanie i kontrola kosztów oraz znaczenie kosztów w przedsiębiorstwie

Suma godzin: 10
Metody dydaktyczne

Wykład informacyjny, dyskusyjny, ćwiczenia programowe, praca w grupach, kształcenie na odległość

Narzędzia dydaktyczne
Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, platforma do webinarów

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny

Literatura

598

podstawowa

 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, pod red. K. Świderskiej, Difin, Warszawa 2003.
 S. Sojak, Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia, TNOiK, Toruń 2000.
 Stronczek, A. Surowiec, J. Sawicka, E. Marcinkowska, M. Białas, Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i
przykładach, C.H. Beck, Warszawa 2010

uzupełniająca

 E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010
 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, pod red. G. Siderskiej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,


Warszawa 2008
Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, pod red. I. Sobańskiej, C.H. BECK, 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
10
10

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...

10

9
1
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

50
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

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

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie posiada wiedzy z
zakresu badania, planowania i
kontroli kosztów i wyników

Student posiada wiedzę z zakresu badania, planowania i kontroli kosztów i wyników

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie rozróżnia kosztów
niezbędnych dla celów

Student rozróżnia koszty niezbędne dla celów sprawozdawczych od kosztów potrzebnych
dla celów decyzyjnych
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sprawozdawczych od kosztów
potrzebnych dla celów
decyzyjnych
Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie identyfikuje
podstawowych metod
rachunku kosztów i wyników

Student identyfikuje podstawowe metody rachunku kosztów i wyników

UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie potrafi
identyfikować, interpretować
kosztów, określać ich wpływu
na wyniki finansowe
jednostek

Student potrafi identyfikować, interpretować koszty, określać ich wpływ na wyniki
finansowe jednostek
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

Student posiada umiejętności związane z gromadzeniem informacji o kosztach w
przedsiębiorstwie, rozumienia zasad ewidencjonowania i rozliczania kosztów

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie posiada
umiejętności związanych z
gromadzeniem informacji o
kosztach w przedsiębiorstwie,
rozumienia
zasad ewidencjonowania i
rozliczania kosztów

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie potrafi oceniać,
analizować, opisywać bilansu
oraz rachunku zysków i strat

Student potrafi oceniać, analizować, opisywać bilans oraz rachunek zysków i strat

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie potrafi kierować
małym zespołem

Student potrafi kierować małym zespołem

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student nie potrafi

Student prawidłowo interpretuje i rozstrzyga dylematy w zawodzie, jest zdolny do
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

kompetencji nr 2

prawidłowo interpretować i
rozstrzygać dylematów w
zawodzie, nie jest zdolny do
kompetentnej i
odpowiedzialnej oceny
projektów gospodarczych w
dziedzinie rachunku kosztów
jednostek gospodarczych

kompetentnej i odpowiedzialnej oceny projektów gospodarczych w dziedzinie rachunku
kosztów jednostek gospodarczych
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

METODY OCENY PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
4
C1. Zapoznanie studentów z różnymi metodami oceny projektów gospodarczych.
C2. Wykazanie różnic w postrzeganiu i ocenie projektów przez inwestorów, kredytodawców i podmioty publiczne.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Student zapoznał się z podstawami metodologii w naukach społecznych na studiach pierwszego stopnia

Opis efektów uczenia się

Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_02

Ma zasadniczą wiedzę na temat metod wyceny projektów gospodarczych, aby umiejętnie to
wykorzystać w praktyce
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P7U_W

W_06

Ma zasadniczą wiedzę na temat mechanizmów działania projektów gospodarczych

P7U_W

W_11

Zna zaawansowane metody i stosuje je w złożonych problemach

P7U_W

Umiejętności
U_06

Potrafi objaśniać poszczególne metody oceny projektów gospodarczych

P7U_U

U_09

Potrafi dobierać metody do różnych projektów gospodarczych

P7U_U

U_12

Formułuje opinie dotyczące oceny przedsięwzięć gospodarczych

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_02

Rozumie potrzebę posiadania wiedzy dotyczącej metod oceny projektów gospodarczych w celu
efektywnego zarządzania przedsiębiorstwami

P7U_K

K_06

Posiada kwalfikacje do stosowania odpowiednich metod oceny przedsięwzięć gospodarczych

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

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

Inwestycje jako czynnik wzrostu przedsiębiorstwa, polityka i strategia inwestycyjna przedsiębiorstw
Klasyfikacja i metody realizacji projektów gospodarczych
Planowanie finansowe i budżetowanie przedsięwzięć gospodarczych
Własne źródła finansowania projektów gospodarczych i obce źródła finansowania projektów gospodarczych
Znaczenie struktury finansowania w ocenie projektów
Kosztu kapitału własnego i metody jego wyznaczania
Kosztu kapitału obcego i metody jego wyznaczania
Wpływ struktury kapitału na wartość przedsięwzięcia gospodarczego
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9. Statyczne metody oceny efektywności projektów gospodarczych i dynamiczne metody oceny efektywności projektów
gospodarczych
11. Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie przedsięwzięć gospodarczych
12. Ryzyko projektów gospodarczych
Suma godzin: 25
Forma zajęć :
ćwiczenie

1.
2.
3.
1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Finansowanie projektów gospodarczych z kapitałów własnych
Obce źródła finansowania projektów gospodarczych
Koszt kapitału własnego jako kryterium oceny efektywności projektu gospodarczego
i koszt kapitału obcego jako kryterium oceny efektywności projektu gospodarczego
Średnioważony koszt kapitału jako kryterium oceny ekonomicznej efektywności projektu
Statyczne metody oceny opłacalności projektu
Dynamiczne metody oceny opłacalności projektu
Dynamiczne metody oceny opłacalności projektu IRR
Dynamiczne metody oceny opłacalności projektu MIRR
Majątkowe metody oceny wartości przedsięwzięcia gospodarczego
Dochodowe metody oceny wartości przedsięwzięcia gospodarczego
Zastosowanie analizy wskaźnikowej w ocenie przedsięwzięcia inwestycyjne

Suma godzin: 20
Metody dydaktyczne

Wykład informacyjny, dyskusyjny, ćwiczenia programowe, praca w grupach, kształcenie na odległość

Narzędzia dydaktyczne
Komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, podręczniki, platforma do webinarów

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny
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Literatura
podstawowa

 M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN,


uzupełniająca

Warszawa 2005
A. Stabryła, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2006

 Metody oceny projektów gospodarczych, pod red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
 J. Ziółkowska, Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych w agrobiznesie. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
25
20
20
15
19
1
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie ma zasadniczej
wiedzy na temat metod
wyceny projektów
gospodarczych, aby
umiejętnie to wykorzystać w
praktyce

Student ma zasadniczą wiedzę na temat metod wyceny projektów gospodarczych, aby
umiejętnie to wykorzystać w praktyce
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Student ma zasadniczą wiedzę na temat mechanizmów działania projektów gospodarczych

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie ma zasadniczej
wiedzy na temat
mechanizmów działania
projektów gospodarczych

Student zna zaawansowane metody i stosuje je w złożonych problemach

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna
zaawansowanych metod i nie
stosuje ich w złożonych
problemach

UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie potrafi objaśniać
poszczególnych metod oceny

Student potrafi objaśniać poszczególne metody oceny projektów gospodarczych
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

projektów gospodarczych
Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi dobierać
metod do różnych projektów
gospodarczych

Student potrafi dobierać metody do różnych projektów gospodarczych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie umie formułować
opinii dotyczących oceny
przedsięwzięć gospodarczych

Student formułuje opinie dotyczące oceny przedsięwzięć gospodarczych

KOMPETENCJE

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

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 nie rozumie potrzeby
posiadania wiedzy dotyczącej
metod oceny projektów
gospodarczych w celu
efektywnego zarządzania
przedsiębiorstwami

Student rozumie potrzebę posiadania wiedzy dotyczącej metod oceny projektów
gospodarczych w celu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwami
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie posiada
kwalifikacji do stosowania
odpowiednich metod oceny
przedsięwzięć gospodarczych

Student posiada kwalifikacje do stosowania odpowiednich metod oceny przedsięwzięć
gospodarczych
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

STRATEGIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
3
C1, Zapoznanie z metodami planowania krótko i długookresowego oraz narzędziami oceny strategii, doboru strategii do
potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa
C2. Zapoznanie z procesem formułowania założeń, budowy i oceny różnych rodzajów strategii, istotą strategii na wszystkich
poziomach organizacji
C3. Zapoznanie z czynnikami wpływającymi na rozwój przedsiębiorstwa

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Wiedza z zakresu przedsiębiorczości, z zakresu podstaw zarządzania, nauki o organizacji i zarządzania

Opis efektów uczenia się

612

Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_03

Rozumienie problematykę strategii i rozwoju, począwszy od planowania, poprzez wdrażanie
strategii, do opanowania zasad prowadzenia kontroli strategicznej

P7U_W

W_08

Zna mechanizm tworzenia, funkcjonowania, rozwoju działalności przedsiębiorstwa, zarządza nim,
kształtowania relacji między przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwem a otoczeniem.

P7U_W

W_15

Ma wiedzę z podstawowych metod zarządzania przedsiębiorstwem oraz na temat określenia ścieżki

P7U_W

Umiejętności
U_01

Potrafi identyfikować, interpretować instrumenty zarządzania organizacją w tym szczególnie
strategicznego oraz oceniać, analizować otoczenie organizacji, dokonać jego oceny i wpływu na
rozwój przedsiębiorstwa

P7U_U

U_09

Potrafi zastosować wybrane metody analizy strategicznej do określenia pozycji konkurencyjnej

P7U_U

U_13

Rozumienie istotę i mechanizmy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa oraz istotę
opracowania strategii dostosowanej do potencjału przedsiębiorstwa i zmian zachodzących w
otoczeniu

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_04

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role przywódcze
(kierownicze) jak i wykonawcze

P7U_K

K_06

Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje strategiczne na dowolnym szczeblu
organizacji

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład
Forma zajęć :
ćwiczenie

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

Strategia przedsiębiorstwa: istota, elementy, cele
Budowa i implementacja strategii
Główny cel, elementy, proces zarządzania strategicznego
Planowanie, plany, zadania planowania, etapy, metody
Główne bariery i nieprawidłowości w planowaniu strategicznym
Korzyści płynące z systematycznie realizowanego planowania strategicznego
Organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie
Istota, funkcje, elementy misji przedsiębiorstwa

Suma godzin: 15

Metody dydaktyczne
dyskusja, rozwiązanie problemu, analiza i interpretacja tekstu, studium przypadku, praca w grupach, 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
podstawowa

 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa PWE, Warszawa 2009
614

 Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 2012
 M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2017
uzupełniająca

 Strategie rozwoju przedsiębiorstwa. Metody analizy – przykłady, pod red. S. Stępień, SGH, Warszawa 2007
 Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 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
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

15
15
20
24
1
75
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

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

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 rozumienie problematykę strategii i rozwoju, począwszy od planowania, poprzez
wdrażanie strategii, do opanowania zasad prowadzenia kontroli strategicznej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie rozumienie
problematyki strategii i
rozwoju, począwszy od
planowania, poprzez
wdrażanie strategii, do
opanowania zasad
prowadzenia kontroli
strategicznej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna mechanizmów
tworzenia, funkcjonowania,
rozwoju działalności

Student zna mechanizm tworzenia, funkcjonowania, rozwoju działalności przedsiębiorstwa,
zarządza nim, kształtuje relacje między przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwem a
otoczeniem.
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przedsiębiorstwa, nie zarządza
nimi, nie kształtuje relacji
między przedsiębiorstwami
oraz przedsiębiorstwem a
otoczeniem.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie ma wiedzy z
podstawowych metod
zarządzania
przedsiębiorstwem oraz na
temat określenia ścieżki

Student ma wiedzę z podstawowych metod zarządzania przedsiębiorstwem oraz na temat
określenia ścieżki

UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie potrafi

Student potrafi identyfikować, interpretować instrumenty zarządzania organizacją w tym
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

umiejętności nr 1

identyfikować, interpretować
instrumentów zarządzania
organizacją, w tym
szczególnie strategicznego
oraz nie potrafi oceniać,
analizować otoczenia
organizacji, dokonywać jego
oceny i wpływu na rozwój
przedsiębiorstwa

szczególnie strategicznego oraz oceniać, analizować otoczenie organizacji, dokonać jego
oceny i wpływu na rozwój przedsiębiorstwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi zastosować
wybranych metod analizy
strategicznej do określenia
pozycji konkurencyjnej

Student potrafi zastosować wybrane metody analizy strategicznej do określenia pozycji
konkurencyjnej

Student rozumie istotę i mechanizmy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa oraz
istotę opracowania strategii dostosowanej do potencjału przedsiębiorstwa i zmian
zachodzących w otoczeniu

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie rozumie istoty i
mechanizmów
funkcjonowania i rozwoju
przedsiębiorstwa oraz nie zna
istoty opracowania strategii
dostosowanej do potencjału
przedsiębiorstwa i zmian
zachodzących w otoczeniu

KOMPETENCJE
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie
niedostatecznym- wskaźnik

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie
dostatecznym- wskaźnik
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się na poziomie
bardzo dobrym-

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

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role
przywódcze (kierownicze) jak i wykonawcze

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie ma świadomości
odpowiedzialności za
podejmowane decyzje
strategiczne na dowolnym
szczeblu organizacji

Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje strategiczne na
dowolnym szczeblu organizacji
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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

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
2
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

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_04

Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie procesu podejmowania decyzji (w tym handlowych)
przez podmioty gospodarcze, konsumentów, producentów oraz relacje między nimi

P7U_W

W_06

Zna i objaśnia zawansowane metody statystyczne, ekonomii menadżerskiej, rachunku kosztów). I
ich wykorzystanie w procesie rozpoznania, diagnozowania, rozwiązywania problemów związanych
z procesami gospodarczymi(wykorzystania zasobów, realizacji polityki sektorowej, realizacji
działań handlowych, polityki podatkowej)

P7U_W

W_08

Zna i stosuje zaawansowane narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych opisujących
zjawiska m.in. ekonomiczne, finansowe, społeczne zachodzące w gospodarce i przedsiębiorstwie
(np.: w ramach rachunkowości)

P7U_W

Umiejętności
U_06

Analizuje i opisuje zasady funkcjonowania zarządzania przedsiębiorstwem( MSP planowania
strategicznego, zarządzania marketingowego, prowadzenia reklamy) w warunkach zmian otoczenia

P7U_U

U_09

Za pomocą zawansowanych metod i modeli statystycznych, badań operacyjnych, prognoz i
symulacji, planowania rachunku kosztów dokonuje interpretacji procesów gospodarczych oraz
zasobów.

P7U_U

U_13

Podejmuje i analizuje rozwiązywania prostych problemów związanych z kosztami i dochodami
przedsiębiorstw, podejmowaniem ryzyka, oraz ocenę efektywności i opłacalności inwestycji
rzeczowych

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_03

Jest przygotowany do przejmowania odpowiedzialności za realizację przekazanego mu zadania oraz
ludzi a także jest przygotowany do kierowania i organizowania pracą zespołu.

P7U_K

K_09

Potrafi korzystać z doświadczeń badanego sektora non-profit i przenosić je do przedsiębiorstwa.

P7U_K
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Posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych, społecznych na funkcjonowanie
gospodarki i przedsiębiorstwa
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

Pojęcie strategii i taktyki finansowej ,
Zmiany wartości pieniądza w czasie
Ryzyko i niepewność w działaniu przedsiębiorstwa, istota i rodzaje ryzyka
Planowanie finansowe, planowanie tradycyjne, technika budżetowa
Planowanie ośrodków odpowiedzialności, planowanie strategiczne
Struktura i koszt pozyskiwania kapitału przedsiębiorstwa
Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa
Kryteria oceny efektywności lokaty kapitału w inwestycje rzeczowe
Inwestycje rzeczowe, istota i klasyfikacja inwestycji rzeczowych, metody oceny efektywności projektów
inwestycyjnych
10. Inwestycje w kapitale obrotowym, strategia finansowania kapitału obrotowego
11. Zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa, zarządzanie zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami
12. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji finansowej przedsiębiorstwa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Suma godzin: 15
Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne

Narzędzia dydaktyczne

Dyskusja, indywidualne projekty studentów, wykład (problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną,
informacyjny, opisowy), opis, dyskusja, pokaz, kształcenie na odległość
Wzrokowe: tablica
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
podstawowa

 Finanse przedsiębiorstwa, pod red. J. Szczepańskiego i L. Szyszko PWE, Warszawa 2007
 Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstw, pod red. W. Dębskiego, Wydawnictwo


uzupełniająca

Naukowe PWN Warszawa 2013
Ustawa z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U z 2000r. Nr 54 poz.654 z późn, zm.

 Bielawska, Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, C. H. Beck, Warszawa 2009
 Zarządzanie Finansami przedsiębiorstwa, pod red. K. Prędkowicz, R. Golej, Wydawnictwo Marina,Wrocław2008

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
15

20
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Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

14
1
50
2

ZAŁĄCZNIK NR 2

Efekt uczenia się

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY
Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu
Ocena
Na ocenę 2
Na ocenę 3 - 3,5
Na ocenę 4 - 4,5

Na ocenę 5

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie posiada
zaawansowanej wiedzy w
zakresie procesu

Student posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie procesu podejmowania decyzji (w tym
handlowych) przez podmioty gospodarcze, konsumentów, producentów oraz relacje
między nimi
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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

podejmowania decyzji (w tym
handlowych) przez podmioty
gospodarcze, konsumentów,
producentów oraz relacje
między nimi
Student zna i objaśnia zawansowane metody statystyczne, ekonomii menadżerskiej,
rachunku kosztów)i ich wykorzystanie w procesie rozpoznania, diagnozowania,
rozwiązywania problemów związanych z procesami gospodarczymi(wykorzystania
zasobów, realizacji polityki sektorowej, realizacji działań handlowych, polityki
podatkowej)

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna i nie objaśnia
zawansowanych metod
statystycznych, ekonomii
menadżerskiej, rachunku
kosztów)i ich wykorzystania
w procesie rozpoznania,
diagnozowania,
rozwiązywania problemów
związanych z procesami
gospodarczymi(wykorzystani
a zasobów, realizacji polityki
sektorowej, realizacji działań
handlowych, polityki
podatkowej)

Student zna i stosuje zaawansowane narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji
danych opisujących zjawiska m.in. ekonomiczne, finansowe, społeczne zachodzące w
gospodarce i przedsiębiorstwie (np.: w ramach rachunkowości)

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna inie stosuje
zaawansowanych narzędzi
gromadzenia, przetwarzania i
prezentacji danych
opisujących zjawiska m.in.
ekonomiczne, finansowe,
społeczne zachodzące w
gospodarce i
przedsiębiorstwie (np.: w
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ramach rachunkowości)
UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

Student nie potrafi analizować
i opisywać zasad
funkcjonowania zarządzania
przedsiębiorstwem( MSP
planowania strategicznego,
zarządzania marketingowego,
prowadzenia reklamy) w
warunkach zmian otoczenia

Student analizuje i opisuje
zasady funkcjonowania
zarządzania
przedsiębiorstwem( MSP
planowania strategicznego,
zarządzania marketingowego,
prowadzenia reklamy) w
warunkach zmian otoczenia

Student analizuje i opisuje
zasady funkcjonowania
zarządzania
przedsiębiorstwem( MSP
planowania strategicznego,
zarządzania marketingowego,
prowadzenia reklamy) w
warunkach zmian otoczenia

Student analizuje i
opisuje zasady
funkcjonowania
zarządzania
przedsiębiorstwem( MSP
planowania
strategicznego,
zarządzania
marketingowego,
prowadzenia reklamy) w
warunkach zmian
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otoczenia
Student za pomocą zawansowanych metod i modeli statystycznych, badań operacyjnych,
prognoz i symulacji, planowania rachunku kosztów dokonuje interpretacji procesów
gospodarczych oraz zasobów.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student za pomocą
zawansowanych metod i
modeli statystycznych, badań
operacyjnych, prognoz i
symulacji, planowania
rachunku kosztów nie potrafi
dokonać interpretacji
procesów gospodarczych oraz
zasobów.

Student podejmuje i analizuje rozwiązywania prostych problemów związanych z kosztami
i dochodami przedsiębiorstw, podejmowaniem ryzyka, oraz ocenę efektywności i
opłacalności inwestycji rzeczowych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie podejmuje i nie
analizuje rozwiązywania
prostych problemów
związanych z kosztami i
dochodami przedsiębiorstw,
podejmowaniem ryzyka, oraz
nie przeprowadza oceny
efektywności i opłacalności
inwestycji rzeczowych

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi wynik obserwacji
pracy i nastawienia studenta

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się na poziomie
bardzo dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

nastawienia studenta
podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

nastawienia studenta
podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

Student nie jest przygotowany
do przejmowania
odpowiedzialności za
realizację przekazanego mu
zadania oraz ludzi a także nie
jest przygotowany do
kierowania i organizowania
pracą zespołu.

Student jest przygotowany do przejmowania odpowiedzialności za realizację przekazanego
mu zadania oraz ludzi a także jest przygotowany do kierowania i organizowania pracą
zespołu.

Student nie potrafi korzystać
z doświadczeń badanego
sektora non-profit i nie
przenosi ich do
przedsiębiorstwa.

Student potrafi korzystać z doświadczeń badanego sektora non-profit i przenosić je do
przedsiębiorstwa. Posiada kompetencje do oceny wpływu zjawisk demograficznych,
społecznych na funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstwa

Nie posiada kompetencji do
oceny wpływu zjawisk
demograficznych,
społecznych na
funkcjonowanie gospodarki i
przedsiębiorstwa
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obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

DORADZTWO FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Wprowadzenie studentów w problematykę organizacji ubezpieczeń w Polsce i na świecie, zasady organizacji ubezpieczeń
gospodarczych w Polsce
C2. Nabycie umiejętności w zakresie podejmowania decyzji o ubezpieczeniu
C3. Doradztwo w ujęciu produktów ubezpieczeniowych

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Student ma podstawową wiedze na temat ubezpieczeń i finansów uzyskaną na poprzednich etapach kształcenia

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_09

Ma rozszerzoną wiedzę oraz charakteryzuje różne prawa opisujące i regulujące działalność
gospodarczą ( w tym prawa ubezpieczeń społecznych, handlowego gospodarczego)

P7U_W

W_14

Identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia różnorodne rodzaje rynków kapitałowych i finansowych oraz
rynku nieruchomości

P7U_W

W_18

Zna zasady prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości

P7U_W

Umiejętności
U_05

Realizuje procedurę badania statystycznego, marketingowego i prognozowania zjawisk
gospodarczych

P7U_U

U_12

Formułuje opinie dotyczące roli człowieka i kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym różnych
obszarów funkcjonalnych( w tym zabezpieczenia społecznego).

P7U_U

U_16

Zna zasady narzędzia planowania strategicznego i działania marketingowego

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_06

Posiada kwalifikacje do kształtowania relacji, w interesie przedsiębiorstwa i społeczeństwa, łatwo
adaptuje się do zmieniających warunków

P7U_K

K_12

Jest świadom postępowania zgodnie z zasadami etyki w relacjach z pracownikami

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład
Forma zajęć :
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Istota kontroli finansowo księgowej
Organizacja ubezpieczeń w Polsce i na świecie
Doradztwo w zakresie wyboru zakładu ubezpieczeń
Doradztwo w zakresie podejmowania decyzji o ubezpieczeniu
Doradztwo na etapie zawarcia umowy ubezpieczeni
Doradztwo na etapie likwidacji szkód
Doradztwo ubezpieczeniowe w ujęciu produktów ubezpieczeniowych
Doradztwo w zakresie ubezpieczeń nieżyciowych
Ubezpieczenia komunikacyjne posiadaczy pojazdów mechanicznych
Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenia finansowe
Doradztwo w zakresie ubezpieczeń życiowych
Doradztwo w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych

Suma godzin: 15
Metody dydaktyczne

Narzędzia dydaktyczne

Dyskusja, wykład analizy porównawcze produktów ubezpieczeniowych, kształcenie na odległość

Wzrokowe: tablica
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
podstawowa

 J. Monkiewicz, Jednolity rynek ubezpieczeń w UE, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2005
 J. Monkiewicz, Podstawy ubezpieczeń, t.3,Poltext, Warszawa 2000
 Prawo rolne, pod red. P. Czechowskiego,LexisNexis, Warszawa 2011

uzupełniająca

 J. Monkiewicz, Jednolity rynek ubezpieczeń w UE, Oficyna Wydawnicza Branta Warszawa 2005.
 M. Osak, Ubezpieczenia zdrowotne miejsce w ustawowej systematyce ubezpieczeń [w:] Studia ubezpieczeniowe,



społeczno gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, pod red. J. Lisowskiego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Ustawa z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. Nr 11 z 2007r poz. 74 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
15

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu

15
10
9
1
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...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

50
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie ma rozszerzonej
wiedzy oraz nie
charakteryzuje różnych praw
opisujących i regulujących
działalność gospodarczą ( w
tym prawa ubezpieczeń

Student ma rozszerzoną wiedzę oraz charakteryzuje różne prawa opisujące i regulujące
działalność gospodarczą ( w tym prawa ubezpieczeń społecznych, handlowego
gospodarczego)
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społecznych, handlowego
gospodarczego)
Student identyfikuje, klasyfikuje i objaśnia różnorodne rodzaje rynków kapitałowych i
finansowych oraz rynku nieruchomości

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie potrafi
identyfikować, klasyfikować i
objaśniać różnorodnych
rodzajów rynków
kapitałowych i finansowych
oraz rynku nieruchomości

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna zasady
prowadzenia indywidualnej
przedsiębiorczości

Student zna zasady prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

Student realizuje procedurę badania statystycznego, marketingowego i prognozowania
zjawisk gospodarczych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie realizuje
procedury badania
statystycznego,
marketingowego i
prognozowania zjawisk
gospodarczych

Student formułuje opinie dotyczące roli człowieka i kapitału ludzkiego w rozwoju
gospodarczym różnych obszarów funkcjonalnych( w tym zabezpieczenia społecznego).

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie formułuje opinii
dotyczącej roli człowieka i
kapitału ludzkiego w rozwoju
gospodarczym różnych
obszarów funkcjonalnych( w
tym zabezpieczenia
społecznego).

Student zna zasady narzędzia planowania strategicznego i działania marketingowego

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie zna zasad
narzędzi planowania
strategicznego i działania
marketingowego

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi wynik obserwacji
pracy i nastawienia studenta
podczas zajęć i w trakcie

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się na poziomie
bardzo dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta

egzaminu/zaliczenia

Student posiada kwalifikacje do kształtowania relacji, w interesie przedsiębiorstwa i
społeczeństwa, łatwo adaptuje się do zmieniających warunków

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie posiada
kwalifikacji do kształtowania
relacji, w interesie
przedsiębiorstwa i
społeczeństwa, nie adaptuje
się łatwo do zmieniających
się warunków

Student jest świadom postępowania zgodnie z zasadami etyki w relacjach z pracownikami

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie jest świadom
postępowania zgodnie z
zasadami etyki w relacjach z
pracownikami
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egzaminu/zaliczenia

podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

SEMINARIUM DYPLOMOWE
Rok studiów: II
Semestr studiów: III, IV
Kierunek: Ekonomia
10, 10
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
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Przedmioty związane z tematem pracy dyplomowej

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_03

Zna metodologię przygotowania, opracowywania i napisania pracy dyplomowej

P7U_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

P7U_W

W_15

Ma wiedzę z zakresu formułowania tez badawczych, zasad ich dowodzenia, pisania prac
magisterskich, wymogów jakim winna odpowiadać praca dyplomowa

P7U_W

Umiejętności
U_05

Potrafi przygotować prace pisemne, w których w sposób precyzyjny i spójny wypowie się na tematy
dotyczące zagadnień ekonomicznych

P7U_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

P7U_U

U_20

Potrafi dobrać metody badawcze i formułować wnioski oraz interpretować zjawiska ekonomiczne,
analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych z zastosowaniem odpowiednich narzędzi

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_01

Potrafi argumentować i podejmować polemikę na temat procesów gospodarczych

P7U_K

K_04

Rozumie role badań naukowych oraz sposobów dokumentowania i popularyzowania ich wyników w
środowisku i społeczeństwie

P7U_K
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TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład
Forma zajęć :
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Podstawowe zasady metodologiczne i warsztatowe pracy naukowo badawczej
Przygotowanie tematów prac i ich weryfikacja
Procedura zatwierdzenia prac dyplomowych
Zasady podziału pracy na części rozdziały i podrozdziały
Zagadnienia techniczne, czcionka, przypisy, praca z podręcznikiem, dokumentacja pracy
Przygotowanie planu pracy jego struktury ustalenie metod i narzędzi badawczych
Przygotowanie i prezentacja poszczególnych części pracy
Opracowanie części analitycznej i wnioskowej
Przygotowanie i prezentacja całości pracy
Zatwierdzenie pracy i przygotowanie do obrony pracy
Techniki pisania pracy, jej dokumentacja, układ treści i jego podział na rozdziały. Techniki czytania literatury.
Techniki sporządzania ankiet i ich analizowanie.
Bieżące śledzenie procesu powstawania pracy i konsultacje szczegółowe, indywidualne.
Metodyka badań naukowych
Struktura pracy magisterskiej
Metodyka badania i opracowywania danych oraz pisania pracy magisterskiej
Ustalenie tematu i planu pracy magisterskiej
Pisanie i korekta kolejnych części pracy magisterskiej
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
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KO: samodzielne opracowanie rozdziałów pracy magisterskiej pod opieką promotora

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
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
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Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Forma aktywności

III semestr
15
20
25
130
60
250
10

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacje
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie analizy
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

IV semestr
15
20
25
130
60
250
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

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 51%-70% - wskaźnik
osiągnięcia efektu stanowi
odzwierciedlenie oceny
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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

oceny zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

Student nie zna metodologii
przygotowania,
opracowywania i napisania
pracy dyplomowej

Student zna metodologię przygotowania, opracowywania i napisania pracy dyplomowej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 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 ma wiedzę z zakresu formułowania tez badawczych, zasad ich dowodzenia, pisania
prac magisterskich, wymogów jakim winna odpowiadać praca dyplomowa

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

UMIEJĘTNOŚCI
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zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 potrafi przygotować prace pisemne, w których w sposób precyzyjny i spójny
wypowie się na tematy dotyczące zagadnień ekonomicznych

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student niepotrafi
konstruować planu pracy
dyplomowej, nie opanował
technik pisani i konstrukcj
budowy tekstu pisanego pracy
naukowej, ról i znaczeń
odnośników, cytatów,

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
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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

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

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
zastosowaniem odpowiednich
narzędzi

Student potrafi dobrać metody badawcze i formułować wnioski oraz interpretować
zjawiska ekonomiczne, analizować przyczyny i przebieg 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

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie
dostatecznym- wskaźnik
osiągnięcia efektu stanowi
wynik obserwacji pracy i
nastawienia studenta
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi wynik obserwacji
pracy i nastawienia studenta
podczas zajęć i w trakcie

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się na poziomie
bardzo dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i

podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

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 1

Student rozumie role badań naukowych oraz sposobów dokumentowania i
popularyzowania ich wyników w środowisku i społeczeństwie

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie rozumie roli
badań naukowych oraz
sposobów dokumentowania i
popularyzowania ich
wyników w środowisku i
społeczeństwie
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egzaminu/zaliczenia

nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY
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EKONOMIKA I FINANSE
PRZEDSIĘBIORSTW

647

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa
modułu

przedmiotu/

EKONOMIKA ZASOBÓW ORGANIZACJI

Rok studiów, semestr

Rok studiów: II
Semestr studiów: III

Studia:
pierwszego stopnia

Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu
Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów

2
Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych problemów ekonomiki przedsiębiorstwa, które są rozważane głównie z
perspektywy zasad, metod, instrumentów, mechanizmów i warunków prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej
przedsiębiorstwa.

Ukończenie kursów Ekonomiki produkcji oraz Socjologii organizacji i zarządzania

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_02
W_08
W_10

Zna mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstwa
Ma wiedzę o najważniejszych problemach ekonomiki organizacji w różnych jego obszarach
funkcjonowania
Zna metody, narzędzia i techniki które mogą być wykorzystywane do sprawnego działania
organizacji

P7U_W
P7U_W
P7U_W

Umiejętności
U_03

U_06
U_08

Potrafi identyfikować zjawiska i procesy w organizacji oraz opisywać je, analizować i interpretować

P7U_U

Posiada umiejętność racjonalnego gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa

P7U_U

Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy z zakresu zarządzania zasobami organizacji z
uwzględnieniem założonych celów

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_06
K_10

Jest świadomy znaczenia prawa jako metody regulowania stosunków społecznych
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej zarówno role przywódcze
(kierownicze) jak i wykonawcze

P7U_K
P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
1.
2.
Forma zajęć:
wykład

3.
4.

Wprowadzenie do dziedziny ekonomiki zasobów organizacji. Klasyfikacja zasobów organizacji. Potencjał i zasoby
organizacji
Zasoby rzeczowe jako źródło trwałej przewagi konkurencyjnej. Proces konwersji w zarzadzaniu zasobami.. Zasoby
przedsiębiorstwa jako szeroko rozumianej organizacji
Cechy zasobów niematerialnych organizacji. Procesy decyzyjne dotyczące optymalnego wykorzystania zasobów
rzeczowych organizacji
Wycena kapitału ludzkiego. Wpływ czynników demograficznych na zasoby kapitału ludzkiego. System płac i
wynagrodzeń
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Okresowe oceny pracownicze w zarządzaniu jakością kapitału ludzkiego. Procesy decyzyjne dotyczące optymalnego
wykorzystania umiejętności i zdolności pracowniczych
6. Zasoby finansowe organizacji. Typy rachunku ekonomicznego. Funkcje i zadania rachunku kosztów. Porównanie
rachunku kosztów i zarządzania kosztami
7. Analiza i ocena zasobów technologicznych organizacji. Koszty pozyskiwania i tworzenia zasobów informacyjnych i
wiedzy. Zasady bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
8. Zasoby informacyjne pochodzące z otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego i ich wpływ na podejmowanie decyzji.
Problem ryzyka.
9. Efektywność działania organizacji i jej pomiar. Planowanie procesu podnoszenia efektywności działań organizacji
10. Projekt struktury organizacyjnej organizacji. Kultura organizacji i jej wpływ na przewagę konkurencyjną
5.

Suma godzin: 10

Forma zajęć:
ćwiczenie

Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji.
Zarządzanie finansami, kosztami, przychodem.
Zarządzanie środkami trwałymi, obrotowymi.
Inwestycje w przedsiębiorstwie.
Zarządzanie informacją w organizacji.

1.
2.
3.
4.
5.

Suma godzin: 10
Metody dydaktyczne
Narzędzia dydaktyczne
Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia praktyczne, kształcenie na odległość
Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
podstawowa



M. Juchniewicz, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Wyd. PWE 2019;
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uzupełniająca




T. Jachna i in., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, WN PWN, Warszawa
2019.
G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019;
M. Mitoraj – Jaroszek, Efektywne zarządzanie rozwojem pracowników w firmie, wyd. Helion, Gliwice 2019.

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
10
5
10
10
10

45
2

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

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

WIEDZA
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% wskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi odzwierciedlenie
oceny zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1
Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Nie ma wiedzy o
mechanizmach
funkcjonowania
przedsiębiorstwa
Nie zna najistotniejszych
problemów zarzadzania
zasobami organizacji
Nie ma wiedzy o metodach,
technikach i narzędziach
wykorzystywanych do
sprawnego zarządzania
przedsiębiorstwem.

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 51%-70% - wskaźnik
osiągnięcia efektu stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

Zna mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstwa

Ma wiedzę o najważniejszych problemach ekonomiki organizacji w różnych jego
obszarach funkcjonowania
Zna metody, narzędzia i techniki które mogą być wykorzystywane do sprawnego
działania organizacji

UMIEJĘTNOŚCI
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi odzwierciedlenie
oceny zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1
Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2
Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Nie ma umiejętności
diagnozowania zjawisk i
procesów w organizacji.
Nie potrafi racjonalnie
gospodarować zasobami.
Nie potrafi rozwiązywać
podstawowe problemy z
zakresu zarządzania zasobami
organizacji z uwzględnieniem
założonych celów

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
Potrafi identyfikować zjawiska i procesy w organizacji oraz opisywać je, analizować i
interpretować
Posiada umiejętność racjonalnego gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa
Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy z zakresu zarządzania zasobami organizacji z
uwzględnieniem założonych celów

KOMPETENCJE
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia

Student osiągnął
przedmiotowy efekt

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

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

uczenia się na poziomie
bardzo dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia
Student jest świadomy znaczenia prawa, jako metody regulowania stosunków społecznych

Student nie jest świadomy
znaczenia prawa, jako metody
regulowania stosunków
społecznych
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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się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi wynik obserwacji
pracy i nastawienia studenta
podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

POLITYKA KONKURENCJI
Rok studiów: III
Semestr studiów: V
Kierunek: Ekonomia
1
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
studiów;/

Ukończenie kursu polityki gospodarczej, finansów przedsiębiorstw i zarządzania.

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia

PRK
Wiedza
W_03

Zna podstawową terminologię oraz posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę z obszaru polityki
konkurencji

P7U_W

W_16

Ma wiedzę na temat reguł konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej, instytucji odpowiedzialnych za
ich wdrażanie oraz o ich źródłach i ewolucji

P7U_W

W_18

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.

P7U_W

Umiejętności
U_03

Potrafi dokonywać obserwacji i analiz zachowań przedsiębiorstw na obszarze Polski i Unii
Europejskiej, które niosą zagrożenie ograniczenia konkurencji

P7U_U

U_11

Posługuje się pojęciami z obszaru polityki konkurencji, wyjaśnia, jakie zachowania przedsiębiorstw
naruszają zasady polityki konkurencji podlegają karze, a jakie są dopuszczalne

P7U_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

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_05

Jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach oraz organach administracji publicznej
odpowiedzialnych za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym

P7U_K

K_11

Może współpracować z instytucjami krajowymi i unijnymi w zakresie prowadzenia badań

P7U_K

656

naukowych nad prawem i polityką konkurencji

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Polityka konkurencji – istota, definicja, zadania, cechy i funkcje
Funkcje i instrumenty polityki konkurencji
Polityka konkurencji a kryzys finansowy i gospodarczy
Kontrola pomocy państwa a przepisy antymonopolowe
Europejska Sieć Konkurencji i współpraca z sądami krajowymi
Działania w polityce konkurencji krajowe i międzynarodowe
Europejska polityka konkurencji
Znaczenie polityki konkurencji w procesie kształtowania międzynarodowej konkurencyjności gospodarki
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek - pojęcia, definicje, miary
Globalizacja i jej wpływ na konkurencyjność
Wspólna polityka konkurencji wobec przedsiębiorstw
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
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Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – nie przewiduje się okresowych ocen studenta
P – egzamin pisemny lub ustny,

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.
Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
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
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
10

658

Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczenia
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

5
8
2
25
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu

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 nie zna podstawowej

Student zna podstawową terminologię oraz posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę z
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wiedzy nr 1

terminologii oraz nie posiada
podstawowej i
uporządkowanej wiedzy z
obszaru polityki konkurencji

obszaru polityki konkurencji

Student ma wiedzę na temat reguł konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej, instytucji
odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz o ich źródłach i ewolucji

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

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 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.

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.

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 51-70 % na poziomie
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 71-90 % na poziomie

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się w 91-100%

poziomie niedostatecznymwskaźnik 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

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 1

Student nie potrafi
dokonywać obserwacji i
analiz zachowań
przedsiębiorstw na obszarze
Polski i Unii Europejskiej,
które niosą zagrożenie
ograniczenia konkurencji

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 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

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie omawia roli i
kompetencji organów

Student omawia role i kompetencje organów administracji publicznej powołanych do
kontrolowania przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania zasad polityki konkurencji UE na

661

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

administracji publicznej
powołanych do kontrolowania
przedsiębiorstw w zakresie
przestrzegania zasad polityki
konkurencji UE na szczeblu
europejskim i krajowym

szczeblu europejskim i krajowym

KOMPETENCJE

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

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 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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

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

REKLAMA W BIZNESIE

Rok studiów, semestr

Rok studiów: II
Semestr studiów: III

Studia:
drugiego stopnia

Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Zał. 1)

1
C1. Dostarczenie wiedzy na temat istoty i znaczenia dla przedsiębiorstwa działań reklamowych

Cel przedmiotu

C2. Poznanie reguł i zasad budowania elementów kampanii reklamowej
C3. przedstawienie społecznych aspektów funkcjonowania reklamy

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol odniesienia do
efektów uczenia się dla
kierunku studiów

Opis efektów uczenia się

Wiedza
664

Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_03

Ma wiedzę na temat roli reklamy w życiu społecznym, a także na temat funkcji jakie pełni w
społeczeństwie

P7U_W

W_10

Ma wiedzę na temat nowych trendów w reklamie oraz sposobów korzystania przez nią w różnych
dziedzin wiedzy i nauki

P7U_W

W_12

Zna i rozumie techniki i rodzaje reklamy, proces planowania reklamy oraz znajduje informacje
potrzebne do analizy rynku

P7U_W

Umiejętności
U_02

Rozumie istotę kreacji w procesie tworzenia reklam

P7U_U

U_06

Analizuje i ocenia dane o firmie i rynku, na którym ona działa oraz posługuje się analizami z
zakresu reklamy proponując rozwiązania

P7U_U

U_13

Potrafi przygotować proces reklamy firmy czy samorządu – zna fazy przygotowania i realizacji

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_06

Zna rolę reklamy w życiu społecznym, także technik i metod działania reklamowego w celu
zjednania sobie klientów

P7U_K

K_10

Współdziała w grupie w opracowaniu projektu oraz podejmuje decyzje i dyskutuje nad
rozwiązaniami

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć:
wykład

1.
2.
3.

Reklama – pojęcie, funkcje, formy i etapy jej oddziaływania.
Rynek reklamy, struktura i zadania agencji reklamowych.
Reklama jako narzędzie oddziaływania na klienta.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Warsztat tworzenia reklamy.
Produkty reklamowe na rynku – zasady współpracy z agencja reklamową.
Opracowanie ofert handlowych – oferta handlowa i jej elementy.
Potrzeby cele, wymagania i oczekiwania klientów agencji reklamowych.
Metody współpracy agencji reklamowych z klientami oraz jej przebieg.
Typy klientów agencji reklamowych – podstawowe typy klientów agencji reklamowych oraz identyfikowanie osób
decyzyjnych u reklamodawców. Social media w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa.
10. Psychologia zachowań konsumenckich – wiedza podstawowa. Prezentacje – podstawowe informacje.

Suma godzin: 10
Forma zajęć:
ćwiczenie

Metody dydaktyczne

Narzędzia dydaktyczne

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość
Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
podstawowa



J. Grębowiec, Pragmatyka reklamy, Kraków 2017.

uzupełniająca



Barska, Reklama wczoraj i dziś, Warszawa 2016;
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L. Zaborowski, Sprzedaż produktów i usług reklamowych, Warszawa 2016;
M. Bartosik – Purgat (red.), Zachowania konsumentów, Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie
społeczno – kulturowe, Warszawa 2019.

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres email)

ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
10

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

5

8
2
25
1

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

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

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie ma wiedzy na
temat roli reklamy w życiu
społecznym, a także na temat
funkcji jakie pełni w
społeczeństwie

Student ma wiedzę na temat roli reklamy w życiu społecznym, a także na temat funkcji
jakie pełni w społeczeństwie

Student ma wiedzę na temat nowych trendów w reklamie oraz sposobów korzystania przez
nią z różnych dziedzin wiedzy i nauki

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie ma wiedzy na
temat nowych trendów w
reklamie oraz sposobów
korzystania przez nią z
różnych dziedzinach wiedzy i
nauki

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student nie zna i nie rozumie

Student zna i rozumie techniki i rodzaje reklamy, proces planowania reklamy oraz znajduje
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wiedzy nr 3

technik i rodzajów reklamy,
procesu planowania reklamy
oraz nie znajduje informacji
potrzebnych do analizy rynku

informacje potrzebne do analizy rynku

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie rozumie istotu
kreacji w procesie tworzenia
reklam

Student rozumie istotę kreacji w procesie tworzenia reklam

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi analizować
i oceniać danych o firmie i
rynku, na którym ona działa
oraz nie posługuje się

Student analizuje i ocenia dane o firmie i rynku, na którym ona działa oraz posługuje się
analizami z zakresu reklamy proponując rozwiązania
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

analizami z zakresu reklamy
proponując rozwiązania

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie potrafi
przygotować procesu reklamy
firmy czy samorządu – nie
zna faz przygotowania i
realizacji

Student potrafi przygotować proces reklamy firmy czy samorządu – zna fazy
przygotowania i realizacji

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie zna roli reklamy
w życiu społecznym, także
technik i metod działania
reklamowego w celu
zjednania sobie klientów

Student zna rolę reklamy w życiu społecznym, także technik i metod działania
reklamowego w celu zjednania sobie klientów

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student nie współdziała w

Student współdziała w grupie w opracowaniu projektu oraz podejmuje decyzje i dyskutuje
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

kompetencji nr 2

grupie w opracowaniu
projektu oraz nie podejmuje
decyzji i nie dyskutuje nad
rozwiązaniami

nad rozwiązaniami
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
3
C1. Zapoznanie z dokumentami występującymi w handlu (krajowym i międzynarodowym) oraz zasadami ich sporządzania
C2. Nabycie umiejętności sporządzania, kompletowania dokumentów występujących w handlu oraz analizowania warunków w
nim występujących
C3. Zapoznanie z problematyką prowadzenia działalności handlowej przez przedsiębiorstwo

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Znajomość podstawowych zasad i technik negocjacji

Opis efektów uczenia się

Wiedza
672

Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_02

Ma wiedzę na temat funkcjonowania, rynków międzynarodowych oraz prowadzenia działalności
handlowej na tych rynkach

P7U_W

W_12

Ma wiedzę dotyczącą prowadzenia analizy otoczenia rynkowego

P7U_W

W_16

Ma wiedzę do przygotowania i przeprowadzenia transakcji handlowych

P7U_W

Umiejętności
U_08

Potrafi przygotować i przeprowadzić proces transakcji handlowej

P7U_U

U_19

Potrafi ocenić wymogi prawne oraz warunki rynkowe, a także dostosować odpowiednią formę
handlu do warunków otoczenia prawnego i ekonomicznego

P7U_U

U_20

Posługuje się terminami handlowymi

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_04

Potrafi brać udział w dyskusji na temat handlu prezentować swoje opinie, uzasadniać swoje zdanie

P7U_K

K_05

Jest świadom roli państwa w handlu

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

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

Realizacja transakcji handlowych na poziomie przedsiębiorstwa
Zasady uczestnictwa polskich przedsiębiorstw w wymianie międzynarodowej
Pośrednicy działający na własny i cudzy rachunek
Organizacja warunków wymiany w handlu
Istota i specyfika transakcji w handlu zagranicznym
Korespondencja handlowa
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7. Specyfika dokumentów uzupełniających i zasady ich stosowania
8. Dokumenty handlowe występujące w poszczególnych fazach cyklu transakcji handlu - ogólne warunki i zasady
sporządzania dokumentów handlowych
9. Prowadzenia dokumentacji handlowej w zakresie transportu, ubezpieczenia, magazynowania i składu, fakturowania
itd.
10. Kontrakt - istota, rodzaje, warunki kontraktowe - sporządzenia kontraktu i określenia jego warunków
11. Dokumenty występujące w kontaktach z bankami
12. Dokumenty związane z wywozem/wprowadzeniem towaru na polski obszar celny oraz w ramach Unii Europejskiej
Suma godzin: 20
Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

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

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
podstawowa

 K. Białecki, W. Januszkiewicz, L. Oręziak L, Leksykon handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2007.
 Handel zagraniczny. Organizacja i technika, pod red. J. Rymarczyka, PWE, Warszawa 2012
 Transakcje handlu zagranicznego, pod red. B. Stępień, PWE, Warszawa. 2004.
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uzupełniająca

 T. Kaczmarek, Wzory dokumentów stosowanych w transakcjach handlu, ODDK, Gdańsk 2000
 B. Pera, Preferencyjne porozumienia handlowe Unii Europejskiej i ich konsekwencje w latach 2005-2010 [w:]
Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
nr 179, Poznań 2011

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
20

20
20
14
1
75
3

ZAŁĄCZNIK NR 2

675

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

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

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie ma wiedzy na
temat funkcjonowania,
rynków międzynarodowych
oraz prowadzenia działalności
handlowej na tych rynkach

Student ma wiedzę na temat funkcjonowania, rynków międzynarodowych oraz
prowadzenia działalności handlowej na tych rynkach

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie ma wiedzy
dotyczącej prowadzenia
analizy otoczenia rynkowego

Student ma wiedzę dotyczącą prowadzenia analizy otoczenia rynkowego

Efekt przedmiotowy z zakresu

Stduent nie ma wiedzy do

Stduent ma wiedzę do przygotowania i przeprowadzenia transakcji handlowych
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wiedzy nr 3

przygotowania i
przeprowadzenia transakcji
handlowych
UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi
przygotować i przeprowadzić
procesu transakcji handlowej

Student potrafi przygotować i przeprowadzić proces transakcji handlowej

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi ocenić
wymogów prawnych oraz
warunków rynkowych, a
także dostosować
odpowiedniej formy handlu

Student potrafi ocenić wymogi prawne oraz warunki rynkowe, a także dostosować
odpowiednią formę handlu do warunków otoczenia prawnego i ekonomicznego
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

do warunków otoczenia
prawnego i ekonomicznego
Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie posługuje się
terminami handlowymi

Student posługuje się terminami handlowymi

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie potrafi brać
udziału w dyskusji na temat
handlu, prezentować swoje
opinie, uzasadniać swoje
zdanie

Student potrafi brać udział w dyskusji na temat handlu, prezentować swoje opinie,
uzasadniać swoje zdanie

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie jest świadom roli
państwa w handlu

Student jest świadom roli państwa w handlu
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

ETYKA BIZNESU
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Zapoznanie z etyką biznesu w Polsce i na świecie
C2. Zapoznanie z problematyką, elementami programu etycznego (z uwzględnieniem etyki administracji, przedsiębiorstwa,
organizacji)
C3. Zapoznanie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Ma podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje, uzyskane we wcześniejszym etapie kształcenia, w zakresie zasad i norm
obowiązujących w działalności gospodarczej

Opis efektów uczenia się

679

Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_02

Rozumie znaczenie uwarunkowań etycznych związanych z pracą zawodową

P7U_W

W_08

Potrafi scharakteryzować główne systemy etyczne i wskazać między nimi różnice

P7U_W

W_14

Umie zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu etyki

P7U_W

Umiejętności
U_05

Potrafi myśleć kategoriami etycznymi przy podejmowaniu decyzji tworzenia i prowadzenia
biznesu oraz jego struktury organizacyjnej

P7U_U

U_07

Potrafi samodzielnie analizować konflikty moralne oraz oceniać współczesne problemy moralne

P7U_U

U_13

Potrafi myśleć kategoriami etycznymi przy podejmowaniu decyzji tworzenia i prowadzenia
biznesu oraz jego struktury organizacyjnej

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_01

Potrafi wskazać argumenty i kontrargumenty odnośnie do oceny etycznej zachowania w biznesie, by
podjąć próbę rozwiązania konfliktu lub mediacji

P7U_K

K_12

Świadomie postępuje w zgodzie z normami etycznymi w relacjach z pracownikami

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1.
2.
3.
4.

Uwarunkowania etyki biznesu, etapy jej powstawania na świecie i w Polsce.
Płaszczyzny etyki biznesu, elementy programu etycznego organizacji (tworzenie, rodzaje, przykłady)
Kodeksy etyczne
Obszary działań etycznych w przedsiębiorstwie oraz narzędzia wspierające
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5. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
6. Ocena efektywności i motywowanie pracowników w aspekcie etycznym
7. Etyka firmy w relacjach z klientami oraz konkurentami
Suma godzin: 20
Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

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

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
podstawowa

 L. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2010
 W. Gasparski,Wykłady z etyki biznesie, WPiSZ, Warszawa 2007
 A. Zadroga, Współczesne ujęcia etyki biznesu w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009

uzupełniająca

 K. Kietliński, V.M. Reyes., T. Oleksyn, Etyka w biznesie i w zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005
 M. Rybak, Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007
 Ł. Zaorski-Sikora, Etyka w biznesie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź
2007
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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
20

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

20

9
1
50
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
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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 znaczenia Student rozumie znaczenie uwarunkowań etycznych związanych z pracą zawodową
uwarunkowań etycznych
związanych z pracą
zawodową
Student potrafi scharakteryzować główne systemy etyczne i wskazać między nimi różnice

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie potrafi
charakteryzować głównych
systemów etycznych i
wskazać między nimi różnic

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie umie zdefiniować
podstawowych pojęć z
zakresu etyki

Student umie zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu etyki

UMIEJĘTNOŚCI
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 potrafi myśleć kategoriami etycznymi przy podejmowaniu decyzji tworzenia i
prowadzenia biznesu oraz jego struktury organizacyjnej

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi myśleć
kategoriami etycznymi przy
podejmowaniu decyzji
tworzenia i prowadzenia
biznesu oraz jego struktury
organizacyjnej

Student potrafi samodzielnie analizować konflikty moralne oraz oceniać współczesne
problemy moralne

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi
samodzielnie analizować
konfliktów moralnych oraz
nie potrafi oceniać
współczesnych problemów
moralnych

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student nie potrafi myśleć
kategoriami etycznymi przy

Student potrafi myśleć kategoriami etycznymi przy podejmowaniu decyzji tworzenia i
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

umiejętności nr 3

podejmowaniu decyzji
tworzenia i prowadzenia
biznesu oraz jego struktury
organizacyjnej

prowadzenia biznesu oraz jego struktury organizacyjnej

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 potrafi wskazać argumenty i kontrargumenty odnośnie do oceny etycznej
zachowania w biznesie, by podjąć próbę rozwiązania konfliktu lub mediacji

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie potrafi wskazać
argumentów i
kontrargumentów odnośnie
oceny etycznej zachowania w
biznesie, by podjąć próbę
rozwiązania konfliktu lub
mediacji
Student nie ma świadomości
postępowania w zgodzie z
normami etycznymi w
relacjach z pracownikami

Student świadomie postępuje w zgodzie z normami etycznymi w relacjach z pracownikami

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu

EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Rok studiów, semestr

Rok studiów: II
Semestr studiów: III

Studia:
drugiego stopnia

Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Zał. 1)

2
C1. Zrozumienie podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej

Cel przedmiotu

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
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów

Ukończony kurs międzynarodowych stosunków gospodarczych

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_03

Jest wyposażony w wiedzę z zakresu integracji ekonomicznej i politycznej, najważniejszych
procesów społeczno-gospodarczymi zachodzących w Unii Europejskiej.

P7U_W

W_16

Posiada wiedzę pozwalającą na zidentyfikowanie kierunków zmian w gospodarce UE, w kontekście
postępujących procesów integracyjnych.

P7U_W

W_19

Charakteryzuje zakres integracji (stopień zintegrowania poszczególnych dziedzin życia
gospodarczego i politycznego), wyjaśnia główne zjawiska zachodzące w obrębie Unii Gospodarczej
i Walutowej.

P7U_W

Umiejętności
U_04

Przygotowuje analizy funkcjonowania UE przy wykorzystaniu różnych koncepcji integracji.

P7U_U

U_17

Posługuje się wiedzą z zakresu integracji rynków i polityki Unii Europejskiej.

P7U_U

U_19

Jest świadomy korzyści płynące z integracji europejskiej, posługuje się przepisami prawa Unii
Europejskiej.

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_07

Ma świadomość szybkiego rozwoju procesów integracyjnych i konieczności permanentnego
uzupełniania swej wiedzy.

P7U_K

K_11

Potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji zadań przez poszczególne instytucje i
organizacje w zakresie procesów integracyjnych.

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć:
wykład

Geneza integracji europejskiej – powstanie i rozwój Wspólnot Europejskich
Zarys kompetencji wyłącznych i dzielonych Unii Europejskiej
Prawo pierwotne Unii Europejskiej i jego ewolucja
Charakterystyka prawa pochodnego Unii Europejskiej
Rynek wewnętrzny i swoboda przepływu czynników produkcji (swoboda przepływu towarów, pracowników, usług,
przedsiębiorczości i kapitału)
6. Wspólna polityka handlowa
7. Wspólna polityka konkurencji
8. Unia gospodarcza i walutowa w Unii Europejskiej
1.
2.
3.
4.
5.

Suma godzin: 20

Forma zajęć:
ćwiczenie
Metody dydaktyczne
Narzędzia dydaktyczne
Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość
Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów

F – nie przewiduje się cząstkowej oceny osiągnięć studenta
P – egzamin pisemny lub ustny,

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 WoltersKluwer
business, Warszawa 2007
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uzupełniająca



J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w świetle Traktatu 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)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
20

20
9
1
50
2

ZAŁĄCZNIK NR 2
689

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

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

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 jest wyposażony w wiedzę z zakresu integracji ekonomicznej i politycznej,
najważniejszych procesów społeczno-gospodarczymi zachodzących w Unii Europejskiej

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

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 niedostatecznymwskaźnik 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
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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 przygotowuje
analiz funkcjonowania UE
przy wykorzystaniu różnych
koncepcji integracji

Student przygotowuje analizy funkcjonowania UE przy wykorzystaniu różnych koncepcji
integracji

Student posługuje się wiedzą z zakresu integracji rynków i polityki Unii Europejskiej

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie 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 płynące 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

692

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik 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

Student nie potrafi
Student potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji zadań przez
poszczególne
odpowiednio
instytucje
określaći organizacje w zakresie procesów integracyjnych
priorytetów służących
Efekt przedmiotowy z zakresu
realizacji zadań przez
kompetencji nr 2
poszczególne instytucje i
organizacje w zakresie
procesów integracyjnych
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Rok studiów,
semestr
Studia:
drugiego stopnia

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Zał.1)5
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
Symbol
odniesienia do
efektów uczenia
się dla kierunku

Ukończenie kursu nauka o państwie, rachunkowość, finanse publiczne i rynki finansowe,

Opis efektów uczenia się
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Symbol
odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki

studiów;/

pierwszego
stopnia PRK
Wiedza

W_03

Ma podstawową wiedzę o finansach przedsiębiorstw systemie nauk społecznych oraz przedmiotach powiązaniach
z innymi dyscyplinami naukowymi

P7U_W

W_07

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

P7U_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

P7U_W

Umiejętności
U_07

Posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi,
moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania, rozstrzygnięcia dylematów dotyczących zjawisk
finansowych w przedsiębiorstwie.

P7U_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

P7U_U

U_19

Jest zdolny do wykorzystywania swojej wiedzy w pracy zawodowej w działach finansowych dużych
przedsiębiorstw

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_06

Jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania etyki zawodowej przy
wykonywaniu czynności mających wpływ system finansowy przedsiębiorstwa.
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P7U_K

K_12

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi przez przedsiębiorstwo odznacza się rozwagą,
dojrzałością i zaangażowaniem w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć:
wykład

Przedsiębiorstwo i jego otoczenie – podstawowe pojęcia.
Ryzyka w działalności przedsiębiorstwa według wybranych teorii ekonomicznych.
Kapitał własny i obcy w finansowaniu przedsiębiorstwa
Źródła finansowania przedsiębiorstw – źródła kapitału własnego, zobowiązania krótko- i długoterminowe.
Alternatywne instrumenty wspierania przedsiębiorstw (np. venture capital, private equity, mezzanine, aniołowie biznesu).
Koszty źródeł kapitału przedsiębiorstwa – model Gordona i model CAPM, średni ważony koszt kapitału (WACC), zasady działania
dźwigni finansowej.
7. Metody zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi, kredyt kupiecki.
8. Mierniki finansowej oceny efektywności inwestycji rzeczowych: mierniki wartości zaktualizowanej netto (NPV), wewnętrzna stopa
zwrotu (IRR).
9. Mierniki obciążenia podatkowego oraz polityka podziału zysku i dywidend w przedsiębiorstwie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suma godzin: 30

Forma zajęć:
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.

Analiza produktów bankowych skierowanych dla przedsiębiorstw na przykładzie wybranych banków.
Case study wybranych przedsiębiorstw, które skorzystały z alternatywnych instrumentów finansowania przedsiębiorstw.
Zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście ryzyka – prezentacja i dyskusja na wybranych przykładach.
Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – niepotrzebna pozycja w budżetach przedsiębiorstw? Prezentacja i
dyskusja.

Suma godzin: 20
Wykład problemowy, konwersatoryjny, z prezentacja multimedialną, informacyjny, opisowy
Metody
dydaktyczne

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
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Narzędzia
dydaktyczne

Tablica , Komputer, Projektor multimedialny

Sposoby oceny
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
(F- formująca,
P – egzamin pisemny
Ppodsumowująca)

Literatura

podstawowa

uzupełniająca







Sobański K., Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, PWN, Warszawa, 2018;
Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2016;
Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2017.
Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, 2018;
Bławat F., Drajska E., Figura P., Gawrycka M., Korol T., Prusak B., Analiza finansowa przedsiębiorstwa.
Finansowanie, Inwestycje, Wartość, Syntetyczna ocena kondycji finansowej, CeDeWu, Warszawa, 2017;
 Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Oficyna
Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

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
30
20

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

20
30
23
2
125
5
ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY
Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu
Efekt uczenia się

Na ocenę 2

Ocena
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/
egzaminacyjnej
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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

egzaminacyjnej

zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

stanowi
odzwierciedlenie
oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

Student ma podstawową wiedzę o finansach przedsiębiorstw, systemie nauk społecznych oraz
przedmiotach powiązanych z innymi dyscyplinami naukowymi

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 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 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

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

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
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tym dyscyplin nauk społecznych
UMIEJĘTNOŚCI

Efekt
przedmiotowy z
zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął przedmiotowy efekt uczenia się w
maksymalnie 50% na poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
dostatecznymwskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie
oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej
oraz praktycznych
umiejętności które
student nabył
podczas zajęć

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.
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się w 71-90 % na
poziomie dobrymwskaźnik 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 2
Efekt
przedmiotowy z
zakresu
umiejętności nr 3

Student nie dokonuje analizy możliwości finansowania
własnej działalności gospodarczej z różnych źródeł, nie
potrafi podejmować działań zarządzaniafinansami 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

Student nie jest zdolny do wykorzystywania swojej wiedzy
w pracy zawodowej w działach finansowych dużych
przedsiębiorstw

Student jest zdolny do wykorzystywania swojej wiedzy w pracy
zawodowej w działach finansowych dużych przedsiębiorstw

KOMPETENCJE

Efekt
przedmiotowy z

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
dostatecznymwskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia
studenta podczas
zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

Student nie jest przekonany o konieczności zachowania się
w sposób profesjonalny i przestrzegania etyki zawodowej

Student jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób
profesjonalny i przestrzegania etyki zawodowej przy wykonywaniu
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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 dobrymwskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi wynik
obserwacji pracy
i nastawienia
studenta podczas
zajęć i w trakcie
egzaminu/zalicze
nia

zakresu
kompetencji nr 1

przy wykonywaniu czynności mających wpływ na system
finansowy przedsiębiorstwa.

czynności mających wpływ na system finansowy przedsiębiorstwa.

Efekt
przedmiotowy z
zakresu
kompetencji nr 2

Student nie utożsamia się z wartościami, celami i
zadaniami realizowanymi przez przedsiębiorstwo,nie
odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w
procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi
przez przedsiębiorstwo, odznacza się rozwagą, dojrzałością i
zaangażowaniem w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu

POLITYKA PODATKOWA

Rok studiów, semestr

Rok studiów: II
Semestr studiów: III

Studia:
drugiego stopnia

Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Zał. 1)

4
C1. Poznanie systemu podatkowego (zasad, funkcji, zadań)

Cel przedmiotu

C2. Poznanie konstrukcji podatku jako instytucji prawnej
C3. Zapoznanie z interpretacją norm prawno-podatkowych

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów

Ma podstawową wiedze, umiejętności i kompetencje w zakresie prawa i podatków uzyskane podczas wcześniejszych etapów
kształcenia

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_03

Zna zasady funkcjonowania instytucji prawnopodatkowych (np. organ podatkowy, podatnik, płatnik
inkasent)

P7U_W

W_09

Zna konstrukcję prawną instytucji podatku

P7U_W

W_18

Zna zasady, funkcje, zadania podatku, systemu podatkowego oraz podatkowe podmioty czynne i
bierne

P7U_W

Umiejętności
Analizuje i interpretuje procesy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w obszarze
systemu podatkowego

P7U_U

U_08

Analizuje problemy podatkowe, procesy i wybrane zjawiska oraz metody i narzędzia analizy
badawczej w obszarze wypełnienia formularze podatkowe

P7U_U

U_09

Rozróżnia orientacje w metodologii badań systemu podatkowego, formułuje problemy badawcze,
dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze

P7U_U

U_05

Kompetencje społeczne
K_06

Rozumie potrzebę odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy oraz odpowiedniego
przygotowania do pracy w zespole

P7U_K

K_08

Wskazanie konieczność oceny poziomu swojej wiedzy oraz kreatywnie rozwija
kompetencje uwzględniając zmieniające się normy prawa podatkowego

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład

1. Podstawy prawne związane z podatkami
Konstytucja RP, ustawa Ordynacja podatkowa,ustawy prawa materialnego, ustawa o rachunkowości itp.
2. Podstawowe pojęcia i definicje
Polityka budżetowa państwa, polityka fiskalna-podatkowa państwa, podatek, system podatkowy.
Istota i zakres polityki podatkowej państwa. Rodzaje prowadzenia polityki podatkowej.
3. Funkcje i cele polityki podatkowej Polityka społeczna a polityka podatkowa państwa.
4. Instrumenty polityki podatkowej i ich charakterystyka
Podatki, skala podatkowa, ulgi, zwolnienia, odliczenia.
5. Podatki jako źródło dochodów budżetowych w Polsce
Udział dochodów podatkowych w dochodach ogółem budżetu państwa
6. System podatkowy w Polsce
Główne założenia systemu podatkowego, JPK- Jednolity Plik Kontrolny
Podatki i ich klasyfikacja, państwowe i samorządowe organy podatkowe
Suma godzin: 30

Forma zajęć :
ćwiczenie

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

Konstrukcja podatku
Podmiot prawa podatkowego
Zakres podmiotowy prawa podatkowego
Zakres przedmiotowy prawa podatkowego
Formularze podatkowe
Pisma procesowe

Suma godzin: 20
Metody dydaktyczne

Wykład informacyjny z elementami wykładu konwersatoryjnego.
Ćwiczenia – konwersatoryjne, praca z tekstami źródłowymi
rozwiązywanie kazusów, praca w grupach, gry dydaktyczne, dyskurs; analiza prawna, wypełnianie formularzy podatkowych,
obliczanie podatków, obliczanie terminów, sporządzanie pism procesowych.
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kształcenie na odległość

Narzędzia dydaktyczne
Komputer, rzutnik, zestawy do ćwiczeń, platforma do webinarów
Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny

Literatura



podstawowa

uzupełniająca









Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe,Beca, 2019;
Agnieszka Frączak, Aneta Kuźmierczyk (red.), Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i
instytucji prawnych, Wolters Kluwer Polska 2019;
Ustawa Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r Dz.U z 2020 r, poz. 1325;
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r Dz.U z 1997 r nr 78, poz. 483;
Ustawa z dnia 26 2174 ze zm.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U z 2019 r. poz. 1387 ze zm.;
Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2018 r., poz. 2174;
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U z 2019r. poz.865.
Włodzimierz Nykiel,Prawo podatkowe w Polsce,DIFIN, 2018;
Jakub Sawulski, Czy Polska jest państwem opiekuńczym?, Instytut Badań Strukturalnych, 2017.

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1

706

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
30
20
25

24
1
100
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

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 51%-70% - wskaźnik
osiągnięcia efektu stanowi
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w 71%-90% - wskaźnik
osiągnięcia efektu stanowi

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się w 91%100% - wskaźnik

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

stanowi odzwierciedlenie
oceny zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

Student nie zna zasad
funkcjonowania instytucji
prawnopodatkowych (np.
organ podatkowy, podatnik,
płatnik inkasent)

Student zna zasady funkcjonowania instytucji prawnopodatkowych (np. organ podatkowy,
podatnik, płatnik inkasent)

Student nie zna konstrukcji
prawnej instytucji podatku

Student zna konstrukcję prawną instytucji podatku

Student nie zna zasady,
funkcji, zadań podatku,
systemu podatkowego oraz
podatkowe podmioty czynne i
bierne

Student zna zasady, funkcje, zadania podatku, systemu podatkowego oraz podatkowe
podmioty czynne i bierne

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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/
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi

egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

Student analizuje i interpretuje procesy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej,
w obszarze systemu podatkowego

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi analizować
i interpretować procesów
dotyczących prowadzenia
działalności gospodarczej, w
obszarze systemu
podatkowego

Student analizuje problemy podatkowe, procesy i wybrane zjawiska oraz metody i
narzędzia analizy badawczej w obszarze wypełnienia formularze podatkowe

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi analizować
problemów podatkowych,
procesów i wybranych
zjawisk oraz metod i narzędzi
analizy badawczej w obszarze
wypełnienia formularze
podatkowe

Student rozróżnia orientacje w metodologii badań systemu podatkowego, formułuje
problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie rozróżnia
orientacji w metodologii
badań systemu podatkowego,
nie umie sformułować
problemów badawczych, nie
dobiera adekwatnych metod,
technik i nie umie
konstruować narzędzi
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egzaminacyjnej oraz
praktycznych umiejętności
które student nabył podczas
zajęć

odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

badawczych
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 rozumie potrzebę odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy oraz
odpowiedniego przygotowania do pracy w zespole

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie rozumie potrzeby
odpowiedzialnego
przygotowywania się do
swojej pracy oraz
odpowiedniego
przygotowania do pracy w
zespole

Student wskazuje konieczność oceny poziomu swojej wiedzy oraz kreatywnie rozwija
kompetencje uwzględniając zmieniające się normy prawa podatkowego

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie wykazuje
konieczności oceny poziomu
swojej wiedzy oraz nie
rozwijakreatywnie
kompetencjiprzy
uwzględnieniu zmieniających
się norm prawa podatkowego

710

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

METODY OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW
Rok studiów: II
Semestr studiów: III
Kierunek: Ekonomia
3
C1. Zapoznanie z rolą analizy finansowej w procesie decyzyjnym
C2. Poznanie syntetycznych metod analizy kondycji finansowej
C3. Zapoznanie z metodami i narzędziami analitycznymi wykorzystywanymi w diagnozowaniu sytuacji ekonomicznej
podmiotów gospodarczych

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie finansów przedsiębiorstwa uzyskane na poprzednich
etapach kształcenia

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia

PRK

Wiedza
W_05

W_13

W_16

Zna zagadnienia z zakresu analizy finansowej zarówno od strony teoretycznej, jak i narzędzi
metodologicznych wykorzystywanych w ocenie przedsiębiorstw

P7U_W

Potrafi wykorzystać narzędzia analityczne służące ocenie kondycji finansowej, posługuje się
arkuszem kalkulacyjnym Excel w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw

P7U_W

Zna metody analizy i oceny decyzji finansowych i gospodarczych oraz efektywnie wykorzystuje
metody badawcze

P7U_W

Umiejętności
Przeprowadza ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstw i dokonuje wnioskowania na podstawie
przeprowadzonych analiz

P7U_U

U_13

Potrafi umiejętnie wykorzystać wiedzę z zakresu analizy finansowej i praw ekonomicznych w
procesie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw

P7U_U

U_18

Przeprowadza analiza i wykorzystując arkusz kalkulacyjny Excel

P7U_U

U_08

Kompetencje społeczne
K_02

Ma świadomość stałego podnoszenia wiedzy

P7U_K

K_09

Posiada wiedzę przygotowującą do pracy w przedsiębiorstwie w działach analiz finansowych i
controllingu, jak również w innych podmiotach gospodarczych dokonujących oceny kondycji
finansowej przedsiębiorstw np. w bankach

P7U_K
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TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć:
wykład

Forma zajęć:
ćwiczenie

1. Zastosowanie metod dyskryminacyjnych w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa (modele T. Korola, T. Maślanki
oraz A. Hołdy – wariant modeli sektorowych)
2. Zastosowanie metod logitowych w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa (modele M. Gruszczyńskiego, R. Jagiełło
oraz A. Hołdy – wariant modeli sektorowych)
3. Zastosowanie metody skwantyfikowanej oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
4. Zastosowanie zmodyfikowanej punktowej metody oceny kondycji finansowej – na przykładzie metody Banku PKO BP –
5. Zastosowanie zmodyfikowanej punktowej metody oceny kondycji finansowej – na przykładzie metody Banku Ochrony
Środowiska S.A.
6. Zastosowanie zmodyfikowanej punktowej metody oceny kondycji finansowej – na przykładzie metody Banku
Spółdzielczego
Suma godzin: 15

Metody dydaktyczne

Narzędzia dydaktyczne

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

Ćwiczenia – konwersatoryjne, z elementami wykładu konwersatoryjnego, praca z tekstami źródłowymi, kształcenie na
odległość
Wzrokowe: tablica, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna
Automatyzujące: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, platforma do webinarów
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny
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Literatura


podstawowa

uzupełniająca




Kitowski J., Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015;
Lichota W., Polskie specjalne strefy ekonomiczne – Efekty finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski 2019.
Bławat F., Drajska E., Figura P., Gawrycka M., Korol T., Prusak B., Analiza finansowa przedsiębiorstwa:
finansowanie, inwestycje, wartość, syntetyczna ocena kondycji finansowej,CeDeWu, 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
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

15
25
20
14
1
75
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

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

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

Zna zagadnienia z zakresu analizy finansowej zarówno od strony teoretycznej, jak i
narzędzi metodologicznych wykorzystywanych w ocenie przedsiębiorstw

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie zna zagadnień z
zakresu analizy finansowej
zarówno od strony
teoretycznej, jak i narzędzi
metodologicznych
wykorzystywanych w ocenie
przedsiębiorstw

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student nie potrafi

Potrafi wykorzystać narzędzia analityczne służące ocenie kondycji finansowej, posługuje
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wiedzy nr 2

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

wykorzystać narzędzi
analitycznych służących
ocenie kondycji finansowej,
nie posługuje się arkuszem
kalkulacyjnym Excel w
ocenie kondycji finansowej
przedsiębiorstw

się arkuszem kalkulacyjnym Excel w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw

Student nie zna metod analizy
i oceny decyzji finansowych i
gospodarczych oraz nei
potrafi efektywnie
wykorzystać metod
badawczych

Zna metody analizy i oceny decyzji finansowych i gospodarczych oraz efektywnie
wykorzystuje metody badawcze

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas

zajęć
Student przeprowadza ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstw i dokonuje
wnioskowania na podstawie przeprowadzonych analiz

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie przeprowadza
oceny kondycji finansowej
przedsiębiorstw i nie
dokonuje wnioskowania na
podstawie przeprowadzonych
analiz

Student potrafi umiejętnie wykorzystać wiedzę z zakresu analizy finansowej i praw
ekonomicznych w procesie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Nie potrafi umiejętnie
wykorzystać wiedzy z zakresu
analizy finansowej i praw
ekonomicznych w procesie
oceny kondycji finansowej
przedsiębiorstw

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Nie przeprowadza analizy i
nie wykorzystuje arkusza
kalkulacyjnego Excel

Student przeprowadza analiza i wykorzystując arkusz kalkulacyjny Excel

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta

podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

egzaminu/zaliczenia

egzaminu/zaliczenia

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie ma świadomości
stałego podnoszenia wiedzy

Ma świadomość stałego podnoszenia wiedzy

Posiada wiedzę przygotowującą do pracy w przedsiębiorstwie w działach analiz
finansowych i controllingu, jak również w innych podmiotach gospodarczych
dokonujących oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw np. w bankach

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Nie posiada wiedzy
przygotowującejdo pracy w
przedsiębiorstwie w działach
analiz finansowych i
controllingu, jak również w
innych podmiotach
gospodarczych dokonujących
oceny kondycji finansowej
przedsiębiorstw np. w banku
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS
(Załącznik 1)
Cel przedmiotu

REGULACJE PRAWNE FUNKCJONOWANIA MSP
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
2
C1. Zapoznanie ze znaczeniem i funkcjonowanie MSP w gospodarce oraz specyfiką procesu zarządzania MSP
C2 Zapoznanie z procesem zmian w otoczeniu MSP, pod kątem procesu podejmowania przedsiębiorczych decyzji
C3. Przedstawienie form prawno-organizacyjnych i własnościowych działalności gospodarczej oraz źródeł jej finansowania

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla
kierunku studiów;/

Znajomość podstaw prawa i funkcjonowania przedsiębiorstw uzyskane na wcześniejszych etapach kształcenia

Opis efektów uczenia się

Wiedza
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Symbol odniesienia
do uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

W_03

Posiada wiedzę w zakresie organizacyjnych i ekonomicznych funkcjonujących w małych i średnich
przedsiębiorstwach oraz specyfikę tych relacji pomiędzy msp a ich otoczeniem

P7U_W

W_08

Zna metody oceny form prawno-organizacyjnych i własnościowych działalności gospodarczej oraz
źródeł jej finansowania w msp oraz pojęcia i mechanizmy z zakresu MSP

P7U_W

W_18

Posiada znajomość aktualnych problemów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

P7U_W

Umiejętności
U_05

Potrafi oceniać, analizować, opisywać, diagnozować przyczyny kryzysu w przedsiębiorstwie i
wskazać kierunki działań zaradczych

P7U_U

U_06

Potrafi posługiwać się procedurą uruchomienia działalności gospodarczej, opracowania biznes planu
jako narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem

P7U_U

U_14

Opanował umiejętności związane z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_08

Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga dylematy w zawodzie

P7U_K

K_11

Jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa
Przedsiębiorczość: fazy, warunki wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju
Miejsce i znaczenie, rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce oraz problemy rozwoju
Formy organizacyjno- prawne MSP i działalność gospodarcza sektora
Formy opodatkowania działalności gospodarczej MSP
Strategie rozwoju MSP
Zarządzanie zmianą organizacyjną w cyklu życia przedsiębiorstwa
Źródła finansowania MSP
Programy UE wspierające działalność MSP
Analiza przyczyn upadku i czynników sukcesu MSP
Analiza sytuacji finansowej małego przedsiębiorstwa
Plan marketingowy i badanie rynku (w sektorze MSP)

Suma godzin: 20
Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

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

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
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podstawowa

 Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, pod red. E.


uzupełniająca

Michalskiego i S.Piochy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Koszalin 2008.
P. Mućko, A. Sokół, Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich.
Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy, CeDeWu, 2010.

 Czynniki wspierające rozwój MSP w Polsce, pod red. G. Michalczuk, I. Przychockiej, J. Sikorskiego, Wydział



Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw, pod red. B. Pawłowska,B.Lundén, Wyd. 2., BL Info Polska, Gdańsk
2006.
M. Smolarek, Planowanie strategiczne w małej firmie, Oficyna Wydawnicza "Humanista”, Sosnowiec 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
20

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...

15

14
1
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

50
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie posiada wiedzy w
zakresie organizacyjnych i
ekonomicznych
funkcjonujących w małych i
średnich
przedsiębiorstwach oraz nie
zna specyfiki tych relacji

Student posiada wiedzę w zakresie organizacyjnych i ekonomicznych funkcjonujących w
małych i średnich przedsiębiorstwach oraz zna specyfikę tych relacji pomiędzy MSP a ich
otoczeniem
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pomiędzy MSP a ich
otoczeniem

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie zna metod oceny
form prawno-organizacyjnych
i własnościowych działalności
gospodarczej oraz źródeł jej
finansowania w MSP oraz
pojęcia i mechanizmy z
zakresu MSP

Student zna metody oceny form prawno-organizacyjnych i własnościowych działalności
gospodarczej oraz źródeł jej finansowania w MSP oraz pojęcia i mechanizmy z zakresu
MSP

Student posiada znajomość aktualnych problemów z zakresu prowadzenia działalności
gospodarczej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie posiada
znajomości aktualnych
problemów z zakresu
prowadzenia działalności
gospodarczej w sektorze
małych i średnich
przedsiębiorstw

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/

które student nabył podczas
zajęć

które student nabył podczas
zajęć

Student potrafi oceniać, analizować, opisywać, diagnozować przyczyny kryzysu w
przedsiębiorstwie i wskazać kierunki działań zaradczych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi oceniać,
analizować, opisywać,
diagnozować przyczyn
kryzysu w przedsiębiorstwie i
wskazać kierunki działań
zaradczych

Student potrafi posługiwać się procedurą uruchomienia działalności gospodarczej,
opracowania biznesplanu jako narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi posługiwać
się procedurą uruchomienia
działalności gospodarczej,
opracowania biznesplanu jako
narzędzia zarządzania
przedsiębiorstwem
Student nie opanował
umiejętności związanych z
uruchomieniem i
prowadzeniem działalności
gospodarczej w sektorze
małych i średnich
przedsiębiorstw

Student opanował umiejętności związane z uruchomieniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3
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które student nabył podczas
zajęć

egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie interpretuje
prawidłowo i nie rozstrzyga
dylematów w zawodzie

Student prawidłowo interpretuje i rozstrzyga dylematy w zawodzie

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie jest przygotowany
do pełnienia różnych ról w
pracy zespołowej

Student jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

POLITYKA SPÓJNOŚCI UE
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
2
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
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Ukończony kurs z Ekonomii integracji europejskiej

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_03

Opanował podstawowe pojęć z zakresu polityki spójności

P7U_W

W_07

Posiada wiedzę o metodach ekonometrycznych stosowanych przy ewaluacji polityki spójności UE
pogłębiona i poszerzona wiedza o istocie, podstawach prawnych i uwarunkowaniach, powiazaniach
polityki spójności UE

P7U_W

W_16

Posiada wiedzę o współzależnościach między działalnością instytucji unijnych a sytuacją
rozmaitych grup społecznych w kontekście polityki spójności i integracji europejskiej

P7U_W

Umiejętności
U_04

Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu polityki społecznej europejskiej dla analizy procesów
globalizacyjnych i procesów zachodzących w poszczególnych krajach

P7U_U

U_08

Wyszukiwania i interpretacji oraz analizowania danych ekonometrycznych charakteryzujących
różne wymiary polityki spójności UE, formułowania wniosków

P7U_U

U_12

Formułuje własne opinie i dobiera krytycznie dane i metody analizy zjawisk i procesów
międzynarodowych

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_05

Ma świadomość złożoności i wagi polityki spójności dla rozwoju

P7U_K

K_11

Rozumie znaczenie Unii Europejskiej w rozwiązywaniu rozmaitych problemów społecznych

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
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Forma zajęć :
wykład

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

Polityki spójności UE – definicja, istota, rodzaje
Pojęcie spójności gospodarczej i społecznej
Polityka spójności Unii Europejskiej. Podstawy prawne.
Instrumenty finansowe polityki spójności Unii Europejskiej. Fundusz Spójności. Fundusze Strukturalne: Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny (cele działalności).
Modele ekonometryczne oceny oraz analiza wskaźników spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej UE
Założenia i struktury oraz proces decyzyjny w polityce spójności UE
Ocena skutków polityki spójności na podstawie raportów
Realizacja i perspektywy polityki spójności UE w Polsce
Monitorowanie polityki spójności Unii Europejskiej

Suma godzin: 20
Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

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

F – nie przewiduje się oceny cząstkowych osiągnięć studenta
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
podstawowa

 J. Łacny, Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiejw dziedzinie polityki spójności, WoltersKluwer,Warszawa
2010
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 K. Kokocińska, Polityka regionalna w Polscei 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;

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
20

20
9
1
50
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

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

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

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie opanował
podstawowychpojęń 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
pogłębiona i nie posiada
poszerzonej wiedzy o istocie,
podstawach prawnych i

Student posiada wiedzę o metodach ekonometrycznych stosowanych przy ewaluacji
polityki spójności UE pogłębiona i poszerzoną wiedzę o istocie, podstawach prawnych i
uwarunkowaniach, powiazaniach polityki spójności UE
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uwarunkowaniach,
powiazaniach polityki
spójności UE

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 niedostatecznymwskaźnik 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
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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

Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu polityki społecznej europejskiej dla analizy
procesów globalizacyjnych i procesów zachodzących w poszczególnych krajach

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi
wykorzystać wiedzy z zakresu
polityki społecznej
europejskiej dla analizy
procesów globalizacyjnych i
procesów zachodzących w
poszczególnych krajach

Student potrafi wyszukiwać i interpretować oraz analizować danę ekonometryczne
charakteryzujące różne wymiary polityki spójności UE, formułowania wniosków

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

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

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie
dostatecznym- wskaźnik
osiągnięcia efektu stanowi
wynik obserwacji pracy i
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi wynik obserwacji
pracy i nastawienia studenta

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się na poziomie
bardzo dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik

podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

nastawienia studenta
podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

nastawienia studenta
podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

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 Student rozumie znaczenie Unii Europejskiej w rozwiązywaniu rozmaitych problemów
Unii Europejskiej w
społecznych
rozwiązywaniu rozmaitych
problemów społecznych
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obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu

UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Rok studiów, semestr

Rok studiów: II
Semestr studiów: IV

Studia:
drugiego stopnia

Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Zał. 1)

2
C1. Przybliżeeniestudentom znaczenia i roli ubezpieczeń w zarządzaniu organizacjami

Cel przedmiotu

C2. Zapoznanie studentów z ekonomicznymi, organizacyjnymi i prawnymi założeniami zwalczania skutków ryzyka poprzez
ubezpieczenia i reasekurację
C3. Stworzenie umiejętności wyboru optymalnej oferty ochrony ubezpieczeniowej

Wymagania
wstępne
w
zakresie
wiedzy, Posiadanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ubezpieczeń uzyskanych na wcześniejszych etapach
umiejętności i innych kształcenia
kompetencji
Symbol odniesienia do
Symbol odniesienia do
uniwersalnej
efektów uczenia się dla
Opis efektów uczenia się
charakterystyki
kierunku studiów
pierwszego stopnia
PRK
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Wiedza
W_03

Definiuje pojęcie ubezpieczenia gospodarczego oraz ryzyko ubezpieczeniowe oraz wymienia
rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego

P7U_W

W_09

Ma wiedzę o sposobie funkcjonowania ubezpieczenia i reasekuracji jako urządzeń ekonomicznych

P7U_W

W_16

Ma wiedze o zasadach funkcjonowania rynku ubezpieczeń oraz instytucji pośrednictwa
ubezpieczeniowego oraz zasad funkcjonowania wewnętrznego rynku usług ubezpieczeniowych UE

P7U_W

Umiejętności
U_01

Klasyfikuje rodzaje ubezpieczeń wykorzystywanych w zarządzaniu organizacją

P7U_U

U_05

Potrafi wybrać optymalną ochronę ubezpieczeniową w zarządzaniu i działaniu organizacji oraz
dokonuje analitycznego i krytycznego podejścia do dostępnych na rynku ofert usług
ubezpieczeniowych

P7U_U

U_13

Potrafi analizować ogólne warunki ubezpieczeń oraz szuka efektywnych narzędzi zarządzania
ryzykiem

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_05

Dostrzega znaczenie ubezpieczeń w gospodarce oraz docenia ochronę ubezpieczeniową w
prowadzeniu działalności gospodarczej

P7U_K

K_08

Jest świadomy wyborów podejmowanych w trakcie działania i oceny

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE

736

1.

Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce

Podstawowe wiadomości historyczne na temat powstania i rozwoju w zakresie ubezpieczeń morskich. Droga do Polski,
rozwój na ziemiach polskich na przełomie XIX i XXw oraz do 1989 roku (monopol państwa, sztuczny duopol).
2.

Ryzyko ubezpieczeniowe

Podstawowe definicje, identyfikacja ryzyka.
3.

Zarządzanie ryzykiem w organizacji

Podejście od strony klienta – identyfikacja i możliwości dalszego działania.
4.

Ryzyko ubezpieczyciela

Retencja ryzyka, reasekuracja (obligatoryjna, fakultatywna, nadwyżkowa), koasekuracja,
5.

Forma zajęć:
wykład

Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń

Podstawowe definicje z jakiegoś podręcznika
6.

Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej

Omówienie podstawowych aktów prawnych:
ustawa o działalności ubezpieczeniowej
ustawa o dystrybucji ubezpieczeń
ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych
Omówienie dopuszczalnych form organizacyjno-prawnych działalności ubezpieczeniowej, wymogów kapitałowych,
podstawowych jednostek organizacyjnych towarzystwa.
7.

Instytucje ubezpieczeniowe

KNF, UFG, PIU, samorządy ubezpieczycieli i pośredników
8.

Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego

Kwestie regulowane w umowach/polisach: strony umowy, rola cesji praw z umowy, franszyzy, udziały własne, zakresy
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ochrony, suma gwarancyjna a podlimity, sumy na jedno zdarzenie i zagregowane.

Suma godzin: 10

1.

Ryzyko, jego znaczenie w działalności gospodarczej oraz metody jego unikania, zwalczania i przenoszenia

Omówienie podstawowych rodzajów ubezpieczeń gospodarczych w praktyce: OC ogólne, OC obowiązkowe, OC zawodowe,
ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych i allrisks, ubezpieczenia w transporcie,ubezpieczenia budowlano-montażowe,
gwarancje kontraktowe, ubezpieczenia na życie indywidualne, grupowe/zbiorowe, ubezpieczenia medyczne/zdrowotne

Forma zajęć:
ćwiczenie

2.

Zdarzenie losowe i wypadek ubezpieczeniowy oraz pojęcie ubezpieczenia

3.

Pojęcie umowy ubezpieczenia i stosunku prawnego ubezpieczenia.

4.

Strony umowy ubezpieczenia i podmioty zaangażowane w stosunek prawny ubezpieczenia

Omówienie stron umowy, omówienie roli pośrednictwa ubezpieczeniowego: rola agenta i brokera, bankassurance, podstawowe
kanały sprzedaży
Suma godzin: 10

Metody dydaktyczne

Narzędzia dydaktyczne
Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość
Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne., zestawy do ćwiczeń, platforma do
webinarów
F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
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podstawowa



M. Cycoń, T. Jedynak, Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne: zbiór zadań, Warszawa 2020.

uzupełniająca




W. Zalewski, Pojęcie ryzyka a przestępczość ubezpieczeniowa, Sopot 2018;
A. Śliwiński, Rola ubezpieczeń w gospodarce, Warszawa 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
10
10

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

15

13
2
50
2

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

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

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 definiuje pojęcie ubezpieczenia gospodarczego oraz ryzyko ubezpieczeniowe oraz
wymienia rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie potrafi definiować
pojęcia ubezpieczenia
gospodarczego oraz ryzyka
ubezpieczeniowego oraz nie
wymienia rodzajów ryzyka
ubezpieczeniowego

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie ma wiedzy o
sposobie funkcjonowania
ubezpieczeń i reasekuracji
jako urządzeniu
ekonomicznym

Student ma wiedzę o sposobie funkcjonowania ubezpieczenia i reasekuracji jako urządzeń
ekonomicznych
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Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie ma wiedzy o
zasadach funkcjonowania
rynku ubezpieczeń oraz
instytucji pośrednictwa
ubezpieczeniowego oraz
zasad funkcjonowania
wewnętrznego rynku usług
ubezpieczeniowych UE

Student ma wiedzę o zasadach funkcjonowania rynku ubezpieczeń oraz instytucji
pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz zasad funkcjonowania wewnętrznego rynku usług
ubezpieczeniowych UE

UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie potrafi
klasyfikować rodzajów
ubezpieczeń

Student klasyfikuje rodzaje ubezpieczeń wykorzystywanych w zarządzaniu organizacją
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

wykorzystywanych w
zarządzaniu organizacją
Student potrafi wybrać optymalną ochronę ubezpieczeniową w zarządzaniu i działaniu
organizacji oraz dokonuje analitycznego i krytycznego podejścia do dostępnych na rynku
ofert usług ubezpieczeniowych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi wybrać
optymalnej ochrony
ubezpieczeniowej w
zarządzaniu i działaniu
organizacji oraz nie dokonuje
analitycznego i krytycznego
podejścia do dostępnych na
rynku ofert usług
ubezpieczeniowych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie potrafi analizować
ogólnych warunków
ubezpieczeń oraz nie szuka
efektywnych narzędzi
zarządzania ryzykiem

Student potrafi analizować ogólne warunki ubezpieczeń oraz szuka efektywnych narzędzi
zarządzania ryzykiem

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w

trakcie
egzaminu/zaliczenia
Student dostrzega znaczenie ubezpieczeń w gospodarce oraz docenia ochronę
ubezpieczeniową w prowadzeniu działalności gospodarczej

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie dostrzega
znaczenia ubezpieczeń w
gospodarce oraz nie docenia
ochrony ubezpieczeniowej w
prowadzeniu działalności
gospodarczej

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie jest świadomy
wyborów podejmowanych w
trakcie działania i oceny

Student jest świadomy wyborów podejmowanych w trakcie działania i oceny
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

PLANOWANIE, FINANSOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
4
C1. Zapoznanie studentów z teorią i praktyką planowania, finansowania i oceny przedsięwzięć gospodarczych
C2. Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania przedsięwzięciami, tworzenia biznes planu
C3. Przekazanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu kierowania zespołami ds. planowania, analizy, finansowania i oceny
przedsięwzięc gospodarczych

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Podstawowe wiadomości, umiejętności i kompetencje w zakresie planowania i prognozowania przedsięwzięć gospodarczych
uzyskane na wcześniejszych etapach kształcenia

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_07

Rozumie wielowymiarowy charakter przedsięwzięć gospodarczych, procesu ich planowania,
analizy, finansowania i oceny

P7U_W

W_14

Identyfikuje podstawowe obszary procesu zarządzania biznes planem

P7U_W

W_17

Zna zasady budowania efektywnego zespołu projektowego biznes planu

P7U_W

Umiejętności
U_05

Umiejętność formułowania założeń, budowy i oceny planów krótkookresowych, rocznych i
strategicznych.

P7U_U

U_06

Posługuje się metodami planowania, realizacji oraz kontroli przedsięwzięć projektowych biznes
planu

P7U_U

U_22

Prawidłowo dobiera i organizuje zespół projektowy oraz kieruje jego pracami zespołu ds.
planowania, analizy, finansowania i oceny przedsięwzięć gospodarczych

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_01

Broni uzyskanych wyników w zakresie przygotowanego przedsięwzięcia

P7U_K

K_04

Efektywnie komunikuje się z interesariuszami organizacji

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

1. Planowanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa i podejmowania przedsięwzięć gospodarczych
2. Istota i rodzaje planów przedsięwzięć gospodarczych
3. Uruchomienie działalności
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zmiana strategii
Przedsięwzięcia inwestycyjne
Pozyskanie kapitału
Procedura tworzenia przedsięwzięć gospodarczych ich planowania, analizy, finansowania i oceny
Fazy przygotowania i wdrożenia przedsięwzięć gospodarczych
Planowanie a ryzyko przedsięwzięć gospodarczych
Analiza rentowności
Źródła finansowania
Studia przypadków przedsięwzięć gospodarczych

Suma godzin: 30
Forma zajęć :
ćwiczenie

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

Przyczyny i cele planowania procesów gospodarczych.
Istota i funkcje planowania gospodarczego.
Analiza oddziaływania otoczenia na działalność podmiotów gospodarczych.
Sprawozdania finansowe i analiza kondycji podmiotów gospodarczych
Metody planowania gospodarczego i warunki ich aplikacji.
Metoda procentu sprzedaży oraz
Rachunek ekonomiczny i jego istota oraz problem czasu w rachunku ekonomicznym
Ustalanie przepływów pieniężnych dla potrzeb oceny opłacalności projektów inwestycyjnych – zasady i metodologia.
Statyczne i dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych

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
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Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
podstawowa

uzupełniająca








E. Filar, J. Skrzypek J., Biznes plan, Poltext, Warszawa 2008
L. Szyszko, J. Szczepański, Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007
E. Nowak, B. Nita, Budżetowanie w przedsiębiorstwie,WoltersKluwer Polska, Warszawa 2010.
J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2005.
Z. Pawlak, Biznesplan. Zastosowanie i przykłady, Poltext, Warszawa 2008.
A. Więznowski, M. Sosnowski, P. Szlachetka, Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych i usług. Wybrane
zagadnienia ekonomii matematycznej imenedżerskiej. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
30
15
15
25
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Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

13
2
100
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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie rozumie
wielowymiarowego

Student rozumie wielowymiarowy charakter przedsięwzięć gospodarczych, procesu ich
planowania, analizy, finansowania i oceny
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charakteru przedsięwzięć
gospodarczych, procesu ich
planowania, analizy,
finansowania i oceny
Student nie potrafi
identyfikować podstawowych
obszarów procesu zarządzania
biznesplanem

Student identyfikuje podstawowe obszary procesu zarządzania biznesplanem

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student zna zasady budowania efektywnego zespołu projektowego biznesplanu

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna zasad
budowania efektywnego
zespołu projektowego
biznesplanu

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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
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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 i
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
umiejętności formułowania
założeń, budowy i oceny
planów krótkookresowych,
rocznych i strategicznych.

Student posiada umiejętność formułowania założeń, budowy i oceny planów
krótkookresowych, rocznych i strategicznych.

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie posługuje się
metodami planowania,
realizacji oraz kontroli
przedsięwzięć projektowych
biznes planu

Student posługuje się metodami planowania, realizacji oraz kontroli przedsięwzięć
projektowych biznes planu

Student prawidłowo dobiera i organizuje zespół projektowy oraz kieruje jego pracami
zespołu ds. planowania, analizy, finansowania i oceny przedsięwzięć gospodarczych

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nieprawidłowo
dobiera i organizuje zespół
projektowy oraz nie potrafi
kierować jego pracami
zespołu ds. planowania,
analizy, finansowania i oceny
przedsięwzięć gospodarczych

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik osiągnięcia efektu
stanowi wynik obserwacji
pracy i nastawienia studenta

Student osiągnął
przedmiotowy efekt
uczenia się na poziomie
bardzo dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik

podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

nastawienia studenta
podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

nastawienia studenta
podczas zajęć i w trakcie
egzaminu/zaliczenia

Student broni uzyskanych wyników w zakresie przygotowanego przedsięwzięcia

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie umie bronić
uzyskanych wyników w
zakresie przygotowanego
przedsięwzięcia

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nieefektywnie
komunikuje się z
interesariuszami organizacji

Student efektywnie komunikuje się z interesariuszami organizacji
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obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Załącznik
1)
Cel przedmiotu

STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
3
C1. Przedstawienie istoty strategii i zarządzania strategicznego
C2. Przedstawienie rodzajów strategii możliwych do zastosowania przez przedsiębiorstwa funkcjonujące z zróżnicowanych
uwarunkowaniach.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Podstawowe wiadomości na temat strategii i przedsiębiorstwa uzyskane na wcześniejszych etapach kształcenia

Opis efektów uczenia się

Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_01

Zna podstawowe rodzaje strategii i uwarunkowania związane z ich wyborem
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P7U_W

W_06

Rozumie konstrukcję i procedury przeprowadzania analizy strategicznej za pomocą podstawowych
metod i narzędzi analizy.

P7U_W

W_07

Ma poszerzoną wiedzę na temat strategii przedsiębiorstwa i wykorzystania w tym celu analizy
ekonometrycznej

P7U_W

Umiejętności
U_05

Analizuje (w tym krytycznie) przyczyny i skutki procesów w celu zaplanowania określonej strategi
polityki przedsiębiorstwa

P7U_U

U_06

Opisuje funkcjonowanie MSP z wykorzystaniem planowania strategicznego w warunkach zmian
otoczenia

P7U_U

U_16

Zna zasady i narzędzia planowania strategicznego

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_05

Jest świadom wpływu polityki państwa na planowanie strategiczne przedsiębiorstw

P7U_K

K_06

Posiada kwalifikacje do kształtowania planów przedsiębiorstw

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład

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

Istota strategii i zarządzania strategicznego
Strategie specjalizacji i dywersyfikacji
Strategie kosztowe
Strategie wyróżnienia
Strategie globalizacji
Strategie akwizycji.
Outsourcing jako strategia rozwoju.
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8. Franchising jako strategia rozwoju
9. Wybrane metody analizy strategicznej
Suma godzin: 20
Forma zajęć :
ćwiczenie

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

Podstawowe pojęcia (strategia, planowanie przedsiębiorstwo).
Podstawowe problemy strategiczne
Determinanty wyboru strategii
Proces formułowania strategii przedsiębiorstwa
Omówienie struktury analizy i prezentacja narzędzi analizy.
Cel działalności przedsiębiorstwa
Analiza działalności przedsiębiorstwa
Proces formułowania strategii przedsiębiorstwa

Suma godzin: 10
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)

F1 – obserwacja podczas zajęć/aktywność
F2 – ocena prezentacji multimedialnej
P – egzamin pisemny lub ustny,

Literatura
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podstawowa

 Z.Drążek, B.Niemczynowicz, Zarządzanie strategiczne przedsiebiorstwem, PWE, Warszawa 2003
 G.Gierszewska, M.Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2017
 Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.

uzupełniająca

 K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 M. Romanowska, Planowanie strategiczne, PWE Warszawa 2003.
 E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
20
10
10
20
14
1
75
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

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

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 zna podstawowe rodzaje strategii i uwarunkowania związane z ich wyborem

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie zna
podstawowych rodzajów
strategii i uwarunkowań
związanych z ich wyborem

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie rozumie
konstrukcji i procedur
przeprowadzania analizy

Student rozumie konstrukcję i procedury przeprowadzania analizy strategicznej za pomocą
podstawowych metod i narzędzi analizy.
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strategicznej za pomocą
podstawowych metod i
narzędzi analizy.

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie ma poszerzonej
wiedzy na temat strategii
przedsiębiorstwa i
wykorzystania w tym celu
analizy ekonometrycznej

Student ma poszerzoną wiedzę na temat strategii przedsiębiorstwa i wykorzystania w tym
celu analizy ekonometrycznej

UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie potrafi analizować
(w tym krytycznie) przyczyn
i skutków procesów w celu

Student analizuje (w tym krytycznie) przyczyny i skutki procesów w celu zaplanowania
określonej strategii polityki przedsiębiorstwa
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

zaplanowania określonej
strategii polityki
przedsiębiorstwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie opisuje
funkcjonowania MSP z
wykorzystaniem planowania
strategicznego w warunkach
zmian otoczenia

Student opisuje funkcjonowanie MSP z wykorzystaniem planowania strategicznego w
warunkach zmian otoczenia

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie zna zasad i
narzędzi planowania
strategicznego

Student zna zasady i narzędzia planowania strategicznego

KOMPETENCJE

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

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 nie jest świadom
wpływu polityki państwa na

Student jest świadom wpływu polityki państwa na planowanie strategiczne przedsiębiorstw
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie
egzaminu/zaliczenia

planowanie strategiczne
przedsiębiorstw
Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie posiada
kwalifikacji do kształtowania
planów przedsiębiorstw

Student posiada kwalifikacje do kształtowania planów przedsiębiorstw
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA

Rok studiów, semestr

Rok studiów: II
Semestr studiów: IV

Studia:
drugiego stopnia

Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Zał. 1)

5
C1. Zapoznanie z procesem podejmowania decyzji przy wykorzystaniu narzędzi rachunkowości finansowej i zarządczej
zapoznanie ze znaczeniem informacji finansowych i zarządczych w podmiocie gospodarczym.

Cel przedmiotu

C2.Wapoznanie z zasobami danych zgromadzonych w rachunkowości do prowadzenia procesów decyzyjnych i analitycznych
w zarządzaniu jednostką gospodarczą
C3. Wskazanie możliwości i obszarów wykorzystania rachunku kosztów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem oraz
nabycie umiejętności kalkulacji kosztów

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów

Posiada podstawowe wiadomości na temat rachunkowości i rynków finansowych uzyskane na poprzednich etapach
kształcenia

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_02

W_06

W_08

Posiada wiedzę w zakresie rozróżniania kosztów i ich klasyfikacji, dysponuje wiedzą w zakresie
kalkulacji kosztów zgodnie z poszczególnymi systemami rachunku, rozumie proces podejmowania
decyzji w przedsiębiorstwie

P7U_W

Posiada znajomość praktycznego stosowania metod i narzędzi rachunkowości zarządczej i
finansowej w podejmowaniu decyzji bieżących i strategicznych

P7U_W

Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy poszukiwania i sprawdzania informacji dotyczących
rozwiązań stosowanych w rachunkowości finansowej

P7U_W

Umiejętności
U_05

U_09

U_13

Potrafi gromadzić dane i zna zasady ich przekształcenia w informacje ekonomiczne oraz opisać ich
zależności przyczynowo skutkowe oraz rozumie istotę, zasady i instrumenty rachunkowości
finansowej i zarządczej
Potrafi posługiwać się klasyfikacjami kosztów dla celów decyzyjnych- samodzielnie przeprowadza
kalkulację kosztów jednostkowych oraz dokonuje analizy kosztów, stosuje metody i narzędzia
właściwe dla rachunkowości zarządczej i finansowej
Potrafi identyfikować, interpretować podstawowe kategorie rachunkowe w ujęciu ekonomicznym i
zgodnie z prawem bilansowym dobiera, systematyzuje i analizuje informacje stosując metody
właściwe dla rachunkowości

P7U_U

P7U_U

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_02
K_12

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Potrafi współdziałać i pracować w grupie

P7U_K
P7U_K
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TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć:
wykład

1. Rachunkowość (finansowa i zarządcza) w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
2. Pojęcie i rola rachunkowości zarządczej i finansowej w przedsiębiorstwie
3. Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa
4. Tworzenie bilansu otwarcia
5. Wpływ operacji gospodarczych na bilans
6. Koszty, jako element procesu decyzyjnego
7. Systemy rachunku kosztów oraz ewidencja i etapy rozliczania kosztów
8. Planowanie finansowo – kosztowe
9. Mierniki oceny efektywności decyzji długoterminowych. Cele i budowa systemu pomiaru i oceny efektów działalności
10. Sprawozdawczość finansowa
11. Ustalanie wyniku finansowego w prawie bilansowym i podatkowym
12. Praktyczny przykład sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat
13. Strategiczna Karta Wyników
Suma godzin: 30

Forma zajęć:
ćwiczenie

1. Szczegółowe problemy wyceny, ewidencji i sprawozdawczości aktywów
2. Środki trwałe, amortyzacja, przeszacowanie wartości
3. Wartości niematerialne i prawne
4. Rozrachunki pracownikami, odbiorcami i dostawcami
5. Zapasy materiałów, towarów i produktów gotowych
6. Należności i zobowiązania finansowe
7. Leasing finansowy i operacyjny
8. Rezerwy bilansowe i pozabilansowe, kapitał własny
9. Sprawozdawczość finansowa
10. Rachunkowość zarządcza w procesie decyzyjnym
11. Różne metody kalkulacji kosztów
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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

Literatura
podstawowa
uzupełniająca






Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość zarządcza. Wyd. Ekspert, Wrocław 2018;
Dobija D, Kucharczyk M., Rachunkowość zarządcza, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Szczypa P., Kalkulacja i rachunek kosztów – od teorii do praktyki, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2019;
Czubakowska K., Rachunek kosztów i wyników, Wyd. PWE, Warszawa 2015.

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
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do egzaminu
Udział w egzaminie
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

30
20
5
30
20
19
1
125
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

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

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/
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egzaminacyjnej

egzaminacyjnej

Student posiada wiedzę w zakresie rozróżniania kosztów i ich klasyfikacji, dysponuje
wiedzą w zakresie kalkulacji kosztów zgodnie z poszczególnymi systemami rachunku,
rozumie proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie posiada wiedzy w
zakresie rozróżniania kosztów
i ich klasyfikacji, nie
dysponuje wiedzą w zakresie
kalkulacji kosztów zgodnie z
poszczególnymi systemami
rachunku, nie rozumie
procesów podejmowania
decyzji w przedsiębiorstwie

Student posiada znajomość praktycznego stosowania metod i narzędzi rachunkowości
zarządczej i finansowej w podejmowaniu decyzji bieżących i strategicznych

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie posiada
znajomościpraktycznego
stosowania metod i narzędzi
rachunkowości zarządczej i
finansowej w podejmowaniu
decyzji bieżących i
strategicznych

Student zna podstawowe pojęcia i mechanizmy poszukiwania i sprawdzania informacji
dotyczących rozwiązań stosowanych w rachunkowości finansowej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna
podstawowych pojęć i
mechanizmów poszukiwania i
sprawdzania informacji
dotyczących rozwiązań
stosowanych w
rachunkowości finansowej

UMIEJĘTNOŚCI

765

egzaminacyjnej

zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 potrafi gromadzić dane i zna zasady ich przekształcenia w informacje ekonomiczne
oraz opisać ich zależności przyczynowo skutkowe oraz rozumie istotę, zasady i
instrumenty rachunkowości finansowej i zarządczej

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student nie potrafi gromadzić
danych i nie zna zasad ich
przekształcenia w informacje
ekonomiczne oraz opisania
ich zależności przyczynowo
skutkowe oraz nie rozumie
istoty, zasad i instrumentów
rachunkowości finansowej i
zarządczej

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi posługiwać
się klasyfikacjami kosztów
dla celów decyzyjnych- nie
przeprowadza samodzielnie
kalkulacji kosztów

Student potrafi posługiwać się klasyfikacjami kosztów dla celów decyzyjnychsamodzielnie przeprowadza kalkulację kosztów jednostkowych oraz dokonuje analizy
kosztów, stosuje metody i narzędzia właściwe dla rachunkowości zarządczej i finansowej
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

jednostkowych oraz nie
dokonuje analizy kosztów, nie
stosuje metod i narzędzi
właściwych dla
rachunkowości zarządczej i
finansowej

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie potrafi
identyfikować, interpretować
podstawowych kategori
rachunkowych w ujęciu
ekonomicznym i zgodnie z
prawem bilansowym dobiera,
systematyzuje i analizuje
informacje stosując metody
właściwe dla rachunkowości

Student potrafi identyfikować, interpretować podstawowe kategorie rachunkowe w ujęciu
ekonomicznym i zgodnie z prawem bilansowym dobiera, systematyzuje i analizuje
informacje stosując metody właściwe dla 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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik 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
umiejętności

Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie potrafi
współdziałać i pracować w
grupie

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Rok studiów, semestr

Rok studiów: II
Semestr studiów: IV

Studia:
drugiego stopnia

Kierunek: Ekonomia

Punkty ECTS (Zał. 1)

2
C1. Poznanie istoty gospodarki finansowej w przedsiębiorstwie,

Cel przedmiotu

C2. Poznanie oceny struktury majątku i źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa,
C3. Poznanie form finansowania działalności, strategii finansowania przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_03

W_07

W_08

Posiada wiedzę o podstawowych kategoriach i prawidłowościach związanych z finansami
przedsiębiorstwa oraz zakresie metod i narzędzi wykorzystywanych w gospodarce finansowej
przedsiębiorstwa

P7U_W

Ma wiedze w zakresie analizy i planowania finansowego w przedsiębiorstwie, pozyskania środków
finansowych oraz relacjach zachodzących między czynnikami ekonomicznymi a gospodarką
finansową przedsiębiorstwa

P7U_W

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do analizowania przyczyn i przebiegu procesów
i zjawisk związanych z finansami przedsiębiorstwa

P7U_W

Umiejętności
U_03

Potrafi dokonać interpretacji kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz planu finansowego
przedsiębiorstwa

U_05

Potrafi dokonać analizy źródeł finansowania inwestycji oraz objaśnić cele i funkcje zarządzania
aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie

U_06

Potrafi dokonać metody wyceny wartości przedsiębiorstwa przygotowując wcześniej plan finansowy

P7U_U

P7U_U
P7U_U

Kompetencje społeczne
K_04

Potrafi przygotować prace i prezentacje poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu finansów
przedsiębiorstwa

P7U_K

K_10

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej rolę specjalisty z zakresu finansów
przedsiębiorstwa

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE
770

Forma zajęć:
wykład

1. Zarządzanie finansami i jego składowe
2. Cele przedsiębiorstwa a cele zarządzania finansami. Cele a formy własności przedsiębiorstw
3. Ryzyko w podejmowaniu decyzji, rodzaje ryzyka, problem ochrony przed ryzykiem
4. Uwarunkowania decyzji finansowych, czynniki makrootoczenia: koniunktura, inflacja, interwencjonizm państwowy,
polityka pieniężna, podmioty otoczenia bliskiego
5. Zasady finansowania i inwestowania. Kształtowanie struktury kapitałów
6. Planowanie zapotrzebowania na środki finansowe. Plan finansowy
Suma godzin: 10

Forma zajęć:
ćwiczenie

Metody dydaktyczne

Narzędzia dydaktyczne

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość
Tablica (lub tablica interaktywna), komputer, rzutnik, prezentacje multimedialne, platforma do webinarów

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny

Literatura
podstawowa
uzupełniająca





Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016;
Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, wydanie 9, Difin, Warszawa 2011 (dodruk 2018).
Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017;
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Prusak B. (red.), Zarządzanie finansami, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015.

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
10

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

10
15
13
2
50
2

ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY
Opis potwierdzania – weryfikowania efektów uczenia się z przedmiotu
Efekt uczenia się

Ocena

772

Na ocenę 2

Na ocenę 3 - 3,5

Na ocenę 4 - 4,5

Na ocenę 5

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

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 posiada wiedzę o podstawowych kategoriach i prawidłowościach związanych z
finansami przedsiębiorstwa oraz zakresie metod i narzędzi wykorzystywanych w
gospodarce finansowej przedsiębiorstwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie posiada wiedzy o
podstawowych kategoriach i
prawidłowościach związanych
z finansami przedsiębiorstwa
oraz zakresie metod i narzędzi
wykorzystywanych w
gospodarce finansowej
przedsiębiorstwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie ma wiedzy w
zakresie analizy i planowania
finansowego w
przedsiębiorstwie, pozyskania
środków finansowych oraz
relacjach zachodzących
między czynnikami

Student ma wiedzę w zakresie analizy i planowania finansowego w przedsiębiorstwie,
pozyskania środków finansowych oraz relacjach zachodzących między czynnikami
ekonomicznymi a gospodarką finansową przedsiębiorstwa
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ekonomicznymi a gospodarką
finansową przedsiębiorstwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie wykorzystuje
wiedzy teoretycznej i nie
pozyskuje danych do
analizowania przyczyn i
przebiegu procesów i zjawisk
związanych z finansami
przedsiębiorstwa

Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do analizowania przyczyn i
przebiegu procesów i zjawisk związanych z finansami przedsiębiorstwa

UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 1

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie potrafi dokonać
interpretacji kondycji

Student potrafi dokonać interpretacji kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz planu
finansowego przedsiębiorstwa
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

finansowej przedsiębiorstwa
oraz planu finansowego
przedsiębiorstwa
Student potrafi dokonać analizy źródeł finansowania inwestycji oraz objaśnić cele i funkcje
zarządzania aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie potrafi dokonać
analizy źródeł finansowania
inwestycji oraz nie umie
objaśnić celów i funkcji
zarządzania aktywami
obrotowymi w
przedsiębiorstwie

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie potrafi dokonać
metody wyceny wartości
przedsiębiorstwa i nie
przygotowuje wcześniej planu
finansowego

Student potrafi dokonać metody wyceny wartości przedsiębiorstwa przygotowując
wcześniej plan finansowy

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie

egzaminu/zaliczenia
Student potrafi przygotować prace i prezentacje poświęcone wybranym zagadnieniom z
zakresu finansów przedsiębiorstwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 1

Student nie potrafi
przygotować pracy i
prezentacji poświęconej
wybranym zagadnieniom z
zakresu finansów
przedsiębiorstwa

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie potrafi
współdziałać i pracować w
grupie, nie przyjmuje w niej
roli specjalisty z zakresu
finansów przedsiębiorstwa

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej rolę specjalisty z
zakresu finansów przedsiębiorstwa
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI
Rok studiów: II
Semestr studiów: IV
Kierunek: Ekonomia
2
C.1 Poznanie pojęć i problemów z zakresu gospodarki nieruchomościami i obrotu nieruchomościami w świetle
obowiązujących przepisów
C2. Poznanie zagadnień teoretycznych związanych pojęciem nieruchomości i praw jej dotyczących
C3. Poznanie wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz specyfiki działalności zawodowej zarządcy nieruchomości

Wymagania wstępne
w zakresie wiedzy,
umiejętności i innych
kompetencji
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_03

Charakteryzuje decyzje i postawy podmiotów gospodarczych - konsumentów, producentów, relacje
między nimi oraz racjonalnego gospodarowania zasobami oraz procesy logistyczne

P7U_W

W_09

Charakteryzuje kategorie prawa (w tym prawa własności) opisujące i regulujące działalność
gospodarczą

P7U_W

W_13

Zna i stosuje narzędzia ekonomiczne dla wycenienia nieruchomości

P7U_W

Umiejętności
U_13

Ocenia i analizuje sektor finansów publicznych w kontekście prawa, ekonomii, zmian
społecznych, formułuje oceny proponowanych analiz (rozwiązań) na poziomie operacyjnym i
taktycznym

P7U_U

U_19

Stosuje przepisy różnych kategorii prawa w zakresie rynku nieruchomościami

P7U_U

U_20

Posiada umiejętność przygotowania prac z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_02

Dba o rozwój swojej wiedzy w zakresie obrotu nieruchomościami

P7U_K

K_07

Posiada kompetencje oceny wpływu różnych zjawisk na rynek nieruchomości

P7U_K

TREŚCI PROGRAMOWE

778

Forma zajęć :
wykład

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

Nieruchomość jako dobro ekonomiczne – cechy, funkcje, istota w gospodarce
Czynniki wpływające na wartość nieruchomości
Uwarunkowania ekonomiczne obrotu nieruchomościami
Pojęcie, klasyfikacja, cechy i funkcje rynku nieruchomości
Czynniki wpływające na funkcjonowanie rynku nieruchomości
Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
Finansowe aspekty zarządzania i wynajmu nieruchomości komercyjnej
Specyfika zarządzania nieruchomościami - definicja i przykłady nieruchomości

Suma godzin: 10
Forma zajęć :
ćwiczenie
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, kształcenie na odległość
Narzędzia dydaktyczne

Sposoby oceny
(F- formująca,
P- podsumowująca)

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

F – obserwacja podczas zajęć/aktywność
P – egzamin pisemny

Literatura
podstawowa

 E. Bończak-Kucharczyk, Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi , t. 1, C.H. BECK, Warszawa 2006
 B. Wierzbowski, Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne, LexisNexis, Warszawa 2014
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 Meritum nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd, pod red. B. Barana, WoltersKluwer, Warszawa 2014
uzupełniająca

 J. Brzeski, G. Dobrowolski, Sz. Sędek, Vademecum pośrednika w obrocie nieruchomościami, t. 1, Krakowskiego



Instytutu Nieruchomości, 2005
J. Jaworski J. , Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, t. 1, C.H. BECK, Warszawa 2008
Vademecum zarządcy nieruchomości, t. 1, pod red. W. J. Brzeskiego, Krakowskiego Instytutu Nieruchomości,
Kraków 2009.

Prowadzący przedmiot
(imię, nazwisko, adres
e-mail)
ZAŁĄCZNIK NR 1
NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS
Forma aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do zaliczenia
Udział w zaliczeniu
...
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
10

10
15
13
2
50
2

ZAŁĄCZNIK NR 2
780

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

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

WIEDZA

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

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 nie potrafi
charakteryzować decyzji i
postawy podmiotów
gospodarczych konsumentów, producentów,
relacji między nimi oraz
racjonalnego gospodarowania
zasobami oraz procesów
logistycznych

Student potrafi charakteryzować decyzje i postawy podmiotów gospodarczych konsumentów, producentów, relacji między nimi oraz racjonalnego gospodarowania
zasobami oraz procesów logistycznych
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Student potrafi charakteryzować kategorie prawa (w tym prawa własności) opisujące i
regulujące działalność gospodarczą

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 2

Student nie potrafi
charakteryzować kategorii
prawa (w tym prawa
własności) opisujących i
regulujących działalność
gospodarczą

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 3

Student nie zna i nie stosuje
narzędzi ekonomicznych dla
wycenienia nieruchomości

Student zna i stosuje narzędziaekonomicznw dla wycenienia nieruchomości

UMIEJĘTNOŚCI

Efekt przedmiotowy z zakresu

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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 nie potrafi ocenić i
analizować sektora

Student potrafi ocenić i analizować sektor finansów publicznych w kontekście prawa,
ekonomii, zmian społecznych, formułuje ocenę proponowanych analiz (rozwiązań) na
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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 i
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

umiejętności nr 1

finansów publicznych w
kontekście prawa, ekonomii,
zmian społecznych, nie
formułuje ocen
proponowanych analiz
(rozwiązań) na poziomie
operacyjnym i taktycznym

poziomie operacyjnym i taktycznym

Student stosuje przepisy różnych kategorii prawa w zakresie rynku nieruchomościami

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 2

Student nie stosuje przepisów
różnych kategorii prawa w
zakresie rynku
nieruchomościami

Efekt przedmiotowy z zakresu
umiejętności nr 3

Student nie posiada
umiejętności przygotowania
prac z zakresu obrotu i
zarządzania nieruchomością

Student posiada umiejętności przygotowania prac z zakresu obrotu i zarządzania
nieruchomościami

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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik 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 dba o rozwój
swojej wiedzy w zakresie
obrotu nieruchomościami

Student dba o rozwój swojej wiedzy w zakresie obrotu nieruchomościami

Student nie posiada
kompetencji oceny wpływu
różnych zjawisk na rynek
nieruchomości

Student posiada kompetencje oceny wpływu różnych zjawisk na rynek nieruchomości

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2
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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE/ MODULE

KARTA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Nazwa przedmiotu/
modułu
Rok studiów, semestr
Studia:
drugiego stopnia
Punkty ECTS (Zał. 1)
Cel przedmiotu

SEMINARIUM DYPLOMOWE
Rok studiów: II
Semestr studiów: III, IV
Kierunek: Ekonomia
10, 10
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
Symbol
odniesienia do efektów
uczenia się dla kierunku
studiów;/

Przedmioty związane z tematem pracy dyplomowej

Opis efektów uczenia się
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Symbol odniesienia do
uniwersalnej
charakterystyki
pierwszego stopnia
PRK

Wiedza
W_03

Zna metodologię przygotowania, opracowywania i napisania pracy dyplomowe

P7U_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

P7U_W

W_15

Ma wiedzę z zakresu formułowania tez badawczych, zasad ich dowodzenia, pisania prac
magisterskich, wymogów jakim winna odpowiadać praca dyplomowa

P7U_W

Umiejętności
U_05

Potrafi przygotować prace pisemne, w których w sposób precyzyjny i spójny wypowie się na tematy
dotyczące zagadnień ekonomicznych

P7U_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

P7U_U

U_20

Potrafi dobrać metody badawcze i formułować wnioski oraz interpretować zjawiska ekonomiczne,
analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych z zastosowaniem odpowiednich narzędzi

P7U_U

Kompetencje społeczne
K_02

Potrafi argumentować i podejmować polemikę na temat procesów gospodarczych

P7U_K

K_04

Rozumie role badań naukowych oraz sposobów dokumentowania i popularyzowania ich wyników w
środowisku i społeczeństwie

P7U_K
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TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć :
wykład
Forma zajęć :
ćwiczenie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Podstawowe zasady metodologiczne i warsztatowe pracy naukowo badawczej
Przygotowanie tematów prac i ich weryfikacja
Procedura zatwierdzenia prac dyplomowych
Zasady podziału pracy na części rozdziały i podrozdziały
Zagadnienia techniczne, czcionka, przypisy, praca z podręcznikiem, dokumentacja pracy
Przygotowanie planu pracy jego struktury ustalenie metod i narzędzi badawczych
Przygotowanie i prezentacja poszczególnych części pracy
Opracowanie części analitycznej i wnioskowej
Przygotowanie i prezentacja całości pracy
Zatwierdzenie pracy i przygotowanie do obrony pracy
Techniki pisania pracy, jej dokumentacja, układ treści i jego podział na rozdziały. Techniki czytania literatury.
Techniki sporządzania ankiet i ich analizowanie.
Bieżące śledzenie procesu powstawania pracy i konsultacje szczegółowe, indywidualne.
Metodyka badań naukowych
Struktura pracy magisterskiej
Metodyka badania i opracowywania danych oraz pisania pracy magisterskiej
Ustalenie tematu i planu pracy magisterskiej
Pisanie i korekta kolejnych części pracy magisterskiej
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
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KO: samodzielne opracowanie rozdziałów pracy magisterskiej pod opieką promotora

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
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
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Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Forma aktywności

III semestr
15
20
25
130
60
250
10

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacje
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (wykładu)
Studiowanie literatury
Przygotowanie analizy
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

IV semestr
15
20
25
130
60
250
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

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

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/

789

egzaminacyjnej

egzaminacyjnej

egzaminacyjnej

zaliczeniowej/
egzaminacyjnej

Student zna metodologię przygotowania, opracowywania i napisania pracy dyplomowej

Efekt przedmiotowy z zakresu
wiedzy nr 1

Student nie zna metodologii
przygotowania,
opracowywania i napisania
pracy dyplomowej

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 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 ma wiedzę z zakresu formułowania tez badawczych, zasad ich dowodzenia, pisania
prac magisterskich, wymogów jakim winna odpowiadać praca dyplomowa

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

UMIEJĘTNOŚCI
Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia

Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia

Student osiągnął
przedmiotowy efekt

się w maksymalnie 50% na
poziomie niedostatecznymwskaźnik 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

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 1

Student nie potrafi
przygotować prac pisemnych,
w których w sposób
precyzyjny i spójny
wypowiada 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 konstrukcj
budowy tekstu pisanego pracy
naukowej, ról i znaczeń
odnośników, cytatów,
podziału treści na rozdziały i
podrozdziały, znaczeń
hierarchii czcionki i spraw

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
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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 bardzoi
dobrym - wskaźnik
osiągnięcia efektu
stanowi
odzwierciedlenie oceny
zaliczeniowej/
egzaminacyjnej oraz
praktycznych
umiejętności które
student nabył podczas
zajęć

technicznych. Student nie
potrafi formułować tez
badawczych, nie potrafi
przeprowadzić kwerendy
źródeł, nie potrafi
sformułować adekwatnego 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
zastosowaniem odpowiednich
narzędzi

Student potrafi dobrać metody badawcze i formułować wnioski oraz interpretować
zjawiska ekonomiczne, analizować przyczyny i przebieg 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
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Student osiągnął
przedmiotowy efekt uczenia
się na poziomie dobrymwskaźnik 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 dobrymwskaźnik osiągnięcia
efektu stanowi wynik
obserwacji pracy i
nastawienia studenta
podczas zajęć i w
trakcie

egzaminu/zaliczenia
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 1

Student rozumie role badań naukowych oraz sposób dokumentowania i popularyzowania
ich wyników w środowisku i społeczeństwie

Efekt przedmiotowy z zakresu
kompetencji nr 2

Student nie rozumie roli
badań naukowych oraz
sposobów dokumentowania i
popularyzowania ich
wyników w środowisku i
społeczeństwie
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