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SEMESTR PIERWSZY
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
podstawowe
Liczba punktów
ECTS:
5

Profil:
praktyczny
Rok studiów: I
Semestr studiów: I

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

14

16

4

34

Studia
niestacjonarne

9

12

3

24

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): dr inż. Józef Puchalski, jozef.puchalski@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu organizacji i zarządzania.
C1.
Uwrażliwienie studentów na współczesne rozumienie procesów zarządzania składających się z funkcji:
planowania, organizowania, przewodzenia i motywowania oraz kontrolowania.
Zwrócenie uwagi na rolę menedżera w procesie podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów,
tworzenia warunków do powstania kultury organizacyjnej, systemów zarządzania i reagowania na
C3.
wyzwania w zakresie przywództwa.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
C2.

Brak wymagań wstępnych
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EFKTY KSZTAŁCENIA:
Efekty przedmiotowe

Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5

EK6

Zna podstawowe kierunki i historię rozwoju
nauk o organizacji i zarządzaniu i identyfikuje
węzłowe problemy funkcjonowania organizacji.
Rozumie role społeczne pełnione przez
pracowników w organizacji.
Zna funkcje zarządzania i techniki kierowania
ludźmi.
Potrafi przedstawić struktury organizacyjne i ich
funkcje w organizacji.
Potrafi ocenić skutki procesów zachodzących w
organizacji i samodzielnie poszukiwać sposoby
rozwiązywania problemów zarządzania.
Potrafi pracować w grupie i dyskutować na
wadami i zaletami poszczególnych rozwiązań
organizacyjnych.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K_W02
K1_W08
K1_W08
K1_U01
K1_U08

K1_U10, K1_U15, K1_K02

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
– kierunki, koncepcje - szkoła klasyczna: kierunek naukowego zarządzania i kierunek administracyjny;
W1
szkoła behawioralna: kierunek human relations i human behavior; szkoła współczesna: kierunek ilościowy
i neoklasyczny, podejście systemowe, teoria gry organizacyjnej, teoria równowagi organizacyjnej, nowa fala
w nauce o zarządzaniu.
ORGANIZACJA I JEJ CZĘŚCI SKŁADOWE A OTOCZENIE
W2
– organizacja jako pojęcie wieloznaczne; modele opisu otoczenia organizacji; kultura organizacji.
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI
W3
– istota zarządzania; umiejętności i role kierownicze; rodzaje menedżerów; proces zarządzania, typologie
funkcji zarządzania; przejawy i źródła niesprawności pracy kierowniczej.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I JEJ CECHY
– pojęcie i funkcje struktury organizacyjnej; zasady budowy struktur organizacyjnych; wyznaczniki
W4
struktury organizacyjnej (strategia, otoczenie, technologia, ludzie, cykl życia); cechy strukturalne
(specjalizacja, centralizacja, hierarchia, i formalizacja).
STYLE ZARZĄDZANIA I TECHNIKI ZARZĄDZANIA
W5
– style kierowania i czynniki wpływające na wybór stylu kierowania; wybrane koncepcje stylów
zarządzania; techniki zarządzania.
ZACHOWANIA NA TLE WŁADZY
W6
– władza w organizacji; ewolucja koncepcji przywództwa.
PODEJMOWANIE DECYZJI W ORGANIZACJACH
W7
– pojęcie i klasyfikacja decyzji; warunki podejmowania decyzji (pewność, ryzyko, niepewność); etapy
podejmowania decyzji; uwarunkowania sprawności jednoosobowego i grupowego podejmowania decyzji.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO2- Egzamin/kolokwium w formie testu zamkniętego: 10 pytań testowych,
zestandaryzowanych; MO3 - Egzamin/kolokwium w formie zadań otwartych: 6 pytań otwartych – student odpowiada na 4
wybrane.
L.p.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3

ĆWICZENIA
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
– kierunki, koncepcje - studium przypadku
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI
– istota zarządzania; umiejętności, role, funkcje kierownicze - studium przypadku
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I JEJ CECHY
4
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– struktura organizacyjna - studium przypadku
STYLE ZARZĄDZANIA I TECHNIKI ZARZĄDZANIA
Ćw.
– style kierowania - studium przypadku
4-5
– techniki kierowania - studium przypadku
Władza
Ćw.6
– przywództwo i władza w organizacji-studium przypadku
Ćw.
PODEJMOWANIE DECYZJI W ORGANIZACJACH
7-8
– podejmowania decyzji - studium przypadku
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen:
MO8: praca grupowa - rozwiązania studium przypadku są oceniane, każde na 10 pkt;
MO14: aktywność na zajęciach - każda aktywność jest oceniana, za wypowiedź student dostaje punkty.

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Wykład z prezentacją multimedialną
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym
np. konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

1.
2.
3.
4.

34

24

12
38
41
125
5

10
36
55
125
5

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Zarządzanie. Teoria i praktyka, Redakcja naukowa: Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
Stoner J., Freeman R., Gilbert D.: Kierowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Zarządzanie przedsiębiorstwem, Eugeniusz Michalski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

2.

Zachowania ludzi w organizacji, Januszkiewicz Katarzyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2012
Puchalski J., Nauka o organizacji, WSOWL, Wrocław 2008 (dostęp – Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa).

3.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 2

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

Na ocenę 5

Test wiedzy poniżej 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
pkt
Test wiedzy poniżej 15 pkt
Efekt 1 -5
15 ÷17, 18 ÷20
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
pkt
Test wiedzy poniżej 15 pkt
Efekt 1 -5
15 ÷17, 18 ÷20
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
pkt
Efekt 4-6
Praca grupowa – poniżej 50
51 ÷60, 61 ÷70
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt powyżej 80% pkt
% pkt
% pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
Efekt 1 -5
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INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu są udostępnione przez prowadzącego zajęcia w formie
elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
na Wirtualnym dziekanacie
……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry
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MATEMATYKA DLA EKONOMISTÓW
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
MATEMATYKA DLA EKONOMISTÓW
Poziom studiów: I
stopnia

Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
egzamin

Rok studiów: I
Semestr studiów: I

Nazwa modułu
programu: kierunkowe
podstawowe
Liczba punktów ECTS:
5

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

14

18

4

36

Studia
niestacjonarne

12

12

4

30

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Emilia Pieciul emilia.pieciul@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie studentów z teoretycznymi elementami matematyki wyższej

C2.

Wyrobienie odpowiedniej sprawności rachunkowej

C3.

Wyrobienie zdolności logicznego rozumowania oraz zapoznanie studentów z matematycznym wyrażaniem
problemów ekonomicznych i interpretacji uzyskanych rozwiązań

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Zna typowe algebraiczne metody matematyczne i
możliwości ich wykorzystania w ekonomii

K1_W06

EK2

Stosuje typowe algebraiczne metody matematyczne

K1_U02

EK3

Analizuje, interpretuje, rozwiązuje problemy w języku
analizy matematycznej w zakresie problemów
ekonomicznych

K1_U05, K1_K05
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Algebra macierzowa

W2

Ciągi liczbowe – definicje własności granica

W4-3

Funkcja, funkcja odwrotna, granica, ciągłość

W5
W6-7

Pochodna funkcji i jej interpretacje
Pochodna a monotoniczność i ekstrema funkcji, wypukłość i asymptoty

W9

Całka nieoznaczona, metody obliczania

W10

Całka oznaczona i jej zastosowania

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO4: Egzamin w formie zadań
praktycznych (zadania obliczeniowe)
L.p.
ĆWICZENIA
Ćw.1

Macierze i wyznaczniki, rozwiązywanie zadań

Ćw.2

Ciągi liczbowe, rozwiązywanie zadań

Ćw.3-4

Granica funkcji, rozwiązywanie zadań

Ćw5

Ciągłość funkcji, rozwiązywanie zadań

Ćw6-7

Pochodna funkcji, rozwiązywanie zadań

Ćw.8-9

Całki nieoznaczone, rozwiązywanie zadań

Ćw.10

Całki oznaczone, rozwiązywanie zadań

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO4: Kolokwium w formie
zadań praktycznych (zadania obliczeniowe)
METODY DYDAKTYCZNE:
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Rozwiązywanie zadań
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do wykładu i ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36

30

12
30
47
125
5

10
30
55
125
5

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Matematyka dla studentów ekonomii / Ryszard Antoniewicz, Andrzej Misztal. - Wyd. 2 zm. - Warszawa :
Wydaw. Nauk. PWN, 1999.
Matematyka / Andrzej Fabijańczyk. - Łódź : Wyższa Szkoła Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń, 1999.
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K.Kuratowski,Rachunek Różniczkowy i całkowy Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2011

3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
J.Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2011

1.

Matłoka M., Matematyka dla ekonomistów, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008

Krych M., Analiza matematyczna dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010

2.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1-3

Efekt 1-3

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Test wiedzy poniżej 15
pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Aktywność na zajęciach
50 % pkt

51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry
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MIKROEKONOMIA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
MIKROEKONOMIA
Poziom studiów:
I stopnia

Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Nazwa modułu
programu:
podstawowe
Liczba punktów ECTS:
4

Profil:
praktyczny
Rok studiów: I
Semestr studiów: I

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

16

18

4

38

Studia
niestacjonarne

12

12

3

27

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): prof. dr hab. Małgorzata Rutkowska, malgorzata.rutkowska@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

zapoznanie
studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami gospodarki rynkowej oraz procesem
podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze na różnych rynkach

C2.

ukształtowanie u studentów praktycznych umiejętności podejmowania decyzji gospodarczych w warunkach
ograniczoności zasobów

C3.

ukształtowanie u studentów otwartości na zmiany zachodzące w gospodarce

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu: zna podstawowe techniki matematyczne, potrafi w stopniu podstawowym analizować
zjawiska ekonomiczne zachodzące w gospodarce, jest gotowy do rozwijania wiedzy
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FEKTY KSZTAŁCENIA:
Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Lp.

Efekty przedmiotowe

EK1

zna i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii

K_W01

EK2

zna zasady działania głównych podmiotów gospodarczych
na różnych rynkach w warunkach ograniczonych zasobów

K_W03

EK3

ma podstawową wiedzę na temat wybranych rodzajów
systemów gospodarczych

K_W01, K_W11

EK4

potrafi
ocenić
gospodarczych

K_U01, K_U05, K1_U10

EK5
EK6

racjonalność

decyzji

podmiotów

potrafi rozpoznać przyczyny i skutki określonych zjawisk
ekonomicznych
rozwiązuje zadania i dylematy dotyczące makroekonomii,
wykorzystując zdobytą wiedzę ekonomiczną, prawną,
etyczną i zawodową

K_U08
K_K02

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

W1

W2

W3

W4

W5

W6

WYKŁAD
Przedmiot ekonomii:
modele ekonomiczne
mikroekonomia i makroekonomia
ekonomia normatywna i pozytywna
narzędzia i metody analizy ekonomicznej
podstawowe problemy wyboru ekonomicznego
Główne nurty ekonomii:
merkantylizm
fizjokratyzm
szkoła klasyczna
szkoła neoklasyczna
szkoła historyczna
główne współczesne kierunki ekonomii: instytucjonalizm, keynesizm,
monetaryzm, ekonomia głównego nurtu
Rynek, popyt, podaż
pojęcie rynku, jego klasyfikacja i funkcje
pojęcie popytu, prawo popytu, typowe i nietypowe krzywe popytu,
determinanty popytu,
pojęcie podaży, prawo podaży, krzywa podaży,
determinanty podaży
Równowaga rynkowa
pojęcie równowagi i nierównowagi rynkowej
cena równowagi rynkowej
zmiana równowagi rynkowej
ingerencja państwa w mechanizm rynkowy: cena minimalna i cena maksymalna
Elastyczność popytu i podaży
pojęcie elastyczności popytu
elastyczność cenowa, dochodowa i mieszana, współczynniki
elastyczność łukowa i punktowa
elastyczność cenowa podaży
Przedsiębiorstwo i jego funkcje
definicje przedsiębiorstwa i jego funkcje
klasyfikacja przedsiębiorstw
cele przedsiębiorstw
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Koszty w krótkim i długim okresie
pojęcie i klasyfikacja kosztów
W7
koszty w okresie krótkim
koszty w okresie długim
długookresowe koszty przeciętne – korzyści skali
Konkurencja doskonała
modele rynku
W8
założenia modelu konkurencji doskonałej
krzywa popytu i krzywe utargu w konkurencji doskonałej
równowaga przedsiębiorstwa w okresie krótkim i długim
Zachowanie organizacji na rynku
pojęcie i elementy składowe organizacji
W9
rodzaje organizacji
cele organizacji
strategie organizacji
W10
Renta ekonomiczna
pojęcie renty ekonomicznej
rodzaje renty ekonomicznej (czysta renta i powszechna renta)
renta ekonomiczna na rynku pracy
renta ekonomiczna na rynku gruntów
W11
Równowaga organizacji na rynku konkurencyjnym i na rynku pracy
popyt na pracę i podaż pracy na rynku doskonale konkurencyjnym
popyt na prace i jego determinanty w okresie krótkim i długim
podaż pracy i jej determinanty
W12
Wpływ czynników ekonomicznych na bezpieczeństwo instytucji i procesy zarządzania
ryzyko, niepewność, malejąca użyteczność krańcowa
łączenie i dzielenie ryzyka,
ryzyko moralne, selekcja negatywna teoria rynków efektywnych
W13
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania organizacji non profit
pojęcie i rodzaje organizacji non profit
cele i zakres działalności organizacji non profit
czynniki determinujące działalność organizacji non profit
źródła finansowania działalności organizacji nono profit
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2,3 - egzamin pisemny – test
wielokrotnego wyboru z zadaniami
L.p.

W1

W2

W3

W4

ĆWICZENIA
Przedmiot ekonomii
narzędzia i metod analizy ekonomicznej i ich zastosowanie
wybór ekonomiczny a ograniczoność zasobów
wyznaczanie granicy możliwości produkcyjnych
Zasada optymalizacji decyzji podmiotów gospodarczych
zasada malejących korzyści marginalnych
zasada rosnących kosztów marginalnych
racjonalność rzeczywista i proceduralna
Rynek, popyt, podaż
analiza gospodarki rynkowej na tle innych systemów, silne i słabe strony
gospodarki rynkowej
przesuwanie krzywej popytu pod wpływem zmiany różnych czynników
przesuwanie krzywej podaży pod wpływem zmiany różnych czynników
Równowaga rynkowa
cena równowagi rynkowej
wyznaczanie zmiany równowagi rynkowej pod wpływem zmiany popytu, podaży i ceny
analiza przykładów ingerencji państwa w mechanizm rynkowy
analiza przykładowych cen minimalnych i cen maksymalnych
państwo a rynek (argumenty za regulacją i przeciw)
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Elastyczność popytu i podaży
elastyczność cenowa, dochodowa i mieszana, współczynniki
metody mierzenia elastyczności łukowej i punktowej
W5
mierzenie elastyczności podaży
analiza związków elastyczności popytu z przychodami i ich wpływu na decyzje
ekonomiczne - analiza przypadku
Koszty w krótkim i długim okresie
wyznaczanie i analiza kosztów w okresie krótkim
W6
wyznaczanie kosztów w okresie długim
analiza korzyści skali – analiza przypadku
Konkurencja doskonała
W7
wyznaczanie krzywej popytu i krzywej utargu w konkurencji doskonałej
analiza równowagi przedsiębiorstwa w okresie krótkim i długim
Konkurencja niedoskonała
W8
wyznaczanie krzywych popytu i utargu w konkurencji niedoskonałej
analiza równowagi przedsiębiorstwa w okresie krótkim i długim
Zachowanie organizacji na rynku
W9
analiza uwarunkowań wewnętrzne determinujących zachowania organizacji
analiza wpływu otoczenia na zachowania organizacji, modele zachowań organizacji
W10
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania organizacji non profit
analiza przykładowych organizacji non profit
czynniki determinujące działalność organizacji non profit
źródła finansowania działalności organizacji non profit
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO12, MO8 - napisanie referatu
zespołowego
METODY DYDAKTYCZNE
1.

Wykład z elementami prezentacji wizualnej, rozwiązywanie zadań, praca w zespołach, dyskusje problemowe

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
38

27

20
42
100
4

30
43
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:

2.

Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. - Wyd. 3, zm. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006.
Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

3.

Mikroekonomia / Bożena Klimczak. - Wyd. 7, zaktual. i rozszer. - Wrocław : Wydaw. AE, 2006.

1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2009.

2.

Barczyk R., Kalinowski S., Przybylska-Kapuścińska W., Wiśniewski F., Mikroekonomia. Materiały do ćwiczeń,
Wydawnictwo AKADEMIA, Poznań 2008
Rekowski M., Mikroekonomia, Wydawnictwo AKADEMIA, Poznań 2011

3.
KRYTERIA OCENY:
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EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1
Efekt 2

Efekt 3

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Student nie zna i nie
definiuje podstawowych
pojęć z zakresu
mikroekonomii
Student nie zna
zasad działania
głównych podmiotów
gospodarczych na
różnych rynkach
w warunkach
ograniczonych zasobów

Student zna i definiuje
zaledwie kilka pojęć
z zakresu mikroekonomii

Student zna i definiuje
najważniejsze pojęcia
z zakresu mikroekonomii

Student zna niektóre
zasady
działania głównych
podmiotów gospodarczych
na różnych rynkach
w warunkach
ograniczonych zasobów

Student zna
najważniejsze zasady
działania głównych
podmiotów
gospodarczych na
różnych rynkach
w warunkach
ograniczonych zasobów

Student zna i definiuje
wszystkie pojęcia
z zakresu
mikroekonomii
Student zna wszystkie
zasady działania
głównych podmiotów
gospodarczych na
różnych rynkach
w warunkach
ograniczonych
zasobów

Student nie zna
wybranych rodzajów
systemów
gospodarczych
Student nie potrafi
ocenić racjonalności
decyzji podmiotów
gospodarczych

Student częściowo zna
wybrane rodzaje systemów
gospodarczych

Student dobrze zna
wybrane rodzaje systemów
gospodarczych

Student bardzo dobrze zna
wybrane rodzaje systemów
gospodarczych

Student potrafi
w niewielkim stopniu
ocenić racjonalność
decyzji podmiotów
gospodarczych
Student potrafi
w niewielkim stopniu
rozpoznać przyczyny
i skutki określonych
zjawisk ekonomicznych
Student rozwiązuje proste
zadania i dylematy
dotyczące mikroekonomii

Student potrafi
w znacznym stopniu
ocenić racjonalność
decyzji podmiotów
gospodarczych
Student potrafi
w znacznym stopniu
rozpoznać przyczyny
i skutki określonych
zjawisk ekonomicznych
Student potrafi
częściowo rozwiązać
skomplikowane zadania
i dylematy dotyczące
mikroekonomii

Student potrafi
bezbłędnie ocenić
racjonalność decyzji
podmiotów
gospodarczych
Student nie potrafi
Student potrafi
Efekt 5
rozpoznać przyczyny
bezbłędnie rozpoznać
i skutki określonych
przyczyny i skutki
zjawisk ekonomicznych
określonych zjawisk
ekonomicznych
Student nie potrafi
Student bezbłędnie
Efekt 6
rozwiązać zadań
rozwiązuje
i dylematów
skomplikowane
dotyczących
zadania i dylematy
mikroekonomii
dotyczące
mikroekonomii
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności (U) i
kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.

Efekt 4

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Literatura jest częściowo dostępna w bibliotece WSH.
Akty prawne znajdują się na ogólnodostępnych portalach internetowych (np. Sejmu RP).
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Studenci zostali zapoznani z harmonogramem zajęć i wymogami potrzebnymi do ich zaliczenia na
pierwszych zajęciach.
Studenci za pośrednictwem starosty roku zostali zapoznani z ogólnymi zagadnieniami egzaminacyjnymi.
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym Dziekanacie oraz podawane bezpośrednio na zajęciach.
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……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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PODSTAWY FINANSÓW
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PODSTAWY FINANSÓW
Kierunek studiów:

Poziom studiów:
I stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu:
podstawowe

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: I
Semestr studiów: I

Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

6

20

4

30

Studia
niestacjonarne

6

12

3

22

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): dr Beniamin Noga, beniamin.noga@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.

rozumienie podstawowych mechanizmów funkcjonowania rynkowego i publicznego systemu finansowego w
państwie i jego wpływu na zarządzanie organizacją
posiada znajomość zagadnień pieniądza – jego historii, cech, form i funkcji

C3.

posiada znajomość zagadnień podstawowych z zakresu: finansów przedsiębiorstw, ubezpieczeń
gospodarczych, gospodarstw domowych oraz bankowości centralnej, komercyjnej i spółdzielczej w stopniu
działalności, instytucji okołobankowych i parabankowych, a także zasad kreacji pieniądza przez sektor bankowy

C4.

znajomość zagadnień finansów publicznych na poziomie centralnym (finanse państwa), w tym budżet państwa,
procedura budżetowa, zasady budżetowe, deficyt budżetowy i dług publiczny i lokalnym (finanse lokalne)

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu: ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, posiada umiejętność
wykorzystywania Internetu do wyszukiwania informacji i posługiwania się platformą
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FEKTY KSZTAŁCENIA:
Efekty przedmiotowe

Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5

EK6
EK7

EK8

ma wiedzę z zakresu podstawowych reguł działania
instytucji finansowych i niefinansowych w obszarze
sektora publicznego i prywatnego
ma wiedzę na temat struktury i ewolucji współczesnego
systemu finansowego w wymiarze krajowym i globalnym
ma wiedzę o stopie procentowej i kursie walutowym jako
determinantach sytuacji na rynku finansowym
zna wzajemne uwarunkowania polityki fiskalnej i
monetarnej
zna rolę ubezpieczeń w gromadzeniu oszczędności i
transferze ryzyka, w tym produkty ubezpieczeń
majątkowych i ubezpieczeń na życie
zna podstawy wyceny instrumentów finansowych
(weksle, obligacje kuponowe i dyskontowe, rentowność do
wykupu instrumentów finansowych)
ma wiedzę na temat finansów gospodarstw domowych,
w tym wynagrodzeń brutto i wynagrodzeń netto, a także
obciążeń podatkowych i pozapodatkowych
posiada umiejętność określania szans i zagrożeń
związanych z globalizacją współczesnych zjawisk
finansowych z wykorzystaniem zdobytej wiedzy
ekonomicznej

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W01
K1_W03
K1_W07
K1_W07
K1_W09

K1_W09

K1_W11

K1_U01, K1_U05

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD i E-LEARNING

W1

Przedmiot i funkcje finansów. Pieniądz jako tworzywo zjawisk finansowych. Autonomiczna sfera
finansów.
System finansowy, jego funkcje i struktura.

W2
W3
W4
W5

Monetarne i niemonetarne instytucje finansowe.
Podmioty niefinansowe (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe) a instytucje finansowe.
Stopa procentowa i kurs walutowy jako determinanty sytuacji na rynku finansowym.

W6

Bank centralny i jego rola w stabilizowaniu warunków monetarnych.

W7

Euro jako wspólna waluta europejska. Geneza i wprowadzenie waluty EURO. Dyskusja na
temat wad i zalet wprowadzenia euro w Polsce.

W8

Wzajemne uwarunkowania polityki fiskalnej i monetarnej.

W9

Ewolucja nauki finansów i jej podstawowe pojęcia. Liberalizm gospodarczy a interwencjonizm. System
finansowy. Zasoby finansowe a strumienie finansowe.

W10

Instrumenty finansowe, ich płynność i ryzyko.

W11

Ewolucja form pieniądza. Funkcje pieniądza. Systemy walutowe. Agregaty pieniężne.
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W12

Inflacja jako zjawisko pieniężne - rodzaje inflacji i jej przyczyny. Miary inflacji. Struktura
koszyka inflacyjnego.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2,3 - Kolokwium pisemne
(pytania otwarte i zamknięte) z całości materiału.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Wykład z prezentacją multimedialną
Platforma internetowa z wykładami w ramach porozumienia z uczelnia partnerską

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
1.
2.
3.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą i platformą
Przygotowanie do kolokwium z całego materiału
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

30

22

25
40
100
4

29
49
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2010
System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B Woźniak, t. 1–2, PWN, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Finanse, red. M. Podstawka, PWN, Warszawa 2010.
Jajuga K., Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Efekt 1

Efekt 2

Efekt 3

Efekt 4

Na ocenę 2
Student nie zna
podstawowych reguł
działania instytucji
finansowych
i niefinansowych
w obszarze sektora
publicznego
i prywatnego
Student nie zna
struktury
i ewolucji
współczesnego systemu
finansowego
w wymiarze krajowym
i globalnym
Studentowi brak
podstawowej wiedzy
o stopach procentowych
i kursie walutowym

Student nie zna
wzajemnych
uwarunkowań polityki

Na ocenę 3 - 3,5

Na ocenę 4 – 4,5

Na ocenę 5

Student w niewielkim
stopniu zna podstawowe
reguły działania
instytucji
finansowych
i niefinansowych
w obszarze sektora
publicznego i
prywatnego
Student w niewielkim
stopniu zna struktury
i ewolucję
współczesnego
systemu finansowego
w wymiarze krajowym
i globalnym
Student w niewielkim
stopniu posiadł wiedzę
dotyczącą stóp
procentowych i kursu
walutowego

Student w znacznym
stopniu zna podstawowe
reguły działania
instytucji finansowych
i niefinansowych
w obszarze sektora
publicznego
i prywatnego

Student w pełni zna
podstawowe reguły
działania instytucji
finansowych
i niefinansowych
w obszarze sektora
publicznego
i prywatnego

Student w znacznym
stopniu zna struktury
i ewolucję
współczesnego systemu
finansowego
w wymiarze krajowym
i globalnym
Student w znacznym
stopniu posiadł wiedzę
dotyczącą stóp
procentowych i kursu
walutowego

Student w pełni zna
struktury i ewolucję
współczesnego
systemu finansowego
w wymiarze krajowym
i globalnym

Student w niewielkim
stopniu zna wzajemne
uwarunkowania polityki

Student w znacznym
stopniu zna wzajemne
uwarunkowania polityki

Student w pełni
posiadł wiedzę
dotyczącą stóp
procentowych i kursu
walutowego
Student w pełni zna
wzajemne
uwarunkowania
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fiskalnej i monetarnej

fiskalnej i monetarnej

fiskalnej i monetarnej

polityki fiskalnej
i monetarnej
Student w pełni zna
rolę ubezpieczeń
w gromadzeniu
oszczędności
i transferze ryzyka

Efekt 5

Student nie zna roli
ubezpieczeń
w gromadzeniu
oszczędności i
transferze
ryzyka

Efekt 6

Student nie zna podstaw
wyceny instrumentów
finansowych

Student w niewielkim
stopniu zna rolę
ubezpieczeń
w gromadzeniu
oszczędności i
transferze
ryzyka
Student w niewielkim
stopniu zna podstawy
wyceny instrumentów
finansowych

Student w znacznym
stopniu zna rolę
ubezpieczeń
w gromadzeniu
oszczędności i
transferze
ryzyka
Student w znacznym
stopniu zna podstawy
wyceny instrumentów
finansowych

Efekt 7

Studentowi brak
podstawowej wiedzy na
temat finansów
gospodarstw domowych

Student w niewielkim
stopniu posiadł wiedzę
na temat finansów
gospodarstw domowych

Student w znacznym
stopniu posiadł wiedzę
na temat finansów
gospodarstw domowych

Student w pełni
posiadł wiedzę na
temat finansów
gospodarstw
domowych

Efekt 8

Student nie potrafi
określać szans i
zagrożeń
związanych
z globalizacją
współczesnych zjawisk
finansowych

Student w niewielkim
zakresie potrafi określać
szanse i zagrożenia
związane z globalizacją
współczesnych zjawisk
finansowych

Student w znacznym
zakresie potrafi określać
szanse i zagrożenia
związane z globalizacją
współczesnych zjawisk
finansowych

Student w pełni potrafi
określać szanse
i zagrożenia związane
z globalizacją
współczesnych
zjawisk finansowych

Student w pełni zna
podstawy wyceny
instrumentów
finansowych

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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TEORIA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
TEORIA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:

Profil:
praktyczny

podstawowe

Rok studiów: I
Semestr studiów: I

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Elearning

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

18

10

28

12

10

22

Lab.

Lektorat

Sem.

Konsultacje

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): dr Tetyana Pasko (tatiana.pasko@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

znajomość podstawowych zasad prawidłowej rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości
znajomość składników majątku jednostki gospodarczej oraz klasyfikowanie i ujmowanie elementów majątku

C2.
w bilansie
C3.

umiejętność klasyfikacji operacji gospodarczych oraz ewidencji operacji gospodarczych

C4.

umiejętność klasyfikowania przychodów i kosztów oraz ustalania wyniku finansowego

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu, ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Lp.

Efekty przedmiotowe

EK1

zna istotę, cechy oraz podstawowe zasady prawidłowej
rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości

EK2

ma wiedzę na temat majątku przedsiębiorstwa i jego
podziału

K1_W04, K1_W06, K1_W07, K1_W10,
K1_W11
K1_W04, K1_W06, K1_W07, K1_W10,
K1_W11

EK3

ma wiedzę na temat podstawowych rodzajów kont oraz
zasad ewidencji na kontach bilansowych i wynikowych

K1_W04, K1_W06, K1_W07, K1_W10,
K1_W11

EK4

ma wiedzę na temat istoty środków pieniężnych, form
obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz zasad
ewidencji środków pieniężnych

K1_W04, K1_W06, K1_W07, K1_W10,
K1_W11

EK5

zna istotę i klasyfikację rozrachunków oraz zasady jej
wyceny

K1_W04, K1_W06, K1_W07, K1_W10,
K1_W11
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ma wiedzę na temat pojęcia, zadań, cech i klasyfikacji
dowodów księgowych oraz zasad ich sporządzania,
obiegu, kontroli i przechowywania
EK7
rozwiązuje zadania i rozstrzyga dylematy związane z
zasadami rachunkowości
EK8
posiada umiejętność klasyfikowania przychodów i
kosztów oraz potrafi ustalić wynik finansowy
EK9
potrafi pracować w grupie, przedstawiać własne zdanie i
dyskutować w aspekcie rozwiązywanych zadań
TREŚCI PROGRAMOWE:
EK6

K1_W04, K1_W06, K1_W07, K1_W10,
K1_W11
K1_U01, K1_U06, K1_U07, K1_U12
K1_U01, K1_U06, K1_U07, K1_U12
K1_U10, K1_U15, K1_K02

L.p.

WYKŁAD

W1

Istota, cechy i funkcje rachunkowości. Zakres rachunkowości w świetle ustawy
o rachunkowości. Zasady prawidłowej rachunkowości.

W2

Majątek przedsiębiorstwa i jego podział.

W3

Istota i układ bilansu. Operacje gospodarcze i ich wpływ na pozycje bilansu.

W4

Konto - budowa i funkcjonowanie. Rodzaje kont. Zasada podwójnego zapisu. Zasady
ewidencji na kontach bilansowych.
Istota i funkcje zestawienia obrotów i sald. Poprawianie błędów księgowych. Otwarcie
i zamknięcie ksiąg rachunkowych.

W5

W6

Podstawowe kategorie wynikowe - przychody, koszty, straty, zyski. Zasady funkcjonowania kont wynikowych.

W7

Warianty ewidencji kosztów działalności operacyjnej. Koszty w układzie rodzajowym
i według typów działalności. Ustalanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym
i kalkulacyjnym. Istota i funkcje rachunku zysków i strat.
Pojęcie i elementy aktywów trwałych. Istota środków trwałych i ich wyceny w księgach rachunkowych i w
bilansie.

W8
W9
W10
W11
W12
W13

W14

Zasady ustalania zużycia środków trwałych – umorzenie i amortyzacja. Metody amortyzacji.
Istota wartości niematerialnych i prawnych - nabyte
prawa, koszty zakończonych prac
rozwojowych, wartość firmy. Zasady wyceny wartości niematerialnych i prawnych.
Długoterminowe aktywa finansowe - istota, wycena i ewidencja.
Istota środków pieniężnych. Formy obrotu gotówkowego i bezgotówkowego. Zasady
ewidencji środków pieniężnych.
Istota i klasyfikacja rozrachunków. Zasady wyceny rozrachunków. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami.
Rozrachunki publiczno-prawne: rozrachunki z tytułu VAT, rozrachunki z ZUS oraz inne rozrachunki
publiczno-prawne. Zasady ewidencji rozrachunków z pracownikami.
Pojęcie, zadania, cechy i klasyfikacja dowodów księgowych. Zasady sporządzania, obiegu, kontroli i
przechowywania dowodów księgowych.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2- Egzamin/kolokwium w
formie testu zamkniętego; MO3 - Egzamin/kolokwium w formie zadań otwartych.
L.p.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3

ĆWICZENIA
Omówienie istoty, cech i funkcji rachunkowości, zakresu rachunkowości i zasad prawidłowej rachunkowości.
Charakterystyka majątku jednostki gospodarczej, istoty i układu bilansu oraz operacji gospodarczych
Zasady funkcjonowania kont bilansowych. Ewidencja na kontach bilansowych.
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Ćw.4

Omówienie zasad sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dowodów księgowych.

Ćw.5

Charakterystyka kategorii wynikowych. Zasady funkcjonowania kont wynikowych.

Ćw.6

Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja długoterminowych aktywów finansowych.
Ewidencja środków trwałych. Ustalanie odpisów amortyzacyjnych.

Ćw.7

Ewidencja środków pieniężnych. Ewidencja rozrachunków.

Ćw.8

Ustalanie wyniku finansowego - wariant porównawczy. Ustalanie wyniku finansowego - wariant kalkulacyjny.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1):
MO8: praca w zespole - rozwiązania studium przypadku są oceniane, każde na 10 pkt;
MO12: rozwiązywanie zadań w grupach oraz udział w sprawdzianach indywidualnych,
MO14: aktywność na zajęciach - każda aktywność jest oceniana, za wypowiedź student dostaje punkty.
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.
3.

Wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia praktyczne
Studium przypadku, metoda problemowa

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do egzaminu
Przygotowanie do ćwiczeń
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

28

22

12
20
15
75
3

13
20
20
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.

Podstawy rachunkowości, red. K. Winiarska, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Micherda B., Podstawy rachunkowości – aspekty teoretyczne i praktyczne, WN PWN, Warszawa 2007.
Szczypa P., Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości, CeDeWu, Warszawa 2010.
Wprowadzenie do rachunkowości. Podręcznik z przykładami, zadami, testami, red. E. Śnieżek, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.

Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2009

Zbiór zadań z podstaw rachunkowości, red. K. Winiarska, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Turowska W., Rachunkowość, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2014.
Strojek-Filus M., Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1 - 6
Efekt 7 - 8

Na ocenę 2

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

Na ocenę 5

Test wiedzy poniżej 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
Praca grupowa – poniżej 50 % pkt 51 ÷60, 61 ÷70 %
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt powyżej 80% pkt
pkt
Efekt 9
Aktywność poniżej 3 pkt
4-6 pkt, 7-9 pkt
10-12 pkt, 13-15 pkt
powyżej 15 pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
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INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia w Wirtualnym
dziekanacie lub przekazane w formie elektronicznej grupie
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom w Wirtualnym dziekanacie
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany w Wirtualnym dziekanacie i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca z grupą i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
w Wirtualnym dziekanacie.

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Kierunku
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SAVOIRE VIVE AKADEMICKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
SAVOIR VIVRE AKADEMICKI
Poziom studiów: I
stopnia

Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu
programu:
kompetencje społeczne

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na
ocenę

Rok studiów: I
Semestr studiów: I

Liczba punktów ECTS:
1

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Warsztat

E-learning

Lab.

Lektorat

Ogólna liczba godzin
Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

4

14

Studia
niestacjonarne

6

3

9

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Agnieszka Faron (agnieszka.faron@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Wykazanie znaczenia zasad savoir vivre w życiu akademickim i zawodowym

C2.

Zapoznanie studentów z pożądanymi zachowaniami i postawami, dobrymi obyczajami i normami społecznymi,
niezbędnymi we wzajemnych relacjach podczas studiowania

C3.

Ukształtowanie u studentów właściwych postaw i zachowań zarówno wobec kadry akademickiej, pracowników
administracji uczelnianej jak i innych studiujących

C4.

Zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną, funkcjonowaniem uczelni i jej dokumentacją oraz zasadami
organizacji życia akademickiego

C5.

Nabycie przez studentów umiejętności przygotowania właściwych dokumentów i korespondencji w formie
tekstowej lub elektronicznej, z uwzględnieniem etykiety akademickiej

WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.
EK1
EK2
EK3

EK4

EK5

EK6

Student ma wiedzę na temat zasad savoir-vivre i docenia
jego rolę w kontaktach międzyludzkich
Student zna oczekiwane i powszechnie obowiązujące na
uczelni postawy, obyczaje, normy i zwyczaje akademickie
Student zna organizację uczelni, stopnie i tytuły naukowe,
regulamin studiów i inne akty prawne związane z życiem
akademickim
Student potrafi właściwie zachować się w różnych
sytuacjach w kontakcie z innymi członkami społeczności
akademickiej
Student potrafi odnaleźć właściwe dokumenty i
przeprowadzić korespondencję zgodnie z etykietą
akademicką
Student rozumie potrzebę samokształcenia i rozumie
wymagania związane z funkcjonowaniem w środowisku
interkulturowym

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W01, K1_W08
K1_W08
K1_W08, K1_W12

K1_U03, K1_U12, K1_K04

K1_U12, K1_U03

K1_U13, K1_U19, K1_K04, K1_K05, K1_K06

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
Warszt1

WARSZTAT
Znajomość podstawowych zasad savoir-vivre w życiu codziennym, etykieta zachowania. Akty prawne
obowiązujące na uczelni. Prawa i obowiązku studenta.

Warszt2

Kontakt z pracownikami administracji i dziekanatem. Wzory podań. Biblioteka i czytelnia. Recepcja.

Warszt3

Korzystanie z poczty elektronicznej i Wirtualnego Dziekanatu. Korespondencja e-mailowa i korzystanie z
mediów społecznościowych.

Warszt4

Tytuły naukowe i zwyczaje akademickie. Egzaminy i zasady pisania prac (w tym nadużycia i plagiat).

Warszt5
Warszt6

Etykieta w życiu zawodowym. Dress code. Mowa ciała.
Różnice kulturowe. Etykieta w środowisku interkulturowym.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO4: Kolokwium w formie
zadań otwartych i testu zamkniętego
METODY DYDAKTYCZNE:
4.
5.
6.
7.
8.

Wykład z prezentacją multimedialną
Pokaz z użyciem komputera
Opis przypadków
Aktywność podczas zajęć
Instruktaż

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
5.
6.
7.
8.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do warsztatów
Przygotowanie do zaliczenia

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
14

9

4
2
5

4
4
8
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SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

25
1

25
1

LITERATURA PODSTAWOWA:
Regulamin studiów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu
Statut Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu
M. Hyla, Akademicki savir-vivre publikacja dostępna pod adresem www.beezar.pl/ksiazki/akademicki-savoirvivre
Savoir-vivre : podręcznik dobrych manier / Ewa Sawicka. - Bielsko-Biała : Wydaw. Park, [b.r.w.].

1.
2.
3
4.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Ikanowicz C., Piekarski J. W., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie,
Warszawa 2004.

3.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
EK1-3

Na ocenę 2

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

Na ocenę 5

Test wiedzy poniżej 15
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
pkt
EK4,5
Zadania praktyczne 15
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
pkt
EK6
Praca w zespole,
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt
powyżej 80% pkt
prezentacja – poniżej 50
% pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej i w
Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach i
są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry
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ETYKA W BIZNESIE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ETYKA W BIZNESIE
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
kompetencje
społeczne
Liczba punktów
ECTS:
3

Profil:
praktyczny
Rok studiów: I
Semestr studiów: I

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Ogólna liczba godzin
Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

16

4

20

Studia
niestacjonarne

12

3

1

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): dr Marek Miedziński marek.miedzinski@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z podstawami filozoficznymi etyki w zarządzaniu i etyki biznesu
C1.
C2.

Uświadomienie studentom norm etycznych działalności w poszczególnych zawodach związanych z
zarządzaniem i kierowaniem grupą pracowniczą

C3.

Zaakceptowanie zasad zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej i globalnej gospodarowania

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak wymagań wstępnych
EFKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1

EK2

EK3

EK4

Efekty przedmiotowe
Posiada wiedzę zakresu etyki biznesu o
funkcjonowaniu człowieka w różnych sytuacjach
życiowych.
Potrafi sprawnie posługiwać się systemami
normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami
w aspekcie moralno-etycznym w celu rozwiązywania
konkretnych zadań z zakresu biznesu.
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, pełniąc
przypisane mu w niej role społeczne, przejawiając
jednocześnie staranność w zakresie postaw
etycznych.
Potrafi umiejętnie wykorzystać pozyskaną wiedzę w
celu rozstrzygnięcia dylematów etycznych
wynikających z kompetencji na zajmowanym
stanowisku pracy

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W08, K1_W04, K1_W02

K1_W07, K1_W04, K1_W02

K1_U15

K1_U10, K1_K2
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2

W3
W4
W5
W6

W7
W8

WYKŁAD
Etyka Platona. Teoria cnót Arystotelesa. Etyka stoicka. Etyka chrześcijańska oparta na platonizmie a oparta
na arystotelizmie. Etyka protestancka. Etyka utylitarystyczna. Działanie pożyteczne a działanie etyczne
Etyka buddyzmu zen. Etyka a prawo w tradycji judaistycznej i muzułmańskiej. Związek celów i zasad
gospodarowania z etyką danego kręgu kulturowego. Współczesne nurty etyki biznesu w kręgach:
europejskim, azjatyckim i północnoamerykańskim
Zysk jako cel działania przedsiębiorczego. Organizacje no profit. Zarządzanie w gospodarce opartej na
wytwórczości a opartej na rynku.
Odpowiedzialność przedsiębiorstwa w stosunku do pracowników, kooperantów i konkurentów.
Odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego.
Zarządzanie korporacją i odpowiedzialność korporacji za społeczności lokalne i społeczność globalną.
Etyczność a opłacalność działalności gospodarczej.
Etyczne uwarunkowania promocji firmy. Posługiwanie się reklamą w kształtowaniu wizerunku firmy i w
zwiększaniu popytu na produkt firmy. Ograniczenia metod stosowania reklamy ze względu na wiek
odbiorcy, ingerencję w sferę podświadomości lub zdrowie, propagowanie treści niemoralnych.
Filozofia Hondy. Wybrane kodeksy etyczne korporacji (jak IBM, Cola Cola Comp.) i grup zawodowych,
jak urzędnicy, pracownicy sektora bankowego, kadra zarządzająca. Tajemnica firmy, poufność informacji,
tajemnica danych osobowych.
Współczesne zależności między polityką i gospodarką. Problem etycznego działania w polityce a etyka
gospodarowania.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO3- Egzamin/kolokwium w formie zadań otwartych

METODY DYDAKTYCZNE
1.

Prezentacja multimedialna, dyskusja problemowa, studium przypadków

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym
np. konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
20

12

10
45
75
3

13
50
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

J. Dietl, W. Gasparski (Red.), Etyka Biznesu, Warszawa 2002

2.

Etyka gospodarcza i zawodowa : + 28 przypadków / Grzegorz Myśliwiec. – Warszawa, Wydawnictwo
Almamer, cop. 2013.
Stoner J., Freeman R., Gilbert D.: Kierowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (1999) lub 2005

3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Zachowania ludzi w organizacji, Januszkiewicz Katarzyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2012
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KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1-4

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej 15 pkt

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

15 ÷17, 18 ÷20
pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu są udostępnione przez prowadzącego zajęcia w formie
elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
na Wirtualnym dziekanacie
……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry
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JEZYK POLSKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
JĘZYK POLSKI
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Poziom studiów:
Studia I stopnia
Nazwa modułu
programu:
Język obcy

Forma zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie na ocenę

Rok studiów: I
Semestr studiów: I

Liczba punktów ECTS:
5

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

E-learning

Lab.

16

Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

40

4

60

24

3
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Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Mgr Dominika Mrówczyńska, dominika.mrowczynska@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu oraz sprawności czytania ze zrozumieniem

C2.

wyrobienie umiejętności komponowania wypowiedzi pisemnych (maile, raporty, ankiety, oferty, listy formalne i
nieformalne, wybrane dokumenty finansowe, sprawozdania itp.)

C3.

kształcenie umiejętności komunikowania się życiu codziennym i zawodowym (rozmowy telefoniczne, spotkania,
podróże, negocjacje, prezentacje itp.)

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka polskiego na poziomie A1
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2

Efekty przedmiotowe
rozumie wypowiedzi ustne w języku obcym (np. polecenia
służbowe, komunikaty, rozmowy telefoniczne, prezentacje,
sprawozdania itp.)
rozumie ogólne i specjalistyczne teksty pisane (np. maile,
artykuły, raporty, dokumenty, studium przypadku itp.)

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_U11
K1_U11

EK3

dobiera stosownie do sytuacji odpowiednią formę
wypowiedzi pisemnej i potrafi ją zastosować

K1_U09

EK4

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i
zawodowe

K1_U10
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

LEKTORAT

Ćw.1

Omówienie planu pracy semestralnej. Przedstawianie się.

Ćw.2

Czas wolny. Czynności rutynowe.

Ćw.3

Rodzina. Relacje międzyludzkie.

Ćw.4

Ludzie. Opis osoby – wygląd zewnętrzny i cechy osobowości.

Ćw.5

Praca. Zawody, obowiązki służbowe.

Ćw.6

Środki transportu.

Ćw.7

Plany na przyszłość. Sposoby wyrażania przyszłości.

Ćw.8

Podróżowanie i turystyka.

Ćw.9

Ćwiczenia doskonalące płynność mówienia – prezentacje studentów.

Ćw.10

Powtórzenie materiału leksykalno-gramatycznego.

Ćw.11

Kolokwium sprawdzające.

Ćw.12

Podsumowanie pracy semestralnej.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2- kolokwium w formie testu
zamkniętego, MO3- kolokwium w formie zadań otwartych, MO9- Prezentacja, MO14- Aktywność na zajęciach
L.p.

E-LEARNING

1

Zadania testujące sprawność rozumienia tekstu pisanego

2

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

3

Zadania testujące sprawność rozumienia tekstu pisanego

4

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

5

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - Aktywność na zajęciach
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.
3.
4.

opis, pogadanka, praca z książką
pokaz slajdów, filmu, słuchanie nagrań magnetofonowych
dyskusja problemowa, burza mózgów, metoda przypadków
samokształcenie kierowane – e-learning (tylko studia stacjonarne)

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do zaliczenia
e-learning
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
60

27

20
30
15
125
5

40
58
0
125
5
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LITERATURA PODSTAWOWA:
Madeja, B. Morcinek, Polski mniej obcy, Śląsk, 2007
D. Gałyga „Ach, ten język polski! Poziom A1, A2 ćwiczenia, Kraków

1.
2.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Hurra Po Polsku 3, Prolog, 2002
Liliana Madelska, Praktyczna gramatyka języka polskiego, Universitas

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 2

Efekt 1

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=60%

Efekt 2
Efekt 3
Efekt 4

<=60%
<=60%
<=60%

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=60-73%
>=60-73%
>=60-73%
>=60-73%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=74-89%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=90%

>=74-89%
>=74-89%
>=74-89%

>=90%
>=90%
>=90%

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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JĘZYK ANGIELSKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
JĘZYK ANGIELSKI
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
angielski

Profil:
praktyczny

Poziom studiów:
Studia I stopnia
Nazwa modułu
programu:
Język obcy

Forma zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie na ocenę

Rok studiów: I
Semestr studiów: I

Liczba punktów ECTS:
5

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

E-learning

Lab.

16

Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

40

4

60

24

3

27

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): Mgr Radosława Samson, radoslawa.samson@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu oraz sprawności czytania ze zrozumieniem

C2.

wyrobienie umiejętności komponowania wypowiedzi pisemnych (maile, raporty, ankiety, oferty, listy formalne i
nieformalne itp.)

C3.

kształcenie umiejętności komunikowania się życiu codziennym i zawodowym (rozmowy telefoniczne, spotkania,
podróże, negocjacje itp.)

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
rozumie wypowiedzi ustne w języku obcym (np. polecenia
służbowe, komunikaty, rozmowy telefoniczne, prezentacje,
sprawozdania itp.)
rozumie ogólne teksty pisane (np. maile, artykuły, raporty,
dokumenty, studium przypadku itp.)

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_U11

K1_U11

dobiera stosownie do sytuacji odpowiednią formę
wypowiedzi pisemnej i potrafi ją zastosować

K1_U09

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i
zawodowe

K1_U10
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Omówienie planu pracy semestralnej. Przedstawianie się.

Ćw.2

Czas wolny. Czynności rutynowe.

Ćw.3

Rodzina. Relacje międzyludzkie.

Ćw.4

Ludzie. Opis osoby – wygląd zewnętrzny i cechy osobowości.

Ćw.5

Praca. Zawody, obowiązki służbowe.

Ćw.6

Równowaga między pracą a życiem.

Ćw.7

Środki transportu.

Ćw.8

Plany na przyszłość. Sposoby wyrażania przyszłości.

Ćw.9

Podróżowanie i turystyka.

Ćw.10

Opis wybranych destynacji.

Ćw.11

Prowadzenie rozmów – ‘small talk’.

Ćw.12

Ćwiczenia doskonalące płynność mówienia – prezentacje studentów.

Ćw.13

Powtórzenie materiału leksykalno-gramatycznego.

Ćw.14

Kolokwium sprawdzające.

Ćw.15

Podsumowanie pracy semestralnej.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2- kolokwium w formie testu
zamkniętego, MO3- kolokwium w formie zadań otwartych, MO9- Prezentacja, MO14- Aktywność na zajęciach
L.p.

E-LEARNING

1

Zadania testujące sprawność rozumienia tekstu pisanego

2

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

3

Zadania testujące sprawność rozumienia tekstu pisanego

4

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

5

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - Aktywność na zajęciach
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.
3.
4.

opis, pogadanka, praca z książką
pokaz slajdów, filmu, słuchanie nagrań magnetofonowych
dyskusja problemowa, burza mózgów, metoda przypadków
samokształcenie kierowane – e-learning (tylko studia stacjonarne)

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
60

27
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Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do zaliczenia
e-learning

2.
3.
4.

20
30
15
125
5

SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

40
58
0
125
5

LITERATURA PODSTAWOWA:
Clare, A. & Wilson, J.J. Speakout Elementary. Pearson 2015

1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Vince Michael, Elementary Language Practice. Pearson, 2006
Watcyn-Jones, P, Test Your Vocabulary 1. Penguin, 2013

5.
6.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 2

Efekt 1

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=60%

Efekt 2
Efekt 3
Efekt 4

<=60%
<=60%
<=60%

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=60-73%
>=60-73%
>=60-73%
>=60-73%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=74-89%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=90%

>=74-89%
>=74-89%
>=74-89%

>=90%
>=90%
>=90%

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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JĘZYK NIEMIECKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
JĘZYK NIEMIECKI
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
niemiecki

Profil:
praktyczny

Poziom studiów:
Studia I stopnia
Nazwa modułu
programu:
Język obcy

Forma zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie na ocenę

Rok studiów: I
Semestr studiów: I

Liczba punktów ECTS:
5

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

E-learning

Lab.

16

Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin

Lektorat

Sem.

Inne

40

4

60

24

3

27

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Mgr Iwona Wiak, iwona.wiak@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu oraz sprawności czytania ze zrozumieniem

C2.

wyrobienie umiejętności komponowania wypowiedzi pisemnych (maile, raporty, ankiety, oferty, listy formalne i
nieformalne, wybrane dokumenty finansowe, sprawozdania itp.)

C3.

kształcenie umiejętności komunikowania się życiu codziennym i zawodowym (rozmowy telefoniczne, spotkania,
podróże, negocjacje, prezentacje itp.)

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka niemieckiego na poziomie A1
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
rozumie wypowiedzi ustne w języku obcym (np. polecenia
służbowe, komunikaty, rozmowy telefoniczne, prezentacje,
sprawozdania itp.)
rozumie ogólne teksty pisane (np. maile, artykuły, raporty,
dokumenty, studium przypadku itp.)

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_U11

K1_U11

dobiera stosownie do sytuacji odpowiednią formę
wypowiedzi pisemnej i potrafi ją zastosować

K1_U09

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i
zawodowe

K1_U10
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3
Ćw.4
Ćw.5
Ćw.6
Ćw.7
Ćw.8
Ćw.9

ĆWICZENIA
Omówienie planu pracy semestralnej. Zapoznanie z wymaganiami zaliczeniowymi. Przedstawianie się.
Podstawowe zwroty i wyrażenia. Forma grzecznościowa: Sie
Dane osobowe. Zadawanie pytań i udzielanie informacji. Zdanie pytające: W-Fragen. Odmiana czasownika :
sein, heissen, kommen w liczbie pojedynczej
Internacjonalizmy. Rozumienie tekstu. Opowiadanie np. podanych informacji.
Nawiązanie kontaktu i prowadzenie rozmowy w klubie, kawiarni, w miejscu spotkań.
Składanie zamówień potraw i napojów, płacenie. Dialogi.
Liczebniki główne 1-100 -1000. Rozumienie ze słuchu inf, np numerów telefonicznych
Odmiana czasownika w liczbie pojedynczej i mnogiej. Ćwiczenia gramatyczne.
Przedmioty wokół nas. Rzeczowniki, rodzajnik określony i nieokreślony, przeczenie kein
Kraje obszaru języka niemieckiego. Informacje geograficzne. Położenie, kierunki
Ludność. Migracje . Biografie . Rozumienie tekstu . LV
Nauczanie języków obcych, kursy. Podmiot nieosobowy man. Czasownik sprechen
Czas przeszly Prateritum czasownika sein. Warst du schon in Deutschland ?
Wypowiedzi ustne, prezentowanie krajów. Europass. Euroregion
Miejsce zamieszkania. Mieszkanie w mieście i poza miastem.
Opis mieszkania, słownictwo. Rzeczowniki złożone. Przymiotniki.
Zaimek dzierżawczy. Rzeczownik w IV przypadku. Budowa zdania.

Ćw.10

Wohnen interkulturell. Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu HV.

Ćw.11

Praca z tekstem. LV. Czytanie ze zrozumieniem.

Ćw.12

Utrwalanie sprawności językowych. Powtórzenie .

Ćw.13

Prezentacje studentów. Wypowiedzi ustne.

Ćw.14

Test zaliczeniowy

Ćw. 15

Podsumowanie pracy semestralnej

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2- kolokwium w formie testu
zamkniętego, MO3- kolokwium w formie zadań otwartych, MO9- Prezentacja, MO14- Aktywność na zajęciach
L.p.

E-LEARNING

1

Zadania testujące sprawność rozumienia tekstu pisanego

2

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

3

Zadania testujące sprawność rozumienia tekstu pisanego

4

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

5

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - Aktywność na zajęciach
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.
3.
4.

opis, pogadanka, praca z książką
pokaz slajdów, filmu, słuchanie nagrań magnetofonowych
dyskusja problemowa, burza mózgów, metoda przypadków
samokształcenie kierowane – e-learning (tylko studia stacjonarne)
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OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do zaliczenia
e-learning
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

1.
2.
3.
4.

60

27

20
30
15
125
5

40
58
0
125
5

LITERATURA PODSTAWOWA:
Funk, Kuhn, Demme Studio d A1 Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Ubungsbuch. Cornelsen 2005

1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
R. Niemann, D. Ha Kim Sprachtraining Studio d Deutsch als Fremdsprache , Cornelsen 2006
R. Niemann Intensivtraining mit Hórtexten, Studio d Deutsch als Fremdsprache, Cornelsen 2006

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 2

Efekt 1

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=60%

Efekt 2
Efekt 3
Efekt 4

<=60%
<=60%
<=60%

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=60-73%
>=60-73%
>=60-73%
>=60-73%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=74-89%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=90%

>=74-89%
>=74-89%
>=74-89%

>=90%
>=90%
>=90%

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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JĘZYK HISZPAŃSKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
JĘZYK HISZPAŃSKI
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
hiszpański

Profil:
praktyczny

Poziom studiów:
Studia I stopnia
Nazwa modułu
programu:
Język obcy

Forma zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie na ocenę

Rok studiów: I
Semestr studiów: I

Liczba punktów ECTS:
5

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

E-learning

Lab.

16

Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin

Lektorat

Sem.

Inne

40

4

60

24

3

27

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym: Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): Mgr Izabela Trembińska-Wasiak
Izabela.Trembinska-Wasiak@handlowa.eu (i.trembinskawasiak@gmail.com)
CEL PRZEDMIOTU:
rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, pisania, słuchania i czytania na poziomie biegłości
C1.
językowej A1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
kształcenie i rozwijanie kompetencji komunikowania się w życiu codziennym i zawodowym (rozmowy
C2.
telefoniczne, spotkania, prezentacje itp.) na poziomie A1 wg ESOKJ
C3.

opanowanie słownictwa, struktur gramatycznych oraz wiedzy interkulturowej z obszarów krajów
hiszpańskojęzycznych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
rozumie wypowiedzi ustne w języku obcym (np. polecenia
służbowe, komunikaty, rozmowy telefoniczne, prezentacje,
sprawozdania itp.)
rozumie ogólne teksty pisane (np. maile, artykuły, raporty,
dokumenty, studium przypadku itp.)

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_U11

K1_U11

dobiera stosownie do sytuacji odpowiednią formę
wypowiedzi pisemnej i potrafi ją zastosować

K1_U09

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i
zawodowe

K1_U10
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Wymowa hiszpańska i podstawowe zwroty (powitania, pożegnania).

Ćw.2

Czasowniki regularne, czasownik zwrotny.

Ćw.3

Kraje i narodowości, zawody, rodzaj przymiotników.

Ćw.4

Liczby 1-20, czasownik ser i tener.

Ćw.5

Utrwalanie liczb, ćwiczenie formy ty oraz Pan/ Pani.

Ćw.6

Utrwalenie wiadomości z działu 1, rodzina i dane personalne.

Ćw.7

Czasownik estar, przyimki miejsca.

Ćw.8

Zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące.

Ćw.9

Podawanie godziny, liczby 20-5000, wymowa i akcent.

Ćw.10

Podsumowanie działu 2, praca i rutyna codzienna

Ćw.11

Rutyna w życiu codziennym - ćwiczenie czasowników zwrotnych

Ćw.12

Dom-opis części domu.

Ćw.13

Ćwiczenia doskonalące płynność mówienia, utrwalenie poznanych form gramatycznych.

Ćw.14

Powtórzenie materiału leksykalno-gramatycznego, podsumowanie pracy semestralnej.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2- kolokwium w formie testu
zamkniętego, MO3- kolokwium w formie zadań otwartych, MO9- Prezentacja, MO14- Aktywność na zajęciach
L.p.

E-LEARNING

1

Zadania testujące sprawność rozumienia tekstu pisanego

2

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

3

Zadania testujące sprawność rozumienia tekstu pisanego

4

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

5

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - Aktywność na zajęciach
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.
3.

opis, pogadanka, praca z książką
pokaz slajdów, filmu, słuchanie nagrań magnetofonowych
dyskusja problemowa, burza mózgów, metoda przypadków
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4.

samokształcenie kierowane – e-learning (tylko studia stacjonarne)

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
2.
Przygotowanie do zajęć
3.
Przygotowanie do zaliczenia
4.
e-learning
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS
LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

1.
2.

60

27

20
30
15
125
5

40
58
0
125
5

Castro Viúdez, Francisca, Díaz Ballesteros, Pilar, Rodero Díez, Ignacio, Sardinero Franco, Carmen,: Nuevo
Español en marcha 1. Libro del alumno, 2018, Madryt: SGEL
Francisco Castro, Uso de la gramática española elemental, 2007, Madryt, Edelsa – uzupełniająca

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Na ocenę 2
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia

EK 1

EK 2-4

<=60%

<=60%

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=60-73%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=74-89%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty

>=60-73%

>=74-89%

>=90%

>=90%

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
1.
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
2.
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
3.
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
4.
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
5.
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
6.
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
7.
na Wirtualnym dziekanacie.
……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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SEMESTR DRUGI
JEZYK POLSKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
JĘZYK POLSKI
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Poziom studiów:
Studia I stopnia
Nazwa modułu
programu:
Język obcy

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie na ocenę

Rok studiów: I
Semestr studiów: II

Liczba punktów ECTS:
5

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

E-learning

Lab.

16

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

40

4

60

24

3

27

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Mgr Dominika Mrówczyńska, dominika.mrowczynska@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu oraz sprawności czytania ze zrozumieniem

C2.

wyrobienie umiejętności komponowania wypowiedzi pisemnych (maile, raporty, ankiety, oferty, listy formalne i
nieformalne, wybrane dokumenty finansowe, sprawozdania itp.)

C3.

kształcenie umiejętności komunikowania się życiu codziennym i zawodowym (rozmowy telefoniczne,
spotkania, podróże, negocjacje, prezentacje itp.)

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka polskiego na poziomie B1
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2

Efekty przedmiotowe
rozumie wypowiedzi ustne w języku obcym (np. polecenia
służbowe, komunikaty, rozmowy telefoniczne, prezentacje,
sprawozdania itp.)
rozumie ogólne i specjalistyczne teksty pisane (np. maile,
artykuły, raporty, dokumenty, studium przypadku itp.)

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_U11

K1_U11

EK3

dobiera stosownie do sytuacji odpowiednią formę
wypowiedzi pisemnej i potrafi ją zastosować

K1_U09

EK4

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i
zawodowe

K1_U10
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Omówienie planu pracy semestralnej

Ćw.2

Przypomnienie wiadomości z poprzedniego semestru

Ćw.3

Jacy jesteśmy- przymiotniki męskoosobowe l. mn.

Ćw.4
Ćw.5
Ćw.6
Ćw.7
Ćw.8

Nietypowa ankieta- stereotypy
W poszukiwaniu ideału- charakterystyka
Praca- jak ją znaleźć
Przyrządzamy jedzenie- instrukcje
Dokąd jedziemy- czasowniki ruchu

Ćw.9

W żadnym wypadku. Mowa zależna. Czas przyszły dokonany.

Ćw.10

Co by było, gdyby…

Ćw.11

Powtórzenie materiału leksykalno-gramatycznego

Ćw.12

Test na zaliczenie

Ćw.13
Podsumowanie pracy semestralnej. Omówienie wyników testu.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2- kolokwium w formie testu
zamkniętego, MO3- kolokwium w formie zadań otwartych, MO9- Prezentacja, MO14- Aktywność na zajęciach
L.p.

E-LEARNING

1

Zadania testujące sprawność rozumienia tekstu pisanego

2

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

3

Zadania testujące sprawność rozumienia tekstu pisanego

4

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

5

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - Aktywność na zajęciach
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.
3.
4.

opis, pogadanka, praca z książką
pokaz slajdów, filmu, słuchanie nagrań magnetofonowych
dyskusja problemowa, burza mózgów, metoda przypadków
samokształcenie kierowane – e-learning (tylko studia stacjonarne)

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do zaliczenia
e-learning
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
60

27

20
30
15
125
5

40
58
0
125
5

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Madeja, B. Morcinek, Polski mniej obcy, Śląsk, 2007
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D. Gałyga „Ach, ten język polski! Poziom A1, A2 ćwiczenia, Kraków

2.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Hurra Po Polsku 3, Prolog, 2002
Liliana Madelska, Praktyczna gramatyka języka polskiego, Universitas

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 2

Efekt 1

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=60%

Efekt 2
Efekt 3
Efekt 4

<=60%
<=60%
<=60%

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=60-73%
>=60-73%
>=60-73%
>=60-73%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=74-89%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=90%

>=74-89%
>=74-89%
>=74-89%

>=90%
>=90%
>=90%

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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JĘZYK ANGIELSKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
JĘZYK ANGIELSKI
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
angielski

Profil:
praktyczny

Poziom studiów:
Studia I stopnia
Nazwa modułu
programu:
Język obcy

Forma zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie na ocenę

Rok studiów: I
Semestr studiów: II

Liczba punktów ECTS:
5

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

E-learning

Lab.

16

Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

40

4

60

24

3

27

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Dorota Drużyłowska, dorota.druzylowska@handlowa.eu; dorotadru@gmail.com
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu oraz sprawności czytania ze zrozumieniem

C2.

wyrobienie umiejętności komponowania wypowiedzi pisemnych (maile, raporty, ankiety, oferty, listy formalne i
nieformalne itp.)

C3.

kształcenie umiejętności komunikowania się życiu codziennym i zawodowym (rozmowy telefoniczne, spotkania,
podróże, negocjacje itp.)

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka polskiego na poziomie B1.1, zaliczenie przedmiotu j. polski z semestru pierwszego
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
rozumie wypowiedzi ustne w języku obcym (np. polecenia
służbowe, komunikaty, rozmowy telefoniczne, prezentacje,
sprawozdania itp.)
rozumie ogólne teksty pisane (np. maile, artykuły, raporty,
dokumenty, studium przypadku itp.)

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_U11

K1_U11

dobiera stosownie do sytuacji odpowiednią formę
wypowiedzi pisemnej i potrafi ją zastosować

K1_U09

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i
zawodowe

K1_U10

45

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wydział Ekonomiczno-Menedżerski, Kierunek: Finanse i rachunkowość

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Omówienie planu pracy semestralnej. Przypomnienie wiadomości z poprzedniego semestru

Ćw.2

Nauki humanistyczne i społeczne

Ćw.3

Dlaczego i po co się uczymy?

Ćw.4

Struktura uczelni

Ćw.5

Rola pracy w naszym życiu

Ćw.6

Targi pracy

Ćw.7

Oszczędzamy – powtórzenie liczebników

Ćw.8

Boże Narodzenie w Polsce – zwyczaje i obyczaje

Ćw.9

„Ile waży koń trojański” – pokaz filmu

Ćw.10

Zagrożenia współczesnego świata

Ćw.11

Utrwalenie poznanych form gramatycznych

Ćw.12

Ćwiczenia doskonalące płynność mówienia

Ćw.13

Powtórzenie materiału leksykalno-gramatycznego

Ćw.14

Test podsumowujący

Ćw.15

Podsumowanie pracy semestralnej.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2- kolokwium w formie testu
zamkniętego, MO3- kolokwium w formie zadań otwartych, MO9- Prezentacja, MO14- Aktywność na zajęciach
L.p.

E-LEARNING

1

Zadania testujące sprawność rozumienia tekstu pisanego

2

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

3

Zadania testujące sprawność rozumienia tekstu pisanego

4

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

5

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - Aktywność na zajęciach
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.
3.
4.

opis, pogadanka, praca z książką
pokaz slajdów, filmu, słuchanie nagrań magnetofonowych
dyskusja problemowa, burza mózgów, metoda przypadków
samokształcenie kierowane – e-learning (tylko studia stacjonarne)

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
60

27
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Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do zaliczenia
e-learning

2.
3.
4.

20
30
15
125
5

SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

40
58
0
125
5

LITERATURA PODSTAWOWA:
Clare, A. & Wilson, J.J. Speakout Elementary. Pearson 2015

1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Vince Michael, Elementary Language Practice. Pearson, 2006
Watcyn-Jones, P, Test Your Vocabulary 1. Penguin, 2013

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 2

Efekt 1

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=60%

Efekt 2
Efekt 3
Efekt 4

<=60%
<=60%
<=60%

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=60-73%
>=60-73%
>=60-73%
>=60-73%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=74-89%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=90%

>=74-89%
>=74-89%
>=74-89%

>=90%
>=90%
>=90%

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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JĘZYK NIEMIECKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
JĘZYK NIEMIECKI
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
niemiecki

Profil:
praktyczny

Poziom studiów:
Studia I stopnia
Nazwa modułu
programu:
Język obcy

Forma zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie na ocenę

Rok studiów: I
Semestr studiów: II

Liczba punktów ECTS:
5

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

E-learning

Lab.

16

Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin

Lektorat

Sem.

Inne

40

4

60

24

3

27

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Mgr Iwona Wiak, iwona.wiak@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu oraz sprawności czytania ze zrozumieniem

C2.

wyrobienie umiejętności komponowania wypowiedzi pisemnych (maile, raporty, ankiety, oferty, listy formalne i
nieformalne, wybrane dokumenty finansowe, sprawozdania itp.)

C3.

kształcenie umiejętności komunikowania się życiu codziennym i zawodowym (rozmowy telefoniczne,
spotkania, podróże, negocjacje, prezentacje itp.)

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
rozumie wypowiedzi ustne w języku obcym (np. polecenia
służbowe, komunikaty, rozmowy telefoniczne, prezentacje,
sprawozdania itp.)
rozumie ogólne teksty pisane (np. maile, artykuły, raporty,
dokumenty, studium przypadku itp.)

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_U11

K1_U11

dobiera stosownie do sytuacji odpowiednią formę
wypowiedzi pisemnej i potrafi ją zastosować

K1_U09

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i
zawodowe

K1_U10

48

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wydział Ekonomiczno-Menedżerski, Kierunek: Finanse i rachunkowość

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

LEKTORAT

Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3
Ćw.4
Ćw.5
Ćw.6
Ćw.7
Ćw.8
Ćw.9
Ćw.10
Ćw.11
Ćw.12
Ćw.13

Omówienie planu pracy semestralnej. Zapoznanie z wymaganiami zaliczeniowymi.
Terminy. Ustalanie spotkań . Określanie czasu zegarowego. Planowanie dnia , czasu wolnego itp. .
Opisywanie czynności. Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone.
Okoliczniki czasu. Czas przeszły haben i sein oraz czasowników słabych.
Orientacja w mieście. Okoliczniki miejsca. Pytanie o drogę. Udzielanie informacji.
Określanie położenia osób i obiektów z zastosowaniem przyimków lokalnych.
Świat pracy. Zawody. Obowiązki. Czynności w miejscu pracy. Czasowniki modalne
Poszukiwanie pracy. Czytanie ogłoszeń w prasie i Internecie.
Opisywanie wydarzeń w przeszłości. Czas przeszły Perfekt czasowników regularnych i nieregularnych.
Was ist passiert ? Opisywanie zdarzenia np. wypadku . tworzenie czasu przeszłego z zastosowaniem czasownika
posiłkowego sein.
Ferienziele. Ulubione miejsca spędzania urlopu i czasu wolnego.
Opowiadanie o urlopie z zastosowaniem czasu przeszłego. Utrwalanie form Partizip II. Wypowiedzi ustne
Sprawdzian z form podstawowych czasowników mocnych. Powtórzenie materiału leksykalno-gramatycznego.
Przygotowanie do testu
Test sprawdzający.
Życie towarzyskie. Zapraszanie gości. Przygotowanie spotkania.
Zakupy. Supermarket lub na rynku. Słownictwo.
Przepisy kulinarne. Przygotowanie potraw. Kuchnia regionalna.
Spędzanie wolnego czasu we Wrocławiu. Wyjście do restauracji, klubu, kawiarni.
Pisanie: E-mail do przyjaciół z zaproszeniem do Wrocławia i propozycja spędzenia weekendu. Odzież.
Zakupy. Słownictwo. Określanie, cechy. Wygląd. Stosowanie odmiany przymiotnika po rodzajniku określonym i
nieokreślonym.
Zjawiska atmosferyczne. Opisywanie pogody. Zdrowie. Części ciała. Zdrowe odżywianie i styl życia. Choroby.
Wizyta u lekarza. Zalecenia.
Życie w Niemczech. Podróże i oferty turystyczne. Przedstawianie wybranego regionu : wypowiedzi ustne
studentów.

Ćw.14

Powtórzenie materiału do testu. Test zaliczeniowy.

Ćw. 15

Podsumowanie pracy semestralnej i rocznej.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2- kolokwium w formie testu
zamkniętego, MO3- kolokwium w formie zadań otwartych, MO9- Prezentacja, MO14- Aktywność na zajęciach
L.p.

E-LEARNING

1

Zadania testujące sprawność rozumienia tekstu pisanego

2

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

3

Zadania testujące sprawność rozumienia tekstu pisanego

4

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - Aktywność na zajęciach
5

METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.
3.
4.

opis, pogadanka, praca z książką
pokaz slajdów, filmu, słuchanie nagrań magnetofonowych
dyskusja problemowa, burza mózgów, metoda przypadków
samokształcenie kierowane – e-learning (tylko studia stacjonarne)
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OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do zaliczenia
e-learning
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

1.
2.
3.
4.

60

27

20
30
15
125
5

40
58
0
125
5

LITERATURA PODSTAWOWA:
Funk, Kuhn, Demme Studio d A1 Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Ubungsbuch. Cornelsen 2005/ BRAK:
zam. Deutsch als Fremdsprache / Hans - Peter Apelt, Mary L. Apelt. - Max Hueber Verlag, 2004.

1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
R. Niemann, D. Ha Kim Sprachtraining Studio d Deutsch als Fremdsprache , Cornelsen 2006
R. Niemann Intensivtraining mit Hórtexten, Studio d Deutsch als Fremdsprache, Cornelsen 2006

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 2

Efekt 1

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=60%

Efekt 2
Efekt 3
Efekt 4

<=60%
<=60%
<=60%

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=60-73%
>=60-73%
>=60-73%
>=60-73%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=74-89%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=90%

>=74-89%
>=74-89%
>=74-89%

>=90%
>=90%
>=90%

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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JĘZYK HISZPAŃSKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
JĘZYK HISZPAŃSKI
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
hiszpański

Profil:
praktyczny

Poziom studiów:
Studia I stopnia
Nazwa modułu
programu:
Język obcy

Forma zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie na ocenę

Rok studiów: I
Semestr studiów: II

Liczba punktów ECTS:
5

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

E-learning

Lab.

16

Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin

Lektorat

Sem.

Inne

40

4

60

24

3

27

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym: Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): Mgr Izabela Trembińska-Wasiak
Izabela.Trembinska-Wasiak@handlowa.eu (i.trembinskawasiak@gmail.com)
CEL PRZEDMIOTU:
rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, pisania, słuchania i czytania na poziomie biegłości
C1.
językowej A1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
kształcenie i rozwijanie kompetencji komunikowania się w życiu codziennym i zawodowym (rozmowy
C2.
telefoniczne, spotkania, prezentacje itp.) na poziomie A1 wg ESOKJ
C3.

opanowanie słownictwa, struktur gramatycznych oraz wiedzy interkulturowej z obszarów krajów
hiszpańskojęzycznych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczenie przedmiotu j. hiszpańskiego z semestru 1
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
rozumie wypowiedzi ustne w języku obcym (np. polecenia
służbowe, komunikaty, rozmowy telefoniczne, prezentacje,
sprawozdania itp.)
rozumie ogólne teksty pisane (np. maile, artykuły, raporty,
dokumenty, studium przypadku itp.)

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_U11

K1_U11

dobiera stosownie do sytuacji odpowiednią formę
wypowiedzi pisemnej i potrafi ją zastosować

K1_U09

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i
zawodowe

K1_U10
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TREŚCI PROGRAMOWE:

L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Omówienie planu pracy semestralnej. Przypomnienie wiadomości z poprzedniego semestru.

Ćw.2

Dom-opis części domu, słownictwo związane z domem i jego wyposażeniem. Liczebniki porządkowe.

Ćw.3

Czasownik haber, estar y ser-użycie. Użycie rodzajnika określonego i nieokreślonego.

Ćw.4

Ćwiczenie umiejętności rezerwacji pokoju hotelowego. Wskazywanie miejsca.

Ćw.5

Jedzenie- produkty spożywcze, posiłki. Wizyta w restauracji i w barze.

Ćw.6

Zainteresowania i czynności czasu wolnego. Czasownik gustar, encantar. Wyrażenia también/ tampoco.

Ćw.7

Imperativo – tryb rozkazujący.

Ćw.8

Pytanie o drogę/ wskazywanie drogi. Udzielanie porad. Proszenie o rady.

Ćw.9

Opis dzielnicy, miasta, miejsca. Poznanie przymiotników pozwalających opisać miejsca.

Ćw.10

Pisanie krótkich wiadomości tekstowych. Imperativo irregular – tryb rozkazujący. czasowników nieregularnych.

Ćw.11

Prowadzenie rozmów telefonicznych.

Ćw.12

Powtórzenie materiału leksykalno-gramatycznego.

Ćw.13

Kolokwium sprawdzające.

Ćw.14

Podsumowanie pracy semestralnej.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2- kolokwium w formie testu
zamkniętego, MO3- kolokwium w formie zadań otwartych, MO9- Prezentacja, MO14- Aktywność na zajęciach
L.p.

E-LEARNING

1

Zadania testujące sprawność rozumienia tekstu pisanego

2

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

3

Zadania testujące sprawność rozumienia tekstu pisanego

4

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

5

Zadania testujące znajomość zagadnień leksykalno- gramatycznych

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - Aktywność na zajęciach
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.

opis, pogadanka, praca z książką
pokaz slajdów, filmu, słuchanie nagrań magnetofonowych
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3.
4.

dyskusja problemowa, burza mózgów, metoda przypadków
samokształcenie kierowane – e-learning (tylko studia stacjonarne)

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
2.
Przygotowanie do zajęć
3.
Przygotowanie do zaliczenia
4.
e-learning
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS
LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

1.
2.

60

27

20
30
15
125
5

40
58
0
125
5

Castro Viúdez, Francisca, Díaz Ballesteros, Pilar, Rodero Díez, Ignacio, Sardinero Franco, Carmen,: Nuevo
Español en marcha 1. Libro del alumno, 2018, Madryt: SGEL.
Francisco Castro, Uso de la gramática española elemental, 2007, Madryt, Edelsa – literatura uzupełniająca

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Na ocenę 2
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia

EK 1

<=60%

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=60-73%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=74-89%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=90%

EK 2

<=60%

>=60-73%

>=74-89%

>=90%

EK 3

<=60%

>=60-73%

>=74-89%

>=90%

EK4

<=60%

>=60-73%

>=74-89%

>=90%

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
1.
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
2.
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
3.
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
4.
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
5.
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
6.
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
7.
na Wirtualnym dziekanacie.
……………………………………………….
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podpis Kierownika Katedry/Zakładu

WYCHOWANIE FIZYCZNE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: I, II
Semestr studiów: 2, 4

Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Forma zajęć
Lab.
Lektorat

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
WF
Liczba punktów
ECTS: 0
Sem.

Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Inne
30 w
semestrze
-

Ogólna liczba
godzin
60
-

Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): mgr Aleksander Płatek (aleksander.platek@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
Zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa cywilnego, gospodarczego i karnego
Kształtowanie cech motorycznych studentów, a w szczególności wytrzymałości, skoczności, siły,
C2.
gibkości i równowagi.
C3.
Doskonalenie techniki w grach zespołowych - siatkówki i koszykówki.
C4.
Zapoznanie z podstawami taktyki gry i ugruntowanie wiedzy z przepisów gry sportowej.
Rozwijanie u ćwiczących potrzeby codziennego uprawiania ćwiczeń fizycznych w celach
C5.
zdrowotnych i ich wpływu na sprawność ogólną.
Zapoznanie z podstawami samoobrony i sposobami zachowania w sytuacji bezpośredniego
C6.
zagrożenia fizycznego.
C7.
Doskonalenie umiejętności pływania.
C8.
Rozwój cech psychicznych – umiejętności gry w zespole.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak wymagań wstępnych
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
ma ugruntowaną wiedzę o wpływie ćwiczeń fizycznych
na zdrowie i ogólną sprawność
zna podstawową terminologię i nazwy ćwiczeń na
podstawowe grupy mięśniowe
ma ogólną wiedzę na temat fizjologii człowieka w
zakresie ruchu, prawidłowego oddychania i układu
krążeniowo-naczyniowego
wykonuje ćwiczenia i potrafi rozegrać elementy
taktyczne w grach zespołowych

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu
studiów
K1_U19
K1_U19
K1_U19

K1_U19
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potrafi samodzielnie przeprowadzić zajęcia sportowe,
rekreacyjne oraz gry i zabawy ruchowe, postępując
etycznie
TREŚCI PROGRAMOWE:
EK5

L.p.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3
Ćw.4

K1_K01, K1_K02

ĆWICZENIA
Zajęcia organizacyjne – zasady bezpieczeństwa, formy prowadzenia zajęć, dyscypliny sportowe, kryteria oceny
końcowej.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe, oddechowe, ocena sprawności fizycznej i umiejętności technicznych w grach
zespołowych.
Kształtowanie cech motorycznych, gibkości, skoczności. Doskonalenie technik podstawowych gier
zespołowych: siatkówki (odbicie górne, dolne, zagrywka, blok, zbicie, gra z partnerem) i koszykówki
(kozłowanie, poruszanie się na polu gry, rzuty z miejsca i w biegu, podania, przechwyty piłki, gra z partnerem).
Rozwijanie cech siły i wytrzymałości. Gra sportowa z uwzględnieniem przepisów gier i zasad sędziowania.

Ćw.5

Zapoznanie z zasadami ćwiczeń izometrycznych i gibkościowych. Nauka padów, prostych bloków, uwalniania
się z chwytów.
Ćw.6
Pogadanka o roli kultury fizycznej z uwzględnieniem dbałości o higienę, systematykę uprawiania ćwiczeń
ruchowych, właściwego oddychania oraz możliwości korzystania z różnych form sportu i rekreacji. Zaliczenie
końcowe.
Metody oceny: MO14 - aktywność na zajęciach; obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach i progresja sprawności
fizycznej, znajomość przepisów gry w siatkówkę i w koszykówkę
METODY DYDAKTYCZNE
Praktyczne - ćwiczenia praktyczne - zespołowe lub indywidualne ćwiczenia
1.
Sprzęt sportowy: piłki, drabinki, materace, worki bokserskie, skakanki, deski do pływania, piłki lekarskie i inne.
OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np. konsultacje i
egzaminy)
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS
LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

1.

60

-

60
-

-

Regulamin zajęć wf

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Instrukcje przedmiotowe hali sportowej, basenu itp.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Student nie ma
wiedzy

Student częściowo
opanował wiedzę

Efekt 2

Student nie ma
podstawowej
wiedzy

Efekt 3

Student nie ma
wiedzy

Student opanował w
stopniu dostatecznym
terminologię i nazwy
ćwiczeń
Student częściowo
opanował wiedzę

Efekt 4

Student nie
wykazał chęci
(brak
zaangażowania)

Efekt 1

Student wykonuje
ćwiczenia w stopniu
dostatecznym

Na ocenę 4
Student opanował
wiedzę w stopniu
dobrym
Student poprawnie
wykorzystuje w trakcie
prowadzenia ćwiczeń z
grupą
Student opanował
wiedzę w stopniu
dobrym
Student wykonuje
ćwiczenia i rozgrywa
elementy taktyczne gry

Na ocenę 5
Student bardzo dobrze
opanował wiedzę
Student samodzielnie
przeprowadza rozgrzewkę wg
poznanej metodologii ćwiczeń
Student bardzo dobrze
opanował wiedzę
Student uczestniczy w
zawodach sportowych w grach
zespołowych (reprezentuje
uczelnię)
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Efekt 5

doskonalenia
sprawności
Student nie potrafi
przeprowadzić
żadnej formy
aktywności
ruchowej

Student zna w sposób
dostateczny zasady
przeprowadzania zajęć

Student potrafi
samodzielnie
przeprowadzić zajęcia
sportowe, rekreacyjne
oraz gry i zabawy
ruchowe

Student wykazuje inicjatywę i
w nowatorski sposób prowadzi
zajęcia

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu są udostępnione przez prowadzącego zajęcia w formie
elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć i sesji jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Kierownika Katedry i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie
……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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STATYSTYKA W PRAKTYCE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
STATYSTYKA W PRAKTYCE
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Poziom studiów:
I stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Język polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu
kierunkowe

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: II
Semestr studiów: 2

Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

24

4

38

9

21

4

34

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Jakub Długosz (jakub.dlugosz@handlowa.eu), dr Bogdan Piątkowski (Bogdan.piątkowski@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie studentów z podstawowymi obszarami i metodami opisu statystycznego w tym z projektowaniem,
opracowaniem i prezentacją danych statystycznych.

C2.

Nabycie przez studentów umiejętności wyboru losowego do próby z wykorzystaniem komputerowego
wspomagania oraz kreślenia histogramów ukazujących strukturą i rozkład badanej zbiorowości.

C3.

Nabycie przez studentów umiejętności analizy i oceny danych statystycznych w oparciu o podstawowe
charakterystyki statystyki opisowej z wykorzystaniem komputerowego wspomagania.

C4.

Zapoznanie studentów z metodami badania współzależności dwóch cech oraz metodami analizy dynamiki
zjawisk ekonomicznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy matematyki
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1

EK2

EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Student posiada wiedzę teoretyczną z zakresu metod
statystycznych wykorzystywanych
w zarządzaniu i
ekonomii.
Student ma ogólną wiedzę na temat analizy i oceny
dokładności metod statystycznych, badania współzależności
cech jakościowych i ilościowych oraz metod analizy
dynamiki zjawisk ekonomicznych.
Student potrafi zastosować wybraną metodę statystyczną z
wykorzystaniem komputerowego wspomagania.
Student potrafi dokonać prawidłowej analizy, interpretacji i
prezentacji
wyników
wybranych
metod
opisu
statystycznego.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W02

K1_W02

K1_U02,
K1_U02,
K1_K05
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TREŚCI PROGRAMOWE:
WYKŁAD I ĆWICZENIA

L.p.
W1
Ćw.1

Wybrane elementy obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL pod względem przydatności do badań
statystycznych. Metody wykonania wykresów strukturalnych, dynamicznych i korelacyjnych.
Analiza szeregu szczegółowego: Estymacja punktowa wartości oczekiwanej, wariancji i odchylenia
W2
standardowego. Wyznaczanie empirycznego obszaru zmienności, wartości minimalnej, maksymalnej,
Ćw.2
dominanty, mediany, odchylenia przeciętnego, wskaźnika skośności i kurtozy.
Wyznaczanie podstawowych charakterystyk statystyki opisowej dla szeregu punktowego i przedziałowego.
W3
Wyznaczanie przedziału ufności dla wartości oczekiwanej i odchylenia standardowego. Określanie niezbędnej
Ćw.3
liczby pomiarów do próby.
Przykład dwuwymiarowej analizy regresji i korelacji: estymacja współczynnika korelacji, estymacja
W4
współczynników liniowej funkcji regresji – metoda najmniejszych kwadratów, test istotności dla współczynnika
Ćw.4
korelacji . Korelacja zmiennych jakościowych. Tworzenie tablicy kontyngencji. Test chi-kwadrat.
Miary dynamiki: przyrosty absolutne, przyrosty względne, indeksy indywidualne, przeliczanie indeksów,
W5
średniookresowe tempo zmian, indeksy agregatowe. Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych:
Ćw.5
wykrywanie głównej tendencji rozwojowej, analiza szeregu czasowego z trendem i sezonowością.
Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO4 – egzamin na podstawie ocen cząstkowych z laboratorium
(kolokwia, prace wykonane w programie Microsoft Excel)

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Wprowadzenie teoretyczne do ćwiczeń z prezentacją multimedialną.
Wykonanie zadań w programie Microsoft Excel podczas zajęć w pracowni komputerowej

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do wykładu i ćwiczeń
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

40

36

15
15
30
100
4

15
15
34
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

S. M. Kot, J. Jakubowski, A. Sokołowski, Statystyka: podręcznik dla studiów ekonomicznych, Difin, Warszawa
2007.
M. Sobczyk, Statystyka, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000. Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2005.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.

S. Stasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka, elementy teorii i zadania, Wyd.
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006
Beata Pułaska-Turyna ,Statystyka dla ekonomistów, Difin 2011
Iwasiewicz A., Paszek Z., Statystyka z elementami statystycznych metod monitorowania procesów,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2004.
W. Starzyńska (red.), Podstawy statystyki, Wyd. Difin, Warszawa 2004.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5
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Student nie potrafi
zaprojektować,
opracować i
zaprezentować danych
statystycznych.

Student częściowo
opanował wiedzę z
zakresu projektowania,
opracowania i
prezentacji danych
statystycznych.

Student opanował
wiedzę z zakresu
projektowania,
opracowania
i prezentacji danych
statystycznych,
potrafi
zinterpretować
charakterystyki
statystyki opisowej.

Student bardzo
dobrze opanował
wiedzę z zakresu
projektowania,
opracowania
i prezentacji danych
statystycznych,
Efekt 1-2
potrafi
zinterpretować
charakterystyki
statystyki opisowej
samodzielnie
zdobywa i poszerza
wiedzę przy użyciu
różnych źródeł.
Student nie potrafi
Efekt 3
Student nie potrafi
Student poprawnie
Student potrafi dokonać
dokonać oceny: badania dokonać oceny: badania wykorzystuje wiedzę
oceny: wyników
współzależności dwóch współzależności dwóch oraz samodzielnie
badania
cech oraz analizie
cech oraz analizie
dokonuje oceny:
współzależności dwóch
dynamiki zjawisk
dynamiki zjawisk
badania
cech oraz analizuje
ekonomicznych.
ekonomicznych, a
współzależności dwóch
dynamikę zjawisk
zadania wynikające z
cech oraz analizuje
ekonomicznych oraz
realizacji ćwiczeń
dynamikę zjawisk
szczegółowo je
wykonuje z pomocą
ekonomicznych.
interpretuje i
prowadzącego.
weryfikuje.
Efekt 4
Student nie potrafi
Student wykonał
Student wykonał
Student potrafi w
dokonać prawidłowej
prezentację wyników
prezentację wyników
sposób zrozumiały
analizy, interpretacji i
wybranych metod
wybranych metod
dokonać prezentacji
prezentacji wyników
statystyki opisowej, ale
statystyki opisowej i
wyników wybranych
wybranych metod
nie potrafi dokonać
potrafi dokonać ich
metod statystyki
statystyki opisowej.
ich interpretacji oraz
interpretacji oraz
opisowej i potrafi
analizy.
analizy.
szczegółowo je
zinterpretować i
analizować
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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BANKOWOŚĆ
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
BANKOWOŚĆ
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowe
Liczba punktów ECTS:
4

Profil:
praktyczny
Rok studiów: I
Semestr studiów: II

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

16

10

4

30

Studia
niestacjonarne

6

9

3

22

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec (wanda.ronka-chmielowiec@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
zapoznanie studentów z systemem bankowym jako jednym z kluczowych elementów systemu pośrednictwa
C1.
finansowego w gospodarce rynkowej
C2.
C3.

zapoznanie studentów z bankiem jako: a) przedsiębiorstwem obsługi finansowej jednostek gospodarczych
i gospodarstw domowych, b) instytucją do transformacji ryzyka i terminu operacji kredytowo-depozytowych
ukształtowanie u studentów umiejętności decyzyjnych na zmiany w ofertach banków i zarządzania bankiem

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu: zna podstawowe zasady funkcjonowania współczesnego banku, potrafi
dokonać w stopniu podstawowym oceny usług i produktów bankowych
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Odniesienie danego efektu do efektów
Efekty przedmiotowe
Lp.
zdefiniowanych dla całego programu studiów
EK1

charakteryzuje system bankowy

K1_W01

EK2

posiada podstawową wiedzę na temat zarządzania i
funkcjonowania banku komercyjnego oraz operacji
bankowych

K1_W06, K1_W07

EK3

zna zasady właściwej analizy ryzyka bankowego

K1_W06, K1_W07

zna strukturę i funkcje NBP

K1_W01, K1_W11

EK4
EK5

EK6
EK7

opisuje współczesny bank w świetle procesu gromadzenia
depozytów oraz kredytowania w powiązaniu z obsługą
płatności
Ma wiedzę o strukturze i ewolucji współczesnego systemu
bankowego w wymiarze krajowym i globalnym
Zna pojęcia umowy kredytowej, bankowej pożyczki
pieniężnej i umowy kredytu konsumenckiego

K1_W01, K1_W11
K1_W01, K1_W09, K1_W11
K1_W01
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EK8

ma wiedzę na temat działalności transgranicznej banków, w
tym oddziałów i przedstawicielstwa banków zagranicznych

potrafi przygotować ofertę bankową, zgodną z preferencjami
klienta, mając na względzie bankowe regulacje
ostrożnościowe i ją przedstawić
wykazuje otwartość na zmiany spowodowane
EK10
wprowadzeniem nowoczesnych technologii w bankach i umie
to uzasadnić
TREŚCI PROGRAMOWE:

K1_W03

EK9

L.p.
W1

W2

K1_U01, K1_U0, K1_U09

K1_U01, K1_U0, K1_U09, K1_K03

WYKŁAD
System bankowy
Funkcje systemu bankowego
Modele sektora bankowego, rodzaje banków
Operacje bankowe
Organizacja NBP
Zarządzanie bankiem komercyjnym
Zarządzanie ryzykiem

W3

Kredytowanie, credit scoring, Monitoring kredytowy

W4

Oferty depozytowe, fundusze inwestycyjne
Rynki finansowe

W5

Marketing bankowy – podstawowe zasady
Teleinformatyka w bankowości

W6

Spotkanie z przedstawicielami biznesu w formie dyskusji moderowanej

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2,3- Kolokwium w formie
testu zamkniętego oraz zadań otwartych
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Bank, system bankowy i usługi bankowe
Operacje bankowe

Ćw.2

Ekonomika banku komercyjnego (bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne)

Ćw.3

Działalność kredytowa banku, systemy scoringowe oceny kredytobiorcy

Ćw.4
Ćw.5
Ćw.6

Oferty depozytowe, fundusze inwestycyjne
Teleinformatyka w bankach
Marketing bankowy

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - aktywność na zajęciach,
MO9 – prezentacja, MO8 – praca w zespole
METODY DYDAKTYCZNE
1.
Wykład z prezentacją multimedialną
2.
Studium przypadków, analiza zdarzeń, zadania praktyczne, rozwiązywanie zagadnień problemowych
OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Forma aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np. konsultacje i
1.
30
22
egzaminy)
2.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
15
18
3.
Przygotowanie do ćwiczeń
30
30
4.
Przygotowanie do zaliczenia
25
30
SUMA GODZIN
100
100
LICZBA PUNKTÓW ECTS
4
4
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LITERATURA PODSTAWOWA:
Finanse / red. nauk. Janusz Ostaszewski. - Warszawa : Difin, 2007.
1.
Bankowość : zagadnienia podstawowe / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Władysław L. Jaworski, Zofia
Zawadzka. - Nowe wyd. zaktual. - Warszawa : Poltext, 2008.
Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE Warszawa 2003
3.
Ustawy Prawo bankowe, Ustawa o Narodowym Banku Polskim – teksty jednolite, aktualne./BRAK, ale dost. w
4.
Internecie
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Hefferman S., Nowoczesna Bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
1.
Brzozowska K., Bankowość, Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
2.
2.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
Na ocenę 2
uczenia się
Efekt 1-7
Test wiedzy poniżej 15
pkt

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Efekt 1-7

Praca wraz z
prezentacją – poniżej 50
% pkt

51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

Efekt 1-7

Aktywność poniżej 3pkt

4-6 pkt

10-15 pkt

powyżej 16 pkt

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu są udostępnione przez prowadzącego zajęcia w formie
1.
elektronicznej staroście grupy
2.
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
3.
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
4.
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
5.
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
6.
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
7.
na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski/język angielski

Profil:
praktyczny
Rok studiów: I
Semestr studiów: II

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę
Tryb studiów

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
kompetencje
społeczne
Liczba punktów ECTS:
2

Forma zajęć
E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Ogólna liczba godzin

W

Proj.

Studia
stacjonarne

6

14

4

24

Studia
niestacjonarne

6

9

4

18

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): dr inż. Józef Puchalski, (jozef.puchalski@handlowa.eu) PL
Dr Marek Miedziński (marek.miedzinski@handlowa.eu) ENG.
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Scharakteryzować pojęcia metody i techniki organizatorskiej oraz ich typologię w odniesieniu do problemów
organizatorskich

C2.

Rozpoznać klasę problemu zarządzania i dobrać sposób jego rozwiązania.

C3.

Rozumieć przydatności metod i technik organizatorskich w kierowaniu daną organizacją i umieć rozwiązywać
podstawowe problemy organizatorskie

WYMAGANIA WSTĘPNE:
1. Znajomość podstawowych zagadnień w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
2. Umiejętność pracy w zespole, dyskutowania i przedstawiania własnego zdania w aspekcie rozwiązywanych problemów.
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2

EK3

EK4

Efekty przedmiotowe
Ma wiedzę o działalności menedżera w organizacji oraz o
metodach organizatorskich usprawniających jego działania.
Potrafi identyfikować problemy w funkcjonowaniu
przedsiębiorstwa oraz proponuje optymalną technikę
kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów.
Potrafi stosować wybrane metody i techniki organizatorskie w
poszukiwaniu rozwiązań złożonych problemów
organizatorskich;
Potrafi pracować w zespole i potrafi kierować pracą zespołu
wykorzystując przy tym wiedzę z zakresu metod i technik
organizatorskich

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W02, K1_W05
K1_U18

K1_U18

K1_U15
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W.1

Metody i techniki organizatorskie w nauce o organizacji i zarządzania.

W.2
W.3

Ogólna metodyka i podstawowe zagadnienia procesu rozwiązywania problemów zarządzania
Heurystyka pragmatyczna. Metody twórczego rozwiązywania problemów organizatorskich.

L.p.
P1
P.2

P3
P.4-5

P6

PROJEKT
Przedstawienie podstaw teoretycznych ćwiczenia- wprowadzenie do tematyki problemu. Określenie założeń
sytuacji problemowej. Dobór zespołów. Zapoznanie ze studium przypadku.
Metody i techniki zbierania informacji dla potrzeb analizy i diagnozy organizacyjnej. Źródła informacji
diagnostycznej. Metody i techniki zbierania informacji - techniki obserwacji bezpośredniej, techniki badań
społecznych. Analiza SWOT- katalog problemów. Studium przypadku.
Techniki badania przyczyn wystąpienia problemów: Diagram Ishikawy. Studium przypadku
Diagram Pareto. Studium przypadku
Heurystyka pragmatyczna. Metody twórczego rozwiązywania problemów organizatorskich.
Ćwiczenia praktyczne stosowania wybranych metod heurystycznych. Rozwiązywanie zasadniczych przyczyn
problemów. Studium przypadku. Ocena „+” „-„ rozwiązań. Studium przypadku.
Techniki oceny rozwiązań i podejmowania decyzji: Ocena skuteczności rozwiązań i ocena kosztów. Test wiedzy
na przedostatnim zajęciu. Studium przypadku.

Mapa rozwiązań problemu organizacyjnego. Opracowanie roboczej postaci projektu.
Rozwiązanie problemu – prezentacja rozwiązań. Zaliczenie przedmiotu.
Metody oceny: MO14 - aktywność na zajęciach - każda aktywność jest oceniana, za wypowiedź student dostaje
punkty.MO8 praca w zespole - rozwiązania studium przypadku są oceniane, każde na 10 pkt.
P7

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Podające - wykład
Problemowe – metoda przypadków
Praktyczne - ćwiczenia praktyczne w rozwijaniu intelektu

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
24

18

6
10
10
50
2

6
16
10
50
2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Puchalski J., Metody organizatorskie - praktyczny przewodnik z przykładami zastosowań. WSOWL, Wrocław
2015 – udostępniana studentom w wersji elektronicznej na zajęciach
Puchalski J., Metody heurystyczne. Przewodnik po tematyce. WSOWL, Wrocław 2006.
Metody i techniki organizatorskie. Pod red. J. Skalika. AE, Wrocław 2001

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 2002
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KRYTERIA OCENY: O= 0,5W + 0,4U + 0,2Ks
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1
Efekt 2
Efekt 3
Efekt 4

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej 15 pkt

Praca w zespole –
poniżej 50 % pkt
Praca w zespole –
poniżej 50 % pkt
Aktywność poniżej 3pkt

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

15 ÷17, 18 ÷20 pkt
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 26 pkt
powyżej 80% pkt

51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

4-6 pkt

10-15 pkt

powyżej 16 pkt

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu są udostępnione przez prowadzącego zajęcia w formie
elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć i sesji jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Kierownika Katedry i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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FINANSE PUBLICZNE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
FINANSE PUBLICZNE
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

Poziom studiów:
I stopień
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

6

20

4

30

Studia
niestacjonarne

6

14

4

24

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec; e-mail: wanda.ronka-chmielowiec@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego

Zapoznanie studentów z aktami prawnymi regulującymi problematykę z zakresu finansów publicznych i prawa
finansowego
WYMAGANIA WSTĘPNE:
C2.

Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu: posiada wiedzę dotyczącą podstaw finansów i mikroekonomii
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1

EK2

EK3
EK4

EK5

EK6

Efekty przedmiotowe
posiada wiedzę na temat pojęcia i funkcji finansów
publicznych oraz pojęcia, charakteru i źródła prawa
finansowego
ma wiedzę o podstawach gospodarki finansowej jednostek
samorządu terytorialnego, w tym o gospodarce finansowej
gminy, powiatu i województwa

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K_W01, K_W03, K_W10
K_W01, K_W03, K_W10

ma wiedzę na temat pojęcia obowiązku podatkowego i
zobowiązań podatkowych oraz powstawania i wygasania
zobowiązań podatkowych
ma wiedzę o pojęciu i rodzajach opłat, w tym o opłacie
skarbowej oraz opłacie lokalnej

K_W01, K_W03, K_W10

ma wiedzę z zakresu publicznego prawa bankowego, w tym
zna pojęcie i charakter prawa bankowego oraz rodzaje
banków
ma wiedzę na temat zasad występujących w finansach
publicznych, w tym jawności i przejrzystości finansów
publicznych oraz form organizacyjno-prawnych sektora
finansów publicznych

K_W01, K_W03, K_W10

K_W01, K_W03, K_W10

K_W01, K_W03, K_W10
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EK7

EK8

EK9

EK10

posiada umiejętność
rozwiązywania problemów z
zakresu finansów publicznych przez analizowanie
relacji między zjawiskami finansowymi a unormowaniami
prawnymi
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do podejmowania
decyzji finansowych, szczególnie dotyczących
pozyskiwania środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej
potrafi dokonać obserwacji, interpretacji i analizy
procesów i zjawisk związanych z finansami publicznymi
ma świadomość potrzeby przestrzegania norm
prawnych występujących w finansach publicznych w
przygotowywaniu i realizacji projektów

K1_U08
K1_U08

K1_U08

K1_K03

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

W1

W2

W3

W4

W5

W6

WYKŁAD
Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego. Pojęcie finansów publicznych.
Funkcje finansów publicznych. Pojęcie i charakter prawa finansowego. Źródła prawa
finansowego.
Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego. Pojęcie finansów publicznych.
Funkcje finansów publicznych. Pojęcie i charakter prawa finansowego. Źródła prawa
finansowego.
Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa. Pojęcie i charakter
budżetu. Zasady budżetowe. Treść budżetu państwa. Podstawowe kwestie procedury
budżetowej.
Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Uwagi ogólne.
Gospodarka finansowa gminy. Zadania i organy gminy. Źródła i struktura dochodów
gminy. Gospodarka finansowa powiatu. Zadania i organy powiatu. Źródła i struktura
dochodów powiatu. Gospodarka finansowa województwa. Zadania i organy województwa.
Źródła i struktura dochodów województwa. Procedura budżetowa jednostek samorządu
terytorialnego. Uchwalanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Wykonywanie
budżetu. Kontrola wykonania budżetu. Nadzór nad działalnością finansową jednostek
samorządu terytorialnego.
Elementy teorii podatku. Pojęcie podatku i jego charakter jako dochodu publicznego.
Elementy struktury podatku. Funkcje podatku. System podatkowy i jego zasady.
Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe. Pojęcie obowiązku podatkowego
i zobowiązania podatkowego. Powstawanie zobowiązań podatkowych. Odpowiedzialność
za zobowiązania podatkowe. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych. Wygasanie
zobowiązań podatkowych. Postępowanie podatkowe jako szczególny rodzaj postępowania
administracyjnego.
Podatki państwowe. Podatek od towarów i usług. Podatek akcyzowy. Podatek od gier.
Podatek dochodowy od osób fizycznych. Ogólna charakterystyka podatku. Podmiotowy
zakres opodatkowania. Przedmiot podatk. Koszty uzyskania przychodu. Podstawa
opodatkowania. Skale i stawki podatkowe. Pobór podatku dochodowego. Uproszczone
formy opodatkowania. Podatek dochodowy od osób prawnych. Ogólna charakterystyka
podatku. Zakres podatku. Wymiar podatku. Pobór podatku.
Podatki samorządowe. Podatek od spadków i darowizn. Podatek rolny. Podatek leśny.
Karta podatkowa. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od nieruchomości. Podatek od środków
transportowych. Opłaty. Pojęcie opłaty. Opłata skarbowa. Opłaty lokalne.
Podstawy prawa celnego. Pojęcie, charakter, zasady i funkcje prawa celnego. Etapy
rozwoju prawa celnego w Polsce. Zarys prawa celnego Unii Europejskiej. Pojęcie i rodzaje
ceł. Podstawowe instytucje i pojęcia prawa celnego. Dług celny. Rodzaje przeznaczenia
celnego i procedury celne. Organy celne.
Podstawy publicznego prawa bankowego. Pojęcie i charakter prawa bankowego. Pojęcie i rodzaje banków.
Zasady i tryb tworzenia banków. Zakres działania banków. Rozliczenia
pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków. Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banków.
Organizacja oraz funkcje Narodowego Banku Polskiego. Nadzór bankowy.
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Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2,3 – kolokwium pisemne, test
wiedzy pytania otwarte i zamknięte
L.p.

E-learning

Zasady ogólne finansów publicznych. Jawność i przejrzystość finansów publicznych.
Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych. Zasady gospodarki
E-L1
finansowej jednostek sektora finansów publicznych. Audyt wewnętrzny oraz koordynacja
kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
Państwowy dług publiczny. Zasady ogólne. Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu
państwa. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne. Ogólne zasady zaciągania zobowiązań
E-L.2
przez inne niż Skarb Państwa jednostki sektora finansów publicznych. Zasady i tryb emisji
skarbowych papierów wartościowych.
Budżet państwa. Określenie budżetu. Przeznaczenie środków budżetowych. Tryb
E-L.3
opracowania budżetu państwa. Wykonywanie ustawy budżetowej. Bankowa obsługa
budżetu państwa.
Budżet jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowe definicje i zasady.
E-L.4
Opracowywanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wykonywanie
budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych. Naruszenie dyscypliny
E-L.5
finansów publicznych. Ogólne zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych. Podmioty uczestniczące w postępowaniu dotyczącym naruszenia
dyscypliny finansów publicznych. Kontrola skarbowa. Ogólne założenia odpowiedzialności
za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
E-L.6
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i inne środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Środki pochodzące ze
źródeł zagranicznych.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): Zaliczenie wspólne z wykładem kolokwium pisemne, test wiedzy pytania otwarte i zamknięte
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną - przedstawienie w sposób kompleksowy i uporządkowany określonej
1.
teorii, poglądów lub koncepcji naukowej
2.
Dyskusja problemowa
OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Forma aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
1.
30
24
konsultacje i egzaminy)
2.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
24
24
3.
Przygotowanie do zaliczenia na ocenę
46
52
SUMA GODZIN
100
100
LICZBA PUNKTÓW ECTS
4
4
LITERATURA PODSTAWOWA:
Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Andrzej Wernik. - Warszawa : Polskie Wydaw.
1.
Ekonomiczne, 2007.
Finanse i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze
2.
PWN, 1999.
Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2008.
3.
Wybrane akty prawne, orzecznictwo i interpretacje.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Finanse publiczne i prawo finansowe, red. Kosikowski C., Ruśkowski E., Wolters Kluwer, Warszawa 2008
1.
Finanse publiczne, red. Sokołowski J., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
2.
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. Wójtowicz W., Wolters Kluwer, Warszawa 2008
3.
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KRYTERIA OCENY:
20% aktywność udział w zajęciach, 30% projekt grupowy, 50% egzamin pisemny
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 2

Na ocenę 3 /3,5

Student nie zna pojęcia
i funkcji finansów
publicznych oraz
pojęcia, charakteru
i źródła prawa
finansowego

Student w niewielkim
stopniu zna pojęcie
i funkcję finansów
publicznych oraz
pojęcie,
charakter i źródła prawa
finansowego

Student w znacznym
stopniu zna pojęcie
i funkcję finansów
publicznych oraz
pojęcie, charakter
i źródła prawa
finansowego

Student w pełni zna
pojęcie i funkcję
finansów publicznych
oraz pojęcie, charakter
i źródła prawa
finansowego

Efekt 2

Student nie zna podstaw
gospodarki finansowej
jednostek samorządu
terytorialnego

Student w niewielkim
stopniu zna podstawy
gospodarki finansowej
jednostek samorządu
terytorialnego

Student w znacznym
stopniu zna podstawy
gospodarki finansowej
jednostek samorządu
terytorialnego

Student w pełni zna
podstawy gospodarki
finansowej jednostek
samorządu
terytorialnego

Efekt 3

Student nie zna pojęcia
obowiązku
podatkowego
i zobowiązań
podatkowych oraz
powstawania
i wygasania zobowiązań
podatkowych

Student w niewielkim
stopniu zna pojęcie
obowiązku
podatkowego
i zobowiązań
podatkowych
oraz powstawanie
i wygasanie zobowiązań
podatkowych

Student w pełni zna
pojęcie obowiązku
podatkowego
i zobowiązań
podatkowych oraz
powstawanie
i wygasanie
zobowiązań
podatkowych

Efekt 4

Student nie zna pojęcia
i rodzajów opłat

Student w niewielkim
stopniu zna pojęcie
i rodzaje opłat

Student w znacznym
stopniu zna pojęcie
obowiązku
podatkowego
i zobowiązań
podatkowych oraz
powstawanie i
wygasanie
zobowiązań
podatkowych
Student w znacznym
stopniu zna pojęcie
i rodzaje opłat

Efekt 5

Studentowi brak wiedzy
z zakresu publicznego
prawa bankowego

Efekt 6

Student nie zna zasad
występujących
w finansach
publicznych

Student ma niewielką
wiedzę z zakresu
publicznego prawa
bankowego
Student w niewielkim
stopniu zna zasady
występujące w
finansach
publicznych

Student ma znaczną
wiedzę z zakresu
publicznego prawa
bankowego
Student w znacznym
stopniu zna zasady
występujące w
finansach
publicznych

Student ma pełną
wiedzę z zakresu
publicznego prawa
bankowego
Student w pełni zna
zasady występujące
w finansach
publicznych

Efekt 7

Student nie potrafi
rozwiązywać problemy
z zakresu finansów
publicznych przez
analizowanie relacji
między zjawiskami
finansowymi
a unormowaniami
prawnymi

Student w niewielkim
stopniu potrafi
rozwiązywać problemy
z zakresu finansów
publicznych przez
analizowanie relacji
między
zjawiskami
finansowymi
a unormowaniami
prawnymi

Student w znacznym
stopniu potrafi
rozwiązywać problemy
z zakresu finansów
publicznych przez
analizowanie relacji
między zjawiskami
finansowymi
a unormowaniami
prawnymi

Student w pełni potrafi
rozwiązywać
problemy z zakresu
finansów publicznych
przez analizowanie
relacji między
zjawiskami
finansowymi
a unormowaniami
prawnymi

Efekt 8

Student nie potrafi
wykorzystywać
zdobytej
wiedzy do

Student w niewielkim
stopniu potrafi
wykorzystać
zdobytą wiedzę do

Student w znacznym
stopniu potrafi
wykorzystać zdobytą

Student w pełni potrafi
wykorzystać zdobytą
wiedzę do
podejmowania decyzji

Efekt 1

Na ocenę 4 /4,5

Na ocenę 5

Student w pełni zna
pojęcie i rodzaje opłat
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podejmowania decyzji
finansowych

podejmowania decyzji
finansowych

Efekt 9

Student nie potrafi
dokonać obserwacji,
interpretacji i analizy
procesów i zjawisk
związanych z finansami
publicznymi

Efekt 10

Studentowi brak
świadomości
przestrzegania norm
prawnych
występujących
w finansach
publicznych
w przygotowywaniu
i realizacji projektów

Student w niewielkim
stopniu potrafi dokonać
obserwacji, interpretacji
i analizy procesów
i zjawisk związanych
z finansami
publicznymi
Student w niewielkim
stopniu ma świadomość
przestrzegania norm
prawnych
występujących
w finansach
publicznych
w przygotowywaniu
i realizacji projektów

wiedzę do
podejmowania
decyzji finansowych
Student w znacznym
stopniu potrafi dokonać
obserwacji, interpretacji
i analizy procesów
i zjawisk związanych
z finansami
publicznymi
Student w znacznym
stopniu ma świadomość
przestrzegania norm
prawnych
występujących
w finansach
publicznych
w przygotowywaniu
i realizacji projektów

finansowych
Student w pełni potrafi
dokonać obserwacji,
interpretacji i analizy
procesów i zjawisk
związanych
z finansami
publicznymi
Student w pełni ma
świadomość
przestrzegania norm
prawnych
występujących
w finansach
publicznych
w przygotowywaniu
i realizacji projektów

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
1.
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
2.
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
3.
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
4.
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
5.
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
6.
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
7.
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie
……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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MAKROEKONOMIA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
MAKROEKONOMIA
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Poziom studiów: I

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów ECTS
5

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

16

4

30

Studia
niestacjonarne

8

12

4

24

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, wanda.ronka-chmielowiec@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami funkcjonowania nauki o
finansach oraz i instytucjami współczesnego systemu finansowego.

C2.

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności interpretacji, oceny i analizy i zjawisk finansowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy ekonomii, Mikroekonomia, Podstawy rachunkowości
EFEKTY UCZENIA SIĘ
Lp.

EK1

EK2
EK3
EK4

EK5

Efekty przedmiotowe
Student ma elementarną wiedzę o nauce finansów,
przedmiocie i zakresie tej nauki oraz o różnych rodzajach
instytucji systemu finansowego.
Student ma wiedzę na temat prawnych norm regulujących
instytucje systemu finansowego oraz procesy finansowe.
Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk
finansowych oraz zebrać dane niezbędne do ich oceny,
analizy.
Student potrafi zidentyfikować problemy oraz wskazać lub
zaproponować właściwe rozstrzygnięcie spornych kwestii w
obszarze systemu finansowego, w tym przede wszystkim
finansów przedsiębiorstw.
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,
przede wszystkim w celu podnoszenia swoich kompetencji
zawodowych i osobistych.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W01, K1_W03, K1_W06, K1_W11

K1_W01, K1_W03, K1_W06, K1_W11
K1_U01, K1_U05, K1_U08

K1_U01, K1_U05, K1_U08

K1_K06
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Przedmiot finansów i rola finansów w gospodarce

W2

Pieniądz we współczesnej gospodarce

W3

System finansowy i rynek finansowy

W4

Finanse publiczne - wybrane zagadnienia

W5

System bankowy i jego elementy

W6

Finanse ubezpieczeń gospodarczych

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2,3 - Test pisemny – pytania
otwarte i zamknięte
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Przedmiot finansów i ich rola w gospodarce

Ćw.2

Pieniądz we współczesnej gospodarce

Ćw.3

System finansowy i rynek finansowy

Ćw.4

Finanse publiczne - wybrane zagadnienia

Ćw.5

System bankowy i jego elementy

Ćw. 6

Finanse ubezpieczeń gospodarczych

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO4 - Kolokwium zaliczeniowe,
MO14 - aktywność na zajęciach
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Case study
Analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do wykładów i ćwiczeń
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
30

21

20
20
30
100
4

20
29
30
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

M. Podstawka, Finanse: instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa
2010.
D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2004.
M. Daniluk, Podstawy finansów, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa 2005
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, System finansowy w Polsce, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2008.
K. Jajuga, Elementy nauki o finansach: kategorie i instrumenty finansowe, Polskie Wydaw. Ekonomiczne,
Warszawa 2007.
J. Ostaszewski, Finanse, Difin, Warszawa 2007.

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Test wiedzy poniżej 15
pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Efekt 1 - 5

Realizacja zadań
praktycznych –
kolokwium poniżej 15
pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Efekt 1 - 5

Aktywność – poniżej
50 % pkt

51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

Efekt 1 - 5

Na ocenę 2

Na ocenę 5

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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PRAWO GOSPODARCZE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PRAWO GOSPODARCZE
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Język polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

Forma zaliczenia przedmiotu:

Rok studiów:
Semestr studiów:

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu
kierunkowe
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba punktów ECTS:

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

16

4

30

Studia
niestacjonarne

6

12

3

21

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Stanisław Rogowski (stanislaw.rogowski@handlowa.eu)

CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa cywilnego, gospodarczego i karnego

C2.

Zrozumienie podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów prawa gospodarczego

C1.

Przygotowanie do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstaw prawa
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2
EK3

Efekty przedmiotowe
Posiada wiedze teoretyczną na temat istoty prawa cywilnego,
handlowego, dotyczącego prawnych form działalności
gospodarczej oraz sądowej ochrony praw podmiotowych
Potrafi ustalić aktualny stan prawny dotyczący prawnych
form zagadnień
Zna podstawowe zasady wykładni prawa lub umie je
odszukać oraz potrafi je zastosować w praktyce obrotu
gospodarczego

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W02, K1_W03, K1_W04, K1_W07,
K1_W12
K1_U06
K1_U06, K1_U19
K1_K02
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Podmioty stosunków cywilnoprawnych. Osoby fizyczne -zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
Osobowość prawna. Ułomne osoby prawne. Spółki kapitałowe i osobowe. Krajowy Rejestr Sądowy.

W2

Czynności prawne, ich rodzaje oraz formy.

W3

Podstawy prawne umów.

W4

Swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia.

W5

Cywilnoprawna ochrona praw podmiotowych.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2,3- Test pisemny – pytania
zamknięte i otwarte
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Przedsiębiorca i firma. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych (ruchomości, nieruchomości i ich rodzaje).
Prawa rzeczowe ich istota oraz rodzaje. System wieczystoksięgowy.

Ćw.2
Ćw.3
Ćw.4
Ćw.5

Zobowiązania, ich powstawanie, przekształcenia, rodzaje i wykonanie. Szkoda, obowiązek jej naprawienia oraz
podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania zobowiązania.
Umowy przenoszące prawa, o korzystanie z rzeczy, o świadczenie usług. Umowy nienazwane
Działalność wolna, koncesjonowana, regulowana i inna wymagająca pozwoleń. Ochrona konkurencji i
konsumenta. Prawo upadłościowe i naprawcze
Prawo cywilne procesowe: droga sądowa, właściwość sądu, pozew, rozprawa, wyrokowanie, środki zaskarżenia.
Egzekucja orzeczeń sądowych. Sądownictwo polubowne

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3- Kolokwium pisemne,
MO14 - aktywność na zajęciach
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Wykład z prezentacją multimedialną
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do wykładu i do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
30

21

10
15
20
75
3

10
16
28
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Cz. Żuławska Zasady prawa gospodarczego prywatnego. Wydaw. C.H. Beck, Warszawa 2007.
W. Katner, Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa 2009 (lub nowsze).
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Sz. Pszczółka [i in.]. Prawo handlowe: testy, kazusy, tablice , Wydaw. C.H. Beck, Warszawa 2008.
Kodeks cywilny (ustawa z 23 kwietnia 1964 r.)
Kodeks spółek handlowych (ustawa z 15 kwietnia 2000 r.)

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Efekt 1 - 3

Na ocenę 2
Student nie potrafi
odpowiedzieć na
podstawowe pytania z
zakresu prawa
gospodarczego

Na ocenę 3-3,5
Student częściowo
opanował wiedzę z
zakresu prawa
gospodarczego

Na ocenę 5

Student opanował
wiedzę z zakresu prawa
gospodarczego

Student bardzo dobrze
opanował wiedzę z
zakresu materiału
objętego programem
nauczania,
samodzielnie zdobywa i
poszerza wiedzę przy
wykorzystaniu różnych
źródeł informacji
Student potrafi ustalić
aktualny stan prawny
dotyczący prawnych
form zagadnień

Student z niewielką
pomocą prowadzącego
potrafi ustalić aktualny
stan prawny dotyczący
prawnych form
zagadnień
Efekt 1-3
Student nie zna
Student zna podstawowe Zna podstawowe
podstawowych zasad
zasady wykładni prawa, zasady wykładni prawa
wykładni prawa oraz nie
z pomocą prowadzącego oraz potrafi je
potrafi ich zastosować w
potrafi je zastosować w
zastosować w praktyce
praktyce obrotu
praktyce obrotu
obrotu gospodarczego
gospodarczego
gospodarczego
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
Efekt 1-3

Student nie potrafi
ustalić aktualnego stanu
prawnego dotyczącego
prawnych form
zagadnień

Student z dużą pomocą
prowadzącego potrafi
ustalić aktualny stan
prawny dotyczący
prawnych form
zagadnień
Student zna podstawowe
zasady wykładni prawa

Na ocenę 4-4,5

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
na Wirtualnym dziekanacie

………………………………………
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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RCHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
RCHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Poziom studiów:
I stopień

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu
kierunkowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

Liczba punktów ECTS:
5

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

15

15

4

44

Studia
niestacjonarne

10

10

12

4

36

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Tetyana Pasko (tatiana.pasko@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.

zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i aktualnymi przepisami w zakresie
rachunkowości finansowej
ukształtowanie u studentów praktycznych umiejętności ewidencjonowania operacji gospodarczych
zachodzących w przedsiębiorstwach oraz sporządzania i interpretowania sprawozdań finansowych

C3.

ukształtowanie u studentów otwartości na zmiany prawne i technologiczne zachodzące w rachunkowości

C4.

ukształtowanie u studentów wrażliwości na postępowanie zgodne z przepisami prawnymi i zasadami etyki
zawodowej księgowego

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstawowych zagadnień w zakresie teorii rachunkowości oraz finansów.
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

ma wiedzę na temat przedmiotu, podmiotu, zasadach oraz
regulacjach prawnych rachunkowości finansowej

K1_W01, K1_W03 K1_W05, K1_W06,
K1_W07, K1_W10

zna zasady, formy i techniki prowadzenia ksiąg
rachunkowych
ma wiedzę na temat wyceny i klasyfikacji rzeczowych
aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych
potrafi przeprowadzić ewidencję i rozliczanie kosztów
i przychodów oraz ustalić wynik finansowy

K1_W01, K1_W03 K1_W05, K1_W06,
K1_W07, K1_W10
K1_W01, K1_W03 K1_W05, K1_W06,
K1_W07, K1_W10
K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U07, K1_U08,
K1_U09
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EK5

posiada umiejętności ewidencji podstawowych procesów
gospodarczych

K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U07, K1_U08,
K1_U09

EK6

potrafi przeprowadzić ewidencję rezerw i rozliczeń
międzyokresowych
sporządza i interpretuje sprawozdania finansowe
przedsiębiorstw oraz jest świadomy konieczności
uaktualniania swojej wiedzy w zakresie regulacji prawnych
w rachunkowości
potrafi pracować w zespole i kierować pracą zespołu
wykorzystując przy tym wiedzę z zakresu rachunkowości
finansowej

K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U07, K1_U08,
K1_U09

EK7

EK8

K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U07, K1_U08,
K1_U09, K1_U19

K1_U15, K_K06

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

W1

W2

W3

W4

WYKŁAD
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA JAKO PODSYSTEM RACHUNKOWOŚCI. Istota rachunkowości
finansowej. Przedmiot, podmiot i zasady rachunkowości finansowej. Regulacje prawne rachunkowości
finansowej. Znaczenie etyki w rachunkowości.
ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI I FORMY KSIĘGOWOŚCI. Polityka rachunkowości. Istota i zakres
ksiąg rachunkowych. Zasady, formy i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych.
EWIDENCJA I WYCENA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH. Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umorzenie i amortyzacja
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych.
EWIDENCJA I WYCENA MATERIAŁÓW. Pojęcie, klasyfikacja i wycena materiałów i towarów.
Dokumentacja i ewidencja materiałów i towarów.

EWIDENCJA PODSTAWOWYCH PROCESÓW GOSPODARCZYCH. Ewidencja przychodów i kosztów
podstawowej działalności operacyjnej (produkcyjnej). Ewidencja przychodów i kosztów działalności handlowej.
Ewidencja przychodów i kosztów działalności usługowej.
ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA. Pojęcie, klasyfikacja i wycena rozrachunków. Ewidencja rozrachunków z
W6
odbiorcami i dostawcami. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych. Ewidencja rozrachunków z
pracownikami oraz pozostałych rozrachunków.
W7
REZERWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE. Pojęcie, klasyfikacja i ewidencja rezerw.
Pojęcie, klasyfikacja i ewidencja rozliczeń międzyokresowych.
W8
EWIDENCJA KAPITAŁÓW WŁASNYCH, FUNDUSZY SPECJALNYCH I WYNIK FINANSOWY
Pojęcie, klasyfikacja i ewidencja kapitałów własnych. Istota i ewidencja funduszy specjalnych.
Warianty ustalania wyniku finansowego. Rozliczenie wyniku finansowego.
W9
SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA. Inwentaryzacja jako element prac przygotowujących do sporządzania
sprawozdania finansowego. Pojęcie i cechy sprawozdawczości finansowej. Zakres oraz wymogi formalne
rocznego sprawozdania finansowego. Badanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.
Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2- Test wielokrotnego wyboru
złożony z 20 pytań otwartych i zamkniętych
W5

L.p.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3

ĆWICZENIA:
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA JAKO PODSYSTEM RACHUNKOWOŚCI. Istota rachunkowości
finansowej. Przedmiot, podmiot i zasady rachunkowości finansowej. Regulacje prawne rachunkowości
finansowej. Kodeks etyki w rachunkowości.
ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI I FORMY KSIĘGOWOŚCI. Polityka rachunkowości. Istota i zakres
ksiąg rachunkowych. Zasady, formy i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych.
EWIDENCJA I WYCENA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
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Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
EWIDENCJA I WYCENA MATERIAŁÓW. Klasyfikacja i wycena materiałów i towarów. Ewidencja i
Ćw.4
rozliczanie zakupu, składowania i zużycia materiałów. Ewidencja i rozliczanie zakupu, składowania i sprzedaży
towarów.
Ćw.5
EWIDENCJA PODSTAWOWYCH PROCESÓW GOSPODARCZYCH. Ewidencja przychodów i kosztów
podstawowej działalności operacyjnej (produkcyjnej), produktów gotowych i produkcji w toku. Ewidencja
przychodów i kosztów działalności handlowej. Ewidencja przychodów i kosztów działalności usługowej.
Ćw.6
ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA. Ewidencja i wycena rozrachunków z odbiorcami i dostawcami. Ewidencja
rozrachunków publicznoprawnych. Ewidencja rozrachunków z pracownikami oraz pozostałych rozrachunków.
Odpisy aktualizujące rozrachunki.
Ćw.7
REZERWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE. Ewidencja rezerw. Ewidencja czynnych i biernych
rozliczeń międzyokresowych. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów.
Ćw.8
EWIDENCJA KAPITAŁÓW WŁASNYCH, FUNDUSZY SPECJALNYCH I WYNIK FINANSOWY
Ewidencja kapitałów własnych. Ewidencja funduszy specjalnych. Warianty ustalania wyniku finansowego.
Rozliczenie wyniku finansowego.
Ćw.9
SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA. Inwentaryzacja jako element prac przygotowujących do sporządzania
sprawozdania finansowego. Bilans oraz Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy i kalkulacyjny).
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia).
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO4 - kolokwium w formie zadań
praktycznych, MO8 - praca w zespołach, MO12 - Rozwiązywanie zadań w grupach oraz udział w sprawdzianach
indywidualnych. MO14 - aktywność na zajęciach.
LABORATORIUM: Zapoznanie Studentów z programem komputerowym dotyczącym księgowania
L.p.
poniższych zagadnień realizowanych w ramach ćwiczeń
Ćw.1
Przegląd i zapoznanie się z programami finansowo-księgowymi: Symfonia Finanse i Księgowość, Optima
Księga Handlowa, i inne (RAKS SQL Finanse i Księgowość, Ramzes Księgi Handlowe, Rewizor GT, Skarbnik
NG, Varico KsH, VATowiec, WF FaKir Finanse i Księgowość
Ćw.2
Obsługa i możliwości programów finansowo-księgowych
Optima Księga Handlowa – kasa i bank, rejestry VAT, księgowość, rozrachunki, podatki, samochody,
dokumenty, środki trwałe, Symfonia kadry i płace – podstawowe funkcje
Konfiguracja programów finansowo-księgowych - Optima księga Handlowa – zakładanie nowej bazy danych,
Ćw.3
uzupełnianie danych o firmie, zakładanie kodów użytkowników obsługujących bazy danych, prowadzanie
okresów obrachunkowych, określanie podstawowych parametrów związanych z prowadzeniem księgowości,
zakładanie dzienników księgowych, definiowanie dokumentów, dokonanie ustawień konfiguracyjnych
kasy/banku, środków trwałych, rejestrów VAT, uzupełnienie słowników
Ćw.4
Zapoznanie z: Bilans otwarcia, Wprowadzanie dokumentów (dokumenty proste, faktury VAT (zakup i sprzedaż)
wyciąg bankowy i raport kasowy), Rozrachunki krajowe, zagraniczne, Zestawienia i raporty, Zamykanie okresów
sprawozdawczych, Sporządzanie deklaracji podatkowych

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO5 - Samodzielne sporządzenie
projektu zawierającego kreacje i księgowanie operacji gospodarczych i ustalenie wyniku finansowego z wykorzystaniem
programu komputerowego
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METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją obowiązujących sprawozdań
Ustna prezentacja zagadnień uzupełniana przykładami z praktyki gospodarczej. Prezentacja i omówienie układu
obowiązujących sprawozdań takich jak: Bilans i Rachunek zysków i strat
Zespołowe oraz indywidualne opracowanie projektu przy wykorzystaniu systemu informatycznego Comarch
Studium przypadków, analiza zdarzeń, wpływ zdarzeń na obraz prezentowany w sprawozdaniach finansowych,
dyskusja i analiza mogących wystąpić zdarzeń.

1.
2.
3.
4.

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczenia
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

1.
2.
3.
4.

34

30

16
20
30
100
4

20
20
30
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania. Wydawnictwo ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk 2011.
Szczypa P., Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości, CeDeWu, Warszawa 2010.
Kuczyńska-Cesarz A., Rachunkowość, część 2, Difin, Warszawa 2005.

1.
2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
B. Micherda, Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. PWN, Warszawa 2012.

1.
2.
3.

Strojek-Filus M., Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1-3

Efekt 4-7
Efekt 8
Efekt 4-7

Na ocenę 2
Kolokwium w formie
testu wiedzy poniżej 15
pkt
Kolokwium w formie
zadań praktycznych
poniżej 15 pkt
Praca w zespole –
poniżej 50 % pkt
Aktywność poniżej 3
pkt

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

4-6 pkt, 7-8 pkt

9-11 pkt,12-15 pkt

powyżej 15 pkt

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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SEMESTR TRZECI
BUSINESS ENGLISH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
BUSINESS ENGLISH
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
angielski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
Język obcy
Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

Elearning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

24

46

4

74

Studia
niestacjonarne

15

30

3

48

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): Mgr Radosława Samson, radoslawa.samson@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu oraz sprawności czytania ze zrozumieniem

C2.

wyrobienie umiejętności komponowania wypowiedzi pisemnych (maile, raporty, ankiety, oferty, listy formalne i
nieformalne itp.)

C3.

kształcenie umiejętności komunikowania się życiu codziennym i zawodowym (rozmowy telefoniczne, spotkania,
podróże, negocjacje itp.)

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2

Efekty przedmiotowe
rozumie wypowiedzi ustne w języku obcym (np. polecenia
służbowe, komunikaty, rozmowy telefoniczne, prezentacje,
sprawozdania itp.)
rozumie specjalistyczne teksty pisane (np. maile, artykuły,
raporty, dokumenty, studium przypadku itp.)

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_U11
K1_U11

EK3

dobiera stosownie do sytuacji odpowiednią formę
wypowiedzi pisemnej i potrafi ją zastosować

K1_U09

EK4

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy zawodowe

K1_U10,
K1_U19
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L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Omówienie planu pracy semestralnej. Przypomnienie wiadomości z poprzedniego semestru

Ćw.2
Ćw.3
Ćw.4
Ćw.5
Ćw.6
Ćw.7
Ćw.8
Ćw.9
Ćw.10
Ćw.11
Ćw.12

Moja firma: zakładanie firmy, uwarunkowania rynkowe, terminy finansowe
Decyzje inwestycyjne: analiza przypadku
Negocjacje –techniki negocjacyjne w wybranych krajach i kulturach
Liczby. Zdania czasowe.
Produkty: opis produktu, cechy produktu
Wizerunek marki, zakupy
Promowanie produktów
Cykl życia produktu
Wybrany produkt – prezentacje studentów
Pieniądze – podstawowe terminy finansowe
Rozmowy telefoniczne

Ćw.13

Opisywanie trendów – analiza diagramów i wykresów.

Ćw.14

Dane statystyczne.

Ćw.15

Reklama – środki i metody reklamowania;

Ćw.16
Ćw.17
Ćw.18
Ćw.19
Ćw.20
Ćw.21
Ćw.22
Ćw.23

Świadomość kulturowa, rady dla nawiązujących kontakty międzynarodowe za granicą.
Ścieżki kariery, poszukiwanie pracy, proces rekrutacyjny;
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Zamówienia i dostawy.
Składowanie produktów i materiałów.
Usługi 3PL
Kolokwium sprawdzające.
Podsumowanie pracy semestralnej.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2, MO3, MO8, MO9, MO14
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
opis, pogadanka, praca z książką
1.
pokaz slajdów, filmu, słuchanie nagrań magnetofonowych
2.
dyskusja problemowa, burza mózgów, metoda przypadków
3.
samokształcenie kierowanie – e-learning
4.
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OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np. konsultacje i
74
48
egzaminy)
2.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
6
6
3.
Przygotowanie do zajęć
6
12
4.
Przygotowanie do zaliczenia
14
34
SUMA GODZIN
100
100
LICZBA PUNKTÓW ECTS
4
4
LITERATURA PODSTAWOWA:
Cotton D. i inni, Market Leader Intermediate 3 rd edition. Longman, 2011
1.
Cotton David, Market Leader Pre-intermediate 3rd edition. Pearson, 2012
2.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Evans V., Dooley J. i in. Logistics. Express Publishing, 2018
1.
Powell Mark. In Company Intermediate. Macmillan, 2009
2.
Longman Dictionary of Contemporary English. Pearson, 2006
3.
KRYTERIA OCENY:
Efekty
Na ocenę 2
Na ocenę 3
Na ocenę 4
Na ocenę 5
uczenia się
brak osiągnięcia
osiągnięcie zakładanych osiągnięcie zakładanych osiągnięcie zakładanych
zakładanych efektów
efektów kształcenia z
efektów kształcenia z
efektów kształcenia
kształcenia
pominięciem niektórych pominięciem niektórych obejmujących wszystkie
EK 1-4
<=60%
ważnych aspektów lub z mniej istotnych
istotne aspekty
poważnymi
aspektów
>=90%
nieścisłościami
>=74-89%
>=60-73%
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
1.
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
2.
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
3.
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
4.
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
5.
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
6.
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
7.
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie.
1.

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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UBEZPIECZENIA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
UBEZPIECZENIA
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Poziom studiów:
I stopień

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu
kierunkowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Liczba punktów ECTS:
2

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Ogólna liczba godzin
Warsztaty

Inne

Studia
stacjonarne

16

16

4

36

Studia
niestacjonarne

12

12

4

28

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. roman.fulneczek@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Uzyskanie przez studenta wiedzy w zakresie ubezpieczeń

C2.

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń gospodarczych

C3.

Dostarczenie studentom wiedzy o produktach ubezpieczeniowych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.

EK1

EK2

EK3

Posiada wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i
społecznych, w tym wiedzę dotyczącą instytucji
ubezpieczeniowych i produktów ubezpieczeniowych oraz
ich funkcjonowania w otoczeniu społecznym, politycznym i
prawnym
Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu ubezpieczeń i
produktów ubezpieczeniowych do rozwiazywania zadań i
rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy
zawodowej
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę nieustannego uczenia się i rozwoju kompetencji
osobistych oraz interpersonalnych, potrafi wyznaczać
kierunki własnego rozwoju i kształcenia, uzupełniać i
doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

K1_W01, K1_W03, K1_W06, K1_W09

K1_U06, K1_U09

K1_U13, K1_U19, K_K06

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2
W3
W4
W5

WYKŁADY
Rozwój ubezpieczeń od czasu wprowadzania gospodarki rynkowej w Polsce
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne, podział funkcjonalny
zakładów ubezpieczeń
Rola i znaczenie ubezpieczeń w gospodarce
Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych
Cechy umowy ubezpieczenia oraz podmioty stosunku ubezpieczenia

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO1 - zaliczenie ustne - zgodnie
z podaną listą zagadnień
L.p.

W1

W2

W3

WARSZTATY
Ubezpieczenie jako usługa
cechy usług ubezpieczeniowych,
struktura produktu,
procedura przygotowawcza zawarcia umowy ubezpieczenia,
formalności związane z zawarciem umowy.
Ubezpieczenia osobowe
ubezpieczenie na całe życie,
ubezpieczenie czasowe,
ubezpieczenie na dożycie,
ubezpieczenie rentowe.
Wybrane ubezpieczenia majątkowe
ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks),
ubezpieczenie utraty korzyści na skutek przerw w działalności,
ubezpieczenie od następstw umyślnej ingerencji w produkt,
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W4
W5

ubezpieczenie maszyn od awarii,
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
Ubezpieczenia finansowe
ubezpieczenie kredytu finansowego,
ubezpieczenie kredytu towarowego,
gwarancje ubezpieczeniowe.
Szczególne ubezpieczenia obowiązkowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
ubezpieczenia obowiązkowe (posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie
W6
odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych za szkody wyrządzone przy
wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.
ubezpieczenia dobrowolne (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej, ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej za produkt).
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO12, MO9 - Wykonanie i
prezentacja referatu ilustrującego dany problem
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Wykład z prezentacją multimedialną
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczenia
Przygotowanie do zaliczenia ustnego
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36

28

10
10
19
75
3

10
15
22
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.

Podstawy ubezpieczeń, t.1 – mechanizmy i funkcje, podręcznik pod red. J. Monkiewicza, wyd. Poltext,
Warszawa 2000
Podstawy ubezpieczeń, t.2 – produkty, podręcznik pod red. J. Monkiewicza, wyd. Poltext, Warszawa 2003
Kukiełka J., Poniewierka D., Ubezpieczenia finansowe, oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa
2003
Sangowski T., Ubezpieczenia gospodarcze, wyd. Poltext, Warszawa 2000

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Miesięcznik ubezpieczeniowy
Gazeta ubezpieczeniowa,
Prawo asekuracyjne
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KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1-3

Efekt 1-3

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Odpowiedź ustna
poniżej 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Praca w zespole,
wykonanie zadania
praktycznego – poniżej
50 % pkt

51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski/język angielski

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów ECTS:
3

Profil:
praktyczny
Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Forma zaliczenia przedmiot
Egzamin

Forma zajęć
Tryb studiów

Elearning

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

9

15

6

30

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): Dr Agnieszka Faron (agnieszka.faron@handlowa.eu), mgr Mariusz
Żebrowski mariusz.zebrowski@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie studentów ze zjawiskiem przedsiębiorczości w odniesieniu do działalności gospodarczej

C2.

Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu przedsiębiorczości – jej istoty i rodzajów

C3.

Omówienie głównych kompetencji przedsiębiorczych i zadań przedsiębiorcy w kontekście zakładania i
prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

C4.

Doskonalenie umiejętności pracy w zespole, kreatywnego i analitycznego myślenia oraz prezentacji swoich
pomysłów i wyników pracy grupy

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania; Podstawy ekonomii, Technologie informacyjne.
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

EK1

EK2

EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Ma wiedzę w zakresie zjawiska przedsiębiorczości i
kluczowych koncepcji teorii przedsiębiorstwa, a także o
systemach społecznych, politycznych, prawnych i
kulturowych jako uwarunkowaniach dla gospodarki.
Posiada umiejętność obserwacji i analizy zjawisk i procesów
gospodarczych podejmując decyzje w sposób
przedsiębiorczy, wykorzystując do tego posiadaną wiedzę
teoretyczną w zakresie działalności przedsiębiorstw
Posiada podstawowe umiejętności w zakresie zakładania i
prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej
Potrafi pracować w zespole, prezentować swoje pomysły,
argumentować i dyskutować na forum zespołu

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W04, K1_W13

K1_U01, K1_U03, K1_U13, K1_U18

K1_U01, K1_U03, K1_U13, K1_U18
K1_U10, K1_U15, K1_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2
W3
W4

WYKŁAD
Pojęcie przedsiębiorczości. Geneza podejścia do przedsiębiorczości. Rodzaje przedsiębiorczości.
Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorczości.
Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Atrybuty postaw i zachowań przedsiębiorczych. Źródła motywacji
przedsiębiorczej. Od pomysłu do założenia firmy. Cykl działań przedsiębiorczych.
Wybór form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Finansowanie własnej działalności
gospodarczej. Rozpoznanie szans i ryzyka działań przedsiębiorczych. Rodzaje ryzyka.
Biznesplan

Rola, znaczenie i potencjał sektora MŚP w Polsce. Rozwój przedsiębiorczości w Polsce i jej uwarunkowania.
Formy wspierania przedsiębiorczości. Bariery rozwoju przedsiębiorczości.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - Egzamin pisemny, test
zamknięty
W5

L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Kompetencje przedsiębiorcy

Ćw.2

Rozwijanie kreatywności. Jak znaleźć pomysł na biznes. Źródła inspiracji własnego biznesu

Ćw.3 -4

Tworzenie biznesplanu

Ćw.5

Prezentacje projektów grupowych i ich omówienie. Zaliczenie przedmiotu

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO5 - projekt; MO14 aktywność na zajęciach.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
Wykład z prezentacją multimedialną
2.
Zespołowe opracowanie projektu
3.
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja
OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do projektu
Przygotowanie do zaliczenia na ocenę
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36
30
10
14
15
75
3

10
20
15
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

R.B. Mellor, G. Coulton, A. Chick ( i in.), Przedsiębiorczość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2011.
J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych: jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne, Warszawa 2006.
B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o Swobodzie działalności gospodarczej
1.
2.
3.

Małe i średnie przedsiębiorstwa: szanse i zagrożenia rozwoju,/ red. Nelly DaszkiewiczCeDeWu, Warszawa
2007.
Przedsiębiorczość: jak założyć i prowadzić własną firmę? red. H. Godlewska-Majkowska, Szkoła Główna
Handlowa, Warszawa 2009.
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Na ocenę 2

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

Test wiedzy poniżej 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Efekt 2

Test wiedzy poniżej 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Efekt 3

Test wiedzy poniżej 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Efekt 4

Test wiedzy poniżej 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Na ocenę 5

Efekt 1

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
1.
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
2.
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
3.
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
4.
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
5.
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
6.
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
7.
na Wirtualnym dziekanacie
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu (w formie testu) oraz oceny z
8.
ćwiczeń (aktywność i rozwiązywane studia przypadku)

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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FINANSE PRZEDSIEBIORSTW
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
FINANSE PRZEDSIEBIORSTW
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Poziom studiów:
I stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Język polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu
kierunkowe

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

20

20

4

44

Studia
niestacjonarne

12

16

3

32

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Tetyana Pasko (tatiana.pasko@handlowa.eu)
Dr inż. Halina Wegrzyn (halina.wegrzyn@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie studentów z podstawową tematyką dotyczącą finansów przedsiębiorstwa

C2.

Rozwinięcie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy na temat finansów przedsiębiorstwa

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy ekonomii: mikroekonomia, makroekonomia, matematyka
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Lp.

Efekty przedmiotowe

EK1

definiuje podstawowe pojęcia i procesy z finansów
przedsiębiorstwa

K1_W01, K1_W05, K1_W06, K1_W09,
K1_W10

EK2

wymienia zasady i metody
finansowania przedsiębiorstwa

środków

K1_W01, K1_W05, K1_W06, K1_W09,
K1_W10

EK3

opisuje pojęcie długo- i krótkoterminowych decyzji
finansowych oraz zasad i metod ich podejmowania

K1_W01, K1_W05, K1_W06, K1_W09,
K1_W10

EK4
EK5

pozyskiwania

potrafi zarządzać finansami przedsiębiorstwa w oparciu o
narzędzia do oceny ryzyka operacyjnego i finansowego
świadomie podejmuje krótko- i
długoterminowe
decyzje finansowe, dotyczące m.in. zarządzania finansami
przedsiębiorstwa: majątku obrotowego, zapasów, gotówką,
należności i zobowiązań) oraz pozyskiwaniem źródeł
finansowania

K1_U01, K1_U05, K1_U07, K1_U08

K1_U01, K1_U05, K1_U07, K1_U08
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EK6

w ramach omawianych zagadnień umie pogłębiać swoją
wiedzę, pracować w grupie w celu przedstawienia i
dyskutowania o swoich efektach pracy

K1_K06, K1_KU15, K1_KU19

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Różnica między rachunkowością finansową a finansami przedsiębiorstw.
Przepływ funduszy w przedsiębiorstwie.

W2

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Podstawowe wskaźniki oceny efektywności gospodarowania, płynności
finansowej, rentowności, zadłużenia, analiza Du Pointa

W3

Wartość pieniądza w czasie.

W4

Źródła pozyskiwania funduszy w przedsiębiorstwie

W5

Krótkoterminowe decyzje finansowe DOL, BEP, ryzyko operacyjne

W6

Zarządzanie majątkiem krótkoterminowym. Zarządzanie zapasami, zarządzanie gotówką, zarządzanie
zobowiązaniami, zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie. Pojęcie, metody i problemy decyzyjne.

W7

Koszt kapitału własnego, koszt kapitału obcego, średni ważony koszt kapitału - WACC, struktura
finansowania, zasady działania dźwigni finansowej DLF. Polityka dywidend

W8

Spotkanie moderowane z przedstawicielami biznesu zajmującymi się zagadnieniami finansowymi na tematy
poruszane w kracie wykładów – aspekty praktyczne

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO1 – Zaliczenie ustne (pytania
otwarte) na podstawie zestawu zagadnień związanych z tematyka zajęć
L.p.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw. 3

ĆWICZENIE
Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw. Przedstawienie różnicy pomiędzy rachunkowością a
finansami przedsiębiorstw. Analiza i przedstawienie tworzenia się wyniku finansowego z punktu widzenia
finansów przedsiębiorstw. Zadania
Analiza finansowa przedsiębiorstwa: ocena kondycji finansowej wybranego przedsiębiorstwa, prezentacja
wyników
Wartość pieniądza w czasie. Zadania praktyczne

Krótkoterminowe decyzje finansowe: zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością,
zarządzanie zapasami, należnościami i zobowiązaniami krótkoterminowymi, zarządzanie kapitałem obrotowym
netto.
Długoterminowe decyzje finansowe: źródła finansowania długoterminowego (kredyty i pożyczki
długoterminowe, obligacje, zamienne papiery wartościowe i prawa pierwokupu,
Ćw.5
inne, alternatywne źródła finansowania (leasing, factoring, private equity), zasady emisji plasowania emisji na
rynku, koszt kapitału. Źródła finansowania krótkoterminowego: m.in. kredyt kupiecki, zobowiązania wobec
jednostek organizacyjnych referaty grupowe i prezentacja
z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO9 - opracowanie referatów
problemowych (grupowo) i ich prezentacja za pomocą narzędzi multimedialnych oraz MO4 - kolokwium z zadaniami
Ćw.4
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METODY DYDAKTYCZNE
1.
Wykład problemy z prezentacją multimedialną
2.
Prezentacja i dyskusja
3.
Studium przypadków, rozwiązywanie zadań i zagadnień problemowych
OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Forma aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
1.
44
32
konsultacje i egzaminy)
2.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
10
10
3.
Przygotowanie do zaliczenia
16
20
4.
Przygotowanie do ćwiczeń
26
38
SUMA GODZIN
100
100
LICZBA PUNKTÓW ECTS
4
4
LITERATURA PODSTAWOWA:
Zarządzanie finansami / Andrzej Rutkowski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003.
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw / red. Wiesław Pluta. - Warszawa : PWE, 2004.
Podstawy zarządzania finansami, J. Houston, E.F. Brigham, PWE, 2004/

1.
2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2005.
Praktyczne zarządzanie finansami firmy, R. Machała, PWN, Warszawa 2006
Finanse przedsiębiorstw, S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan, Dom Wydawniczy ABC, 1999

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Zaliczenie ustne poniżej 15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
15 pkt
Efekt 1 - 5
Zadania praktyczne 15
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
pkt
Efekt 1 - 5
Praca w zespole,
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt
powyżej 80% pkt
prezentacja – poniżej 50
% pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
Efekt 1 - 5

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.
5.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
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6.
7.

Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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EXCEL DLA EKONOMISTÓW
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
EXCEL DLA EKONOMISTÓW
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: I
Semestr studiów: 3

Poziom studiów:
SPS
Nazwa modułu
programu:
Nowe technologie
Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
20
4
24
stacjonarne
Studia
16
4
20
niestacjonarne
Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie zajęcia realizowane
przez praktyka biznesu
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Mgr Filip Wiński
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

zapoznanie studentów ze sposobami prowadzenia zadań związanych z finansami i rachunkowością przy
pomocy programu Excel
ukształtowanie u studentów kompleksowych umiejętności w zakresie obsługi programu Excel w zadaniach z
zakresu finansów i rachunkowości
ukształtowanie u studentów otwartości na zmiany technologiczne zachodzące w rachunkowości i finansach

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu: zna podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości, potrafi ewidencjonować
operacje gospodarcze zachodzące w przedsiębiorstwach oraz sporządzać i interpretować sprawozdania finansowe, docenia
znaczenie technologii informatycznych w rozwoju cywilizacyjnym
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

charakteryzuje prowadzenie ksiąg rachunkowych przy
pomocy Excela

EK2

zna różne funkcje i rozwiązania Excelu możliwe do
wykorzystania w finansach i rachunkowości

K1_U01, K1_U02, K1_U05,K1_ U09

obsługuje Excel w celu ewidencjonowania operacji
gospodarczych oraz sporządzania zestawień, raportów i
deklaracji podatkowych

K1_U01, K1_U02, K1_U05, K1_ U09

EK3

K1_W02, K1_W06
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L.p.

1

2

3

4

5

LABORATORIUM
Formatowanie tekstu i liczb (okno dialogowe do formatowania, Formaty liczbowe, walutowe, procentowe,
Wyrównanie tekstu w pionie i poziomie, zawijanie tekstu, Wyróżnianie tekstu – pogrubienie, pochylenie,
podkreślenie, Zastosowanie kolorów do formatowania, Malarz formatów, Formaty niestandardowe
Podstawowe funkcje liczące (odwołania względne, bezwzględne i mieszane w formułach liczących, Suma (),
Średnia (), Ile. wierszy (), Ile. liczb (), Ile. niepustych (), Inne wybrane funkcje
Podstawowe i zaawansowane sortowanie oraz filtrowanie (Okno sortowania, Łączenie kryteriów sortowania,
Sortowanie po listach niestandardowych, Sortowanie po kolorach i ikonach, Filtry proste, Filtry liczb, tekstu i
dat, Filtry zaawansowane, Kryteria filtrowania i sortowania: i/oraz, lub,
Wykorzystanie MS Excel w sprawozdawczości finansowej i kalkulacjach podatkowych:
Bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne
Analiza zestawienia obrotów i sald w MS Excel
Obliczanie progresywnego podatku dochodowego z zastosowaniem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO()
Analiza sprawozdania finansowego w MS Excel
Funkcje finansowe – analiza zmiany wartości pieniądza w czasie
Wartość przyszła – funkcja FV()
Wartość teraźniejsza funkcja PV()
Obliczanie stopy procentowej – funcja RATE()
Obliczanie ilości okresów – funkcja NPER()
Renta wieczysta
Funkcja NPV()
Funkcja IRR() oraz XIRR()
Obliczanie harmonogramu spłaty pożyczki z równymi ratami, funkcje PMT(), IPMT()
Obliczanie harmonogramu spłaty pożyczki z malejącymi ratami, funkcja ISPMT()
Przliczanie stopy nominalnej i stopy efektywnej, funkcje EFFECT() i NOMINAL().
Prognozowanie finansowe
Regresja liniowa w MS Excel
Prognozowanie rachunku zysków i strat
Prognozowanie bilansu
Prognozowanie wolnych przepływów pieniężnych
Arkusz prognozy
Wykresy
Wykresy kolumnowe i słupkowe
Wykresy kołowe
Wykresy liniowe
Wykresy punktowe
Wykresy przebiegu w czasie
Podstawy formatowania warunkowego
Tworzenie reguł formatowania warunkowego
Zastosowanie kolorów i ikon do formatowania warunkowego
Usuwanie formatowania warunkowego
Warunkowe liczenie komórek i sumowanie
Funkcja licz.jeżeli()
Funkcja suma.jeżeli()
Funkcja suma.warunków()
Funkcja suma.iloczynów()
Podstawowe formuły wyszukujące
Funkcje wyszukaj.pionowo() oraz wyszukaj.poziomo()
Funkcja index() w powiązaniu z funkcją podaj.pozycję()
Zastosowanie warunków w funkcji suma.iloczynów()
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Podstawy tabel przestawnych
Opracowanie zestawu danych do analizy za pomocą tabeli przestawnej
Obiekt typu tabela
Odwołania do tabel
Tworzenie tabeli przestawnej
Pola tabeli przestawnej (wiersze, kolumny,dane, filtry)
Filtrowanie w tabeli przestawnej
6
Formatowanie tabeli przestawnej
Podsumowania i sumy częściowe
Import i operacje na dużej ilości danych
Podstawy narzędzi klasy ETL
Wprowadzenie do PowerQuery i Power Pivot
Import danych ze skoroszytów Excel, z plików xml, stron internetowych i innych źródeł,
Podstawy przekształcania danych w arkuszu Excel oraz w power query.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO6 – zajęcia praktyczne, MO14
- aktywność na zajęciach
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.

Miniwykład wprowadzający w tematykę zajęć
Zadania praktyczny przy komputerach

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Przygotowywanie się do zajęć
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
22

21

15
38
75
3

20
44
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Wayne W., Microsoft Excel 2019 Analiza i modelowanie danych biznesowych, ANP Promise/ BRAK
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Walkenbach J., Alexander M., Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha, Wyd
Helion,
Wrotek W. Excel 2019 PL. Kurs, Wyd. Helion/

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
EK 1
EK 2

Na ocenę 2

Na ocenę 3 / 3,5

Na ocenę 4 / 4,5

Na ocenę 5

Aktywność poniżej 5 pkt 6-10 pkt
11-15 pkt
powyżej 15 pkt
Opracowanie prezentacji 50÷59, 66÷69% pkt
70÷79, 80÷89% pkt
od 90% pkt
poniżej 50% pkt
EK 3
Realizacja prezentacji
50÷59, 66÷69% pkt
70÷79, 80÷89% pkt
od 90% pkt
poniżej 50% pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.): Ocena końcowa = 0,2 W (udział w zajęciach/aktywność) + 0,4 U (opracowanie
prezentacji) + 0,4 Ks (realizacja prezentacji).
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie.

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Kierunku
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MIĘDZYNARODOWE REGULACJE RACHUNKOWOŚCI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
MIĘDZYNARODOWE REGULACJE RACHUNKOWOŚCI
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów
ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów

Elearning

Ogólna liczba
godzin

W

Ćw.

Studia stacjonarne

16

16

4

36

Studia
niestacjonarne

12

12

4

28

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): dr Tetyana Pasko, (tatiana.pasko@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie z zakresem i zawartością Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, ich rolą w
C1.
tworzeniu obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej
C2.

Ukształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości finansowej
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

EK1

zna pojęcie, zakres i zawartość Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości oraz ich rolę w tworzeniu obrazu sytuacji
majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej
ma wiedzę na temat harmonizacji i standaryzacji rachunkowości

EK2
EK3
EK4

EK5

EK6

EK7

ma wiedzę w zakresie różnic i podobieństw między prawem
bilansowym a regulacjami międzynarodowymi
zna zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego w świetle Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości
potrafi ująć w sprawozdaniu finansowym rzeczowe aktywa
trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
potrafi przedstawić w sprawozdaniu finansowym
należności, zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania,
z uwzględnieniem skutków różnic kursowych
potrafi ująć w sprawozdaniu finansowym instrumenty finansowe
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Odniesienie danego efektu do
efektów zdefiniowanych dla całego
programu studiów
K1_W01, K1_W03, K1_W06,
K1_W01, K1_W010
K1_W01, K1_W03, K1_W06,
K1_W01, K1_W010
K1_W01, K1_W03, K1_W06,
K1_W01, K1_W010
K1_W01, K1_W03, K1_W06,
K1_W01, K1_W010
K1_U01, K1_U02, K1_U05, K1_U06,
K1_U07
K1_U01, K1_U02, K1_U05, K1_U06,
K1_U07
K1_U01, K1_U02, K1_U05, K1_U06,
K1_U07
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potrafi pracować w zespole i kierować pracą zespołu
wykorzystując przy tym wiedzę z zakresu międzynarodowych
K1_U15, K1_K02
regulacji rachunkowości
TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
WYKŁAD
Pojęcie, zakres i zawartość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych
W1
Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Rola Komitetu Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości w standaryzacji rachunkowości.
Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości. Organizacje zajmujące się harmonizacją i standaryzacją
W2
rachunkowości. Harmonizacja rachunkowości oraz regulacje w zakresie rachunkowości w UE.
EK8

W3

Modele rachunkowości w świecie. Porównanie polskich i międzynarodowych regulacji prawnych
dotyczących rachunkowości.

W4

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

W5

Wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

W6

Ujęcie sprawozdawcze należności, zobowiązań oraz rezerw na zobowiązania, z uwzględnieniem skutków
różnic kursowych.

W7

Ujęcie instrumentów finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - kolokwium w formie testu
wiedzy zamkniętego, MO14 - aktywność na zajęciach.
L.p.
ĆWICZENIA
Ćw.1

Pojęcie, zakres i zawartość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Ćw.2

Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości.

Ćw.3

Modele rachunkowości w świecie. Porównanie polskich i międzynarodowych regulacji prawnych
dotyczących rachunkowości.
Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w świetle Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości.
Wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Ujęcie sprawozdawcze należności, zobowiązań oraz rezerw na zobowiązania, z uwzględnieniem skutków
różnic kursowych.
Ujęcie instrumentów finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Ćw.4
Ćw.5
Ćw.6
Ćw.7

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO4– kolokwium w formie
zadań praktycznych, MO8 - praca w zespole, MO11 - studium przypadku, MO12 - zadanie praktyczne, MO14 - aktywność
na zajęciach
METODY DYDAKTYCZNE
1.
Wykłady z prezentacją multimedialną
2.
Ćwiczenia praktyczne
3.
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja
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OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
36
28
konsultacje i egzaminy)
2.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
10
10
3.
Przygotowanie do ćwiczeń
14
22
4.
Przygotowanie do egzaminu
15
15
SUMA GODZIN
75
75
LICZBA PUNKTÓW ECTS
3
3
LITERATURA PODSTAWOWA:
Foremna-Pilarska M., Radawiecka E., Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin,
1.
Warszawa 2007.
Rachunkowość finansowa : kompendium wiedzy / Anna Kuzior, Małgorzata Rówińska. - Wrocław :
2.
Wydaw. Marina, 2006.
1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2006.

Turyna J., Standardy rachunkowości, Difin, Warszawa 2003.
Magdziarz G., Instrumenty finansowe w spółkach. Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych
3.
regulacji z przykładami księgowań, Wiedza i praktyka, Warszawa 2017.
KRYTERIA OCENY:
Efekty
Na ocenę 2
Na ocenę 3
Na ocenę 4
Na ocenę 5
uczenia się
Test wiedzy poniżej 15 15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
Efekt 1 -4
pkt
Efekt 5 -8
Praca w zespole –
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt 71 ÷75, 76 ÷80 % pkt
powyżej 80% pkt
poniżej 50 % pkt
Efekt 5-8
Aktywność poniżej
4-6 pkt
10-15 pkt
powyżej 16 pkt
3pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu są udostępnione przez prowadzącego zajęcia w formie elektronicznej
staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach i są
dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć i sesji jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Kierownika Katedry i zamieszczane przez Wykładowców na
Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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PRAKTYKA 1
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PRAKTYKA
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Język polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Tryb studiów

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy/
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
15

Forma zajęć
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Ogólna liczba godzin

Studia
stacjonarne

375+6

381

Studia
niestacjonarne

375+6

381

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym- Tak
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Tetyana Pasko, (tatiana.pasko@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3

Weryfikacja oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej z zakresu finansów i rachunkowości nabytej przez studentów
podczas studiów na uczelni
Nabycie nowych praktycznych umiejętności niezbędnych przyszłym pracownikom działów finansowoksięgowym różnych podmiotów gospodarczych
Nabycie kompetencji społecznych, w tym: 1) pewności siebie w podejmowaniu decyzji, 2) rozumienia potrzeby
rozwoju, 3) samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora 15/16 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie praktyk zawodowych
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EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Efekty przedmiotowe

Lp.
EK1

EK2

EK3

EK4

EK5

EK6

posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, zna
podstawowe techniki zbierania i analizy danych finansowych
jednostki gospodarczej
potrafi pozyskiwać informacje z miejsca praktyki zawodowej,
integrować i wykorzystać je w kształceniu, w tym potrafi:
1) opisać strukturę organizacyjną działu księgowości i
finansów oraz politykę rachunkowości jednostki,
2) omówić metody wyceny aktywów i pasywów oraz
podstawowe zasady ich ujmowania w księgach rachunkowych
i sprawozdaniach finansowych przy użyciu programu
komputerowego jednostki,
3) omówić sposoby ustalania wyniki finansowego, rezerw i
rozliczeń międzyokresowych
potrafi zaewidencjonować operacje gospodarcze na podstawie
dowodów księgowych w księgach rachunkowych, sporządzać
i analizować podstawowe rodzaje sprawozdań finansowych
stale poszerza swoje kompetencje zawodowe i personalne
poprzez udział w dodatkowych formach kształcenia, a w
szczególności: w zakresie finansów, międzynarodowych
standardów rachunkowości, w obszarze prawa gospodarczego
poprawnie identyfikuje i rozstrzyga dylematy w miejscu pracy
związane z finansami i rachunkowością, w tym w sytuacji
stosowania MSSF
podejmuje świadome decyzje finansowe na podstawie
danych uzyskanych w procesie analizy kondycji finansowej
jednostki gospodarczej

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W06

K1_U01, K1_U04

K1_U03, K1_U04
K1_U15, K1_U19

K1_U16

K1_U16, K1_K03, K1_K04

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

KONSULTACJE

K1
Zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora i z sylabusem praktyki.
K2
Dokumentacja praktyki i zasady jej rozliczenia. Efekty kształcenia realizowane podczas praktyki i ich osiąganie.
P
Realizacja praktyki
K3
Rozliczenie dokumentacji praktyki i jej zaliczenie.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO16 – sprawozdanie z praktyki,
przedstawienie osiągniętych efektów uczenia się.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Podające – opis.
Problemowe – metoda przypadków.
Praktyczne - ćwiczenia praktyczne w rozwijaniu intelektu

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Realizacja praktyki
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
6

6

375
381
15

375
381
15
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LITERATURA PODSTAWOWA:
Zarządzenie Rektora 15/16 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie praktyk zawodowych

1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Regulamin studiów WSH

1.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekt 1 - 6

Na ocenę 2
Brak dokumentacji
sprawozdawczej
potwierdzającej
osiągnięcie efektów
<=50%

Na ocenę 3
Dokumentacja
niekompletna – efekty
osiągnięte w małym
zakresie>=50-70%

Na ocenę 4
Dokumentacja
kompletna – efekty
osiągnięte, drobne
uwagi. >=70-85%

Na ocenę 5
Dokumentacja
kompletna – efekty
osiągnięte bez
zastrzeżeń.>=85%

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

Plan studiów i zakładane efekty kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Terminy zaliczeń ustala Opiekun praktyk i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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WIZYTY W FIRMACH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
WIZYTY W FIRMACH, UDZIAŁ W WYDARZENIACH, WYKŁADY GOŚCINNE
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Poziom studiów:

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Nazwa modułu
programu: wizyty
studyjne
Liczba punktów ECTS:
0

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

Elearning

Lab.

Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin
Warsztaty

Sem.

Inne

16

4

20

9

4

13

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
dr Tetyana Pasko (tatiana.pasko@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zdobycie nowej wiedzy związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw

C2.

Doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji dotyczących działalności gospodarczej

C3.

Rozwój kompetencji społecznych: kreatywności, współpracy, zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia
rozwiązywania problemów

WYMAGANIA WSTĘPNE:
1. Podstawowa wiedza dotycząca działalności gospodarczej
2. Umiejętność samodzielnego uczenia się i korzystania z informacji
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

EK1

Zna i rozumie podstawową terminologię używaną do opisu
działalności gospodarczej
Bierze udział w wykładach, spotkaniach, szkoleniach,
konferencjach, pokazach, targach w celu stałego podwyższania
własnych kompetencji zawodowych i personalnych
Wykorzystuje doświadczenie zdobyte dzięki wizytom w
firmach.
Samodzielnie określa priorytety służące realizacji zadań
wynikających ze specyfiki przedmiotu oraz wykorzystuje
właściwe metody i technologie do jego realizacji w
wyznaczonym czasie

EK2
EK3
EK4

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu
studiów
K1_W01
K1_K01, K1_U18
K1_U19, K1_U01

K1_K01
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EK5

Potrafi samodzielnie lub z zespołem rozwiązywać problemy
związane z poszukiwaniem i udziałem w wykładach,
spotkaniach, wydarzeniach czy szkoleniach dotyczących
zarządzania

K1_K04

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WARSZTATY

W1

Udział w spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach, konferencjach, seminariach

W2

Wykłady gościnne realizowane w uczelni i poza uczelnią

W3

Wizyty w firmach

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO16 - Bezpośrednia ocena na
podstawie karty zaliczenia dokumentującej realizację poszczególnych zadań
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.

Metoda sytuacyjna
Metoda praktycznego działania

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np. konsultacje i
2
3
egzaminy)
2.
Warsztaty – samodzielna praca studenta
16
9
SUMA GODZIN
18
12
LICZBA PUNKTÓW ECTS
0
0
LITERATURA PODSTAWOWA:
Regulamin zajęć wyjazdowych
1.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Regulamin studiów
1.
KRYTERIA OCENY:
Efekty
Na ocenę 2
Na ocenę 3
Na ocenę 4
Na ocenę 5
uczenia się
Brak uczestnictwa w
Udział w 50%
Udział w 65 %
Udział w 80%
EK 1-5
wyjazdach
wyjazdów, bez
wyjazdów, aktywność w wyjazdów, aktywność w
aktywności
wyjeździe
wyjeździe.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
1.
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
2.
w siedzibie Uczelni
3.
Terminy zaliczeń ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
4.
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie.
1.

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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SEMESTR CZWARTY
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Poziom studiów:
I
Nazwa modułu
programu:
kierunkowe
Liczba punktów ECTS:
5

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Elearning

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

20

20

4

44

12

12

4

28

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Tetyana Pasko (tatyana.pasko@handlowa.eu)
Dr Zbigniew Kulas (zbigniew.kulas@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu rachunkowości zarządczej, wspomagającej kształtowanie podstaw
C1.
zawodowych niezbędnych praktykom rachunkowości zarządczej.
C2.
C3.

Nabycie przez studentów umiejętności kalkulacji i analizy kosztów, sporządzania i interpretacji budżetów oraz
podstawowych rodzajów rachunku kosztów.
Doskonalenie umiejętności pracy w zespole, kreatywnego i analitycznego myślenia oraz prezentacji swoich
pomysłów i wyników pracy grupy

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstawowych zagadnień w zakresie teorii i zasad rachunkowości, rachunkowości finansowej, podstaw
zarządzania
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu
studiów
K1_W01, K1_W03, K1_W05, K1_W06,
K1_W07, K1_W10

EK1

zna kryteria podziału kosztów w rachunkowości zarządczej

EK2

definiuje kalkulację kosztów produkcji i zna jej rodzaje

K1_W01, K1_W03, K1_W05, K1_W06,
K1_W07, K1_W10

EK3

ma podstawową wiedzę na temat wybranych rodzajów
rachunku kosztów oraz etapów ich sporządzania

K1_W01, K1_W03, K1_W05, K1_W06,
K1_W07, K1_W10

EK4

zna podstawowe rodzaje budżetów oraz metody ich tworzenia

K1_W01, K1_W03, K1_W05, K1_W06,
K1_W07, K1_W10

EK5

potrafi przeprowadzać kalkulację kosztów produktu oraz
sporządzać podstawowe rodzaje rachunku kosztów

K1_U01, K1_U02, K1_U05, K1_U07,
K1_U08

EK6

potrafi sporządzać i analizować podstawowe rodzaje budżetów

K1_U01, K1_U02, K1_U05, K1_U07,
K1_U08

EK7

potrafi pracować w zespole i kierować pracą zespołu
wykorzystując przy tym wiedzę z zakresu rachunkowości
zarządczej

K1_U10, K1_U15, K1_K04

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7
W8
W9
W10
W11

WYKŁAD
PRZEDMIOT I PODMIOT RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. Rachunkowość zarządcza jako podsystem
rachunkowości. Rachunkowość zarządcza a finansowa. Rachunkowość zarządcza a rodzaj działalności.
KOSZTY W RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. Kryteria, podział i pomiar kosztów w rachunku
systematycznym oraz problemowym. Koszty zmienne i koszty stałe. Rachunek kosztów pełnych oraz rachunek
kosztów zmiennych: główne cechy, procedura ustalania wyniku. Tradycyjny, wielostopniowy i wieloblokowy
rachunki kosztów.
KALKULACJA KOSZTÓW PRODUKTÓW. Pojęcie i rodzaje kalkulacji. Kalkulacja podziałowa prosta,
kalkulacja podziałowa ze współczynnikiem. Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa, kalkulacja doliczeniowa
asortymentowa. Kalkulacja według zasad rachunku kosztów działań (ABC).
RACHUNEK KOSZTÓW STANDARDOWYCH. Główne cechy oraz etapy sporządzania rachunku kosztów
standardowych. Ustalanie i analiza odchyleń kosztów rzeczywistych od kosztów standardowych (dla materiałów
oraz dla płac bezpośrednich), korzystne i niekorzystne odchylenie.
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA OŚRODKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI. Rachunek odpowiedzialności za
koszty, Rachunek odpowiedzialności za przychody, Rachunek odpowiedzialności za wyniki, Rachunek
odpowiedzialności za inwestowanie.
BUDŻETOWANIE. Pojęcie i klasyfikacja budżetów. Metody tworzenia budżetów. Budżety operacyjne: budżet
sprzedaży towarów, budżet zakupu towarów, budżet zapasów, budżet kosztów sprzedaży, budżet kosztów
ogólnego zarządu, budżet wyników ze sprzedaży. Budżety finansowe: budżet wpływów i wydatków, budżet
bilansu, budżet wyniku finansowego, budżet przepływów pieniężnych.
RACHUNEK KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA PRODUKTU. Koncepcja cyklu życia produktu. Etapy rachunku
kosztów i wyników cyklu życia produktu.
RACHUNEK KOSZTÓW DOCELOWYCH (TARGET COSTING). Pojęcie rachunku kosztów docelowych oraz
etapy jego sporządzania. Analiza wartości w rachunku kosztów docelowych.
RACHUNEK KOSZTÓW CIĄGŁEGO DOSKONALENIA (KAIZEN COSTING). Pojęcie rachunku kosztów
ciągłego doskonalenia oraz etapy jego zastosowania. „Szczupłe” zarządzanie.
RACHUNEK KOSZTÓW JAKOŚCI ORAZ KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH. Jakość i koszty jakości.
Klasyfikacja kosztów jakości, ich pomiar. Rachunek kosztów środowiskowych (cel, etapy sporządzania). Podział
kosztów na koszty wewnętrznego i zewnętrznego zapewnienia jakości.
STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW. Koncepcja strategicznej karty wyników. Mapowanie strategii.
Mierniki w strategicznej karcie wyników. Perspektywy strategicznej karty wyników.
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Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO2 - kolokwium w formie testu wiedzy zamkniętego
L.p.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3

ĆWICZENIA
Klasyfikacja, pomiar oraz analiza kosztów w rachunku systematycznym oraz problemowym. Sporządzenie
rachunków kosztów pełnych oraz rachunków kosztów zmiennych. Analiza wyników otrzymanych w systemie
rachunków kosztów pełnych oraz rachunków kosztów zmiennych.
Kalkulacja podziałowa prosta, Kalkulacja podziałowa ze współczynnikiem, Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa,
Kalkulacja doliczeniowa asortymentowa Analiza wyników przeprowadzonej kalkulacji.
Przeprowadzenie kalkulacji oraz analizy kosztów według zasad rachunku kosztów działań (ABC).

Sporządzenie rachunku kosztów standardowych. Ustalanie i analiza odchyleń kosztów rzeczywistych od kosztów
standardowych dla materiałów oraz dla płac bezpośrednich.
Analiza metod tworzenia budżetów w rachunkowości zarządczej. Sporządzenie i interpretacja budżetów
Ćw.5
operacyjnych oraz finansowych.
Ćw.6
Klasyfikacja kosztów cyklu życia produktu. Sporządzenie rachunku kosztów i wyników cyklu życia produktu.
Sporządzenie rachunku kosztów docelowych (target costing), analiza etapów jego zastosowania. Zastosowanie
Ćw.7
metody analizy wartości w rachunku kosztów docelowych.
Ćw.8
Sporządzenie oraz analiza rachunku kosztów ciągłego doskonalenia (kaizen costing).
Przeprowadzenie podziału, pomiaru oraz analizy kosztów zapewnienia jakości. Sporządzenie rachunku kosztów
Ćw.9
jakości oraz rachunku kosztu środowiskowych.
Ćw.10
Strategiczna karta wyników oraz jej koncepcja. Mapowanie strategii.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO4– kolokwium w formie zadań praktycznych, MO8 - praca w zespole,
MO11 - studium przypadku, MO12 - zadanie praktyczne, MO14 - aktywność na zajęciach.
Ćw.4

METODY DYDAKTYCZNE:
1.
Wykład: prezentacja multimedialna z dyskusją i analizą przypadków
2.
Ćwiczenia: zadania do rozwiązania, studium przypadku, referat/esej
OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
44

28

20
30
31
125
5

20
30
47
125
5

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.

Lew G., Maruszewska W., Szczypa P., Rachunkowość zarządcza od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa
2019.
Praktyczne zarządzanie finansami firmy, R. Machała, PWN, Warszawa 2006
Szczypa P., Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa 2010.
Nowak E., System zarządzania kosztami i wynikami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.

Kotarski R., Kowalak R., Lew G., Rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy, Wydawnictwo MARINA,
Wrocław 2008.
Szychta A., Dobroszek J., Kabalski P. Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy, Wydawnictwo uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2016.
Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1995.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
Na ocenę 2
uczenia się
Kolokwium w formie
testu zamkniętego
EK 1-4
poniżej 15 pkt

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt

Kolokwium w formie
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
zadań praktycznych
poniżej 15 pkt
EK 6
Aktywność poniżej 3
4-6 pkt
10-15 pkt
powyżej 16 pkt
pkt
EK 7
Praca w zespole –
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt
powyżej 80% pkt
poniżej 50 % pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
1.
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
2.
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
3.
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
4.
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
5.
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
6.
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
7.
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie.
EK 5
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RYNKI I INSTRUMENTY FINANSOWE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
RYNKI I INSTRUMENTY FINANSOWE
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Poziom studiów:
I stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Język polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu
kierunkowe

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

9

18

6

33

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Prof. dr hab. Wanda Ronk-Chmielowiec (wanda.ronka-chmielowiec@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania rynków finansowych z podziałem na segmenty, ze
szczególnych uwzględnieniem bezpieczeństwa i stabilności finansowej

C2.

poznanie rodzajów i roli instytucji działających na rynku finansowym

C3.

zdobycie umiejętności wyceny instrumentów finansowych z rynku pieniężnego i kapitałowego

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu: posiada wiedzę z zakresu finansów, posiada umiejętności z zakresu
posługiwania się narzędziami matematycznymi do analizy zjawisk ekonomicznych, posiada wiedzę na temat mechanizmów
funkcjonowania gospodarki w skali mikro- i makroekonomicznej
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
definiuje podstawowe pojęcia oraz procesy z zakresu
dziedziny rynków i instrumentów finansowych, dokonuje ich
klasyfikacji
przedstawia funkcje rynku finansowego oraz podstawowe
cechy i kompetencje instytucji rynku finansowego
charakteryzuje
przepływ
kapitału
pomiędzy
poszczególnymi segmentami rynku finansowego oraz
narzędzia służące do jego opisu
opisuje sposoby funkcjonowania krajowych i globalnych
rynków finansowych, w tym zna narzędzia i cele ich
regulowania

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W01, K1_W03, K1_W04, K1_W06,
K1_W07, K1_W11
K1_W01, K1_W03, K1_W04, K1_W06,
K1_W07, K1_W11
K1_W01, K1_W03, K1_W04, K1_W06,
K1_W07, K1_W11
K1_W01, K1_W03, K1_W04, K1_W06,
K1_W07, K1_W11
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EK5

EK6

EK7

EK8

EK9

dokonuje charakterystyki rynku giełdowego, rynku obligacji
oraz rynku walutowego; przedstawia ich cele oraz
sposoby funkcjonowania
prezentuje strukturę działania współczesnego rynku
instrumentów finansowych (w wymiarze krajowym i
globalnym)
analizuje i ocenia możliwość wykorzystania danych
instrumentów
finansowych
przez
przedsiębiorstwa/instytucje w oparciu o kryteria
rentowności, płynności, ryzyka oraz ich wpływ na nie
dokonuje analizy, oceny i prognozy stopy
zwrotu z
inwestycji w papiery wartościowe oraz akcje na rynkach
giełdowych
potrafi pracować w grupie, przedstawiać własne zdanie w
aspekcie rozwiązywanych zadań

K1_W01, K1_W03, K1_W04, K1_W06,
K1_W07, K1_W11
K1_W01, K1_W03, K1_W04, K1_W06,
K1_W07, K1_W11

K1_U01, K1_U02, K1_U04, K1_U05, K1_U06,
K1_U07, K1_U08

K1_U01, K1_U02, K1_U04, K1_U05, K1_U06,
K1_U07, K1_U08
K1_U10, K1_U15, K1_K04

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2
W3
W4

W5

W6

WYKŁAD
Rynek finansowy jako układ hierarchicznie zorganizowany. Segmenty rynku finansowego - interakcje i
„efekt dopełniania się” pod względem funkcjonalnym. Istota niestabilności na współczesnych rynkach
finansowych.
Struktury i funkcje rynku pieniężnego. Szczególna rola rynku międzybankowego
w kształtowaniu płynności finansowej w systemie finansowym.
Rynek kapitałowy a giełda papierów wartościowych. Dwoista natura giełdy i jej funkcje.
Giełda jako szczególny przykład rynku wysoce zorganizowanego.
Budowanie strategii inwestycyjnych na rynku giełdowym. Sekwencja w procesie
decyzyjnym inwestora giełdowego. Analiza fundamentalna i analiza techniczna akcji:
założenia, elementy, narzędzia.
Podstawy funkcjonowania rynku obligacji. Rynek obligacji skarbowych i rynek obligacji
korporacyjnych. Zawartość informacyjna cen obligacji i ich rentowności.
Rynek walutowy i reguły jego funkcjonowania. Rynek kasowy i rynek transakcji
terminowych. Dynamika obrotów na rynku walutowym. Pozycja walutowa i pozycja
płynności uczestników transakcji na rynku walutowym.

W7

Inżynieria finansowa i rynek instrumentów pochodnych. Istota i zastosowania inżynierii
finansowej. Systematyka instrumentów pochodnych i ich funkcje. Determinanty cen
instrumentów pochodnych i ich funkcja informacyjna.

W8

Spotkanie moderowane z przedstawicielami biznesu z banków, instytucji finansowych itp.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2- Egzamin/kolokwium w
formie testu zamkniętego; MO3 - Egzamin/kolokwium w formie zadań otwartych
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Rynek pieniężny (ze szczególnym uwzględnieniem rynku międzybankowego).

Ćw.2
Ćw.3
Ćw.4

Giełdowy rynek akcji.
Rynek obligacji.
Rynek walutowy.
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Ćw.5
Ćw.6
Ćw.7
Ćw.8
Ćw.9
Ćw.10

Rynek instrumentów pochodnych.

Kryteria klasyfikacyjne instrumentów finansowych.
Instrumenty rynku pieniężnego: bon skarbowy, KPD, bon pieniężny, certyfikat
depozytowy, lokaty międzybankowe.
Transakcje rynku walutowego.
Instrumenty finansowe a źródła finansowania przedsiębiorstw.
Instrumenty pochodne. Instrumenty strukturyzowane.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): Metody oceny z systemu
weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1):
MO8 - praca w zespole, MO12: rozwiązywanie zadań związanych z wyceną instrumentów finansowych w grupach oraz
udział w sprawdzianach indywidualnych, MO14: aktywność na zajęciach.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną
analiza przypadku połączona z dyskusją ze studentami
analiza instrumentów finansowych i rozwiązywanie zadań związanych z wyceną instrumentów finansowych

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

36

33

14
30
20
100
4

15
32
20
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2010.
Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 2004
Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, red. naukowa J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski. J. Misala, CeDeWu,
Warszawa 2009.
Magdziarz G., Instrumenty finansowe w spółkach. Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych
regulacji z przykładami księgowań, Wiedza i praktyka, Warszawa 2017.
Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1 - 6

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej 15
pkt

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt
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Praca w zespole–
poniżej 50 % pkt

51 ÷60, 61 ÷70 %

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

Efekt 7 - 9

Aktywność poniżej 3
pkt

4-6 pkt, 7-9 pkt

10-12 pkt, 13-15 pkt

powyżej 15 pkt

Efekt 7 - 9

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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ANALIZA FINANSOWA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ANALIZA FINANSOWA
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Poziom studiów:
I
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin

W

Projekt

Lektorat

Sem.

Inne

10

20

4

34

9

12

4

25

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr inż. Halina Węgrzyn (halina.wegrzyn@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

zapoznanie studentów z przedmiotem, celem, metodami analizy finansowej i źródłami informacji w analizie
finansowej
ukształtowanie u studentów praktycznych umiejętności analizy przychodów, kosztów, rentowności, sytuacji
majątkowej, finansowej, płynności, symptomów zagrożenia bankructwem i tworzenia wartości w
przedsiębiorstwie
ukształtowanie u studentów zdolności do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy z zakresu analizy
finansowej przedsiębiorstwa

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu: zna budowę podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa,
potrafi rozwiązywać zadania algebraiczne i zna podstawowe funkcje arkusza Excel
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.
EK1
EK2

EK3

EK4

EK5
EK6

EK7

definiuje podstawowe pojęcia oraz procesy z zakresu
analizy finansowej
opisuje cele i metody analizy finansowej oraz wskaźniki
służące ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
przedstawia ogólne zasady sporządzania sprawozdań
finansowych, z uwzględnieniem ich funkcji, docelowego
wykorzystania danych w nich zawartych oraz norm
(standardów) sprawozdawczości finansowej
wskazuje źródła możliwe do wykorzystania
ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz narzędzia służące
pozyskiwaniu tego rodzaju danych
dokonuje oceny raportów rocznych sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa oraz na tej podstawie
trafnie ocenia sytuację finansową danej jednostki
podejmuje świadome decyzje finansowe na podstawie
danych uzyskanych w procesie analizy finansów
przedsiębiorstwa
świadomie buduje pozycję finansową przedsiębiorstwa
oraz wykazuje się aktywną postawą przy planowaniu
innowacji w zakresie możliwości finansowych danej
jednostki

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W05, K1_W06 K1_W10
K1_W05, K1_W06 K1_W10

K1_W05, K1_W06 K1_W10

K1_W05, K1_W06 K1_W10
K1_U01, K1_U02, K1_U04, K1_U05, K1_U07,
K1_U08, K1_U09, K1_U15
K1_U01, K1_U02, K1_U04, K1_U05, K1_U07,
K1_U08, K1_U09, K1_U15
K1_U01, K1_U02, K1_U04, K1_U05, K1_U07,
K1_U08, K1_U09, K1_U15, K1_K06

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1

W2

W3
W4
W5

WYKŁAD
Pojęcie, przedmiot i cele analizy finansowej
Metody analizy finansowej
Źródła informacji w analizie finansowej
Analiza przychodów i wyniku finansowego
Analiza kosztów
Analiza rentowności
Analiza sytuacji majątkowej i finansowej
Analiza pokrycia finansowego majątku
Analiza gospodarowania kapitałem obrotowym
Analiza płynności oraz siły finansowej przedsiębiorstwa
Analiza zadłużenia i zdolności kredytowej
Spotkanie moderowane na temat analizy finansowej w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO1 - zaliczenie ustne na
podstawie zagadnień z wykładu
L.p.

PROJEKT (zajęcia realizowane w Sali komputerowej przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych)

Ćw.

W ramach zajęć projektowych studenci przygotowują projekt analizy finansowej wybranego przez siebie
podmiotu z uwzględnieniem następujących informacji: Streszczenie kierownicze
Charakterystyka analizowanego przedsiębiorstwa
Analiza sprawozdań finansowych organizacji
Analiza bilansu
Analiza rachunku wyników
Analiza i ocena kondycji finansowej organizacji
Wskaźniki i ocena rentowności
Wskaźniki i ocena płynności
Wskaźniki i ocena zadłużenia
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Wskaźniki i ocena rotacji
Model Du Ponta
Dźwignia operacyjna i finansowa
Dźwignia operacyjna i ocena ryzyka operacyjnego
Dźwignia finansowej i ocena ryzyka finansowego
Dźwignia całkowita
Ocena progu rentowności analizowanej organizacji
Próg rentowności ilościowy, jakościowy i wartościowy
Strefa bezpieczeństwa
Zarządzanie majątkiem obrotowym - ocena
Podsumowanie i wnioski
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - ocena aktywności, MO5
– ocena wykonywanego projektu i jego prezentacja (MO9) przed komisją składającą się z przedstawicieli biznesu
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.
4.

Wykład problemowy z prezentacją multimedialną
Praca indywidualna, w parach lub grupach nad projektem
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja
Prezentacja projektów przez studentów

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

34

30

6
30
30
100
4

10
30
30
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / Lech Bednarski, Ryszard Borowiecki, Jan Duraj (i in.). - Wyd. 4 popr. i
uzupeł. - Wrocław : Wydaw. AE, 1998.
Gos W., Hońko S., Szczypa P., ABC sporządzania sprawozdań finansowych, CeDeU, Warszawa 2010./ BRAK,
jw

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Jachna T., Sierpińska M., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWE, Warszawa 2005.
Analiza finansowa przedsiębiorstwa — ujęcie sytuacyjne, red. Hamrol M., Wydawnictwo UEP, Poznań 2010
Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, red. W. Skoczylas, SKwP, Warszawa 2009

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
EK 1-7
EK 1-7

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Zaliczenie ustne
poniżej 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Wykonanie projektu
grupowego i jego
prezentacja poniżej
15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt
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Aktywność poniżej 3 4-6 pkt
10-15 pkt
powyżej 16 pkt
pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
EK 1-7

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: II
Semestr studiów: IV

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

16

16

4

36

12

12

4

28

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
dr Małgorzata Żyrek (malgorzata.zyrek@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Pozyskanie wiedzy z zakresu materialnego prawa podatkowego regulującego zagadnienia podatku od towarów i
usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych tworzących elementy systemu podatkowego w Polsce – rola
i znaczenie dla gospodarki oraz wpływów budżetowych.
Zdobycie wiedzy o specyfice, konstrukcji, zasadach oraz zakresie podmiotowym i przedmiotowym ustawy o
podatku od towarów i usług.
Zdobycie wiedzy o specyfice, konstrukcji, zasadach oraz zakresie podmiotowym i przedmiotowym ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu konstrukcji i podstaw stosowania przepisów o podatku od towarów i usług oraz
przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.
EK1

EK2

EK3

EK4

EK5

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Student zna konstrukcję i specyfikę podatku od towarów i
usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych.
W podatku od towarów i usług (VAT) student potrafi
wskazać podatników, zakres opodatkowania, stawki
podatku, określać moment powstania obowiązku
podatkowego, zasady odliczenia podatku naliczonego,
terminy i zasady dokonywania zwrotów bezpośrednich
podatku VAT.
W podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) student
potrafi wskazać podatników, wymienić i odróżnić źródła
przychodów, podstawę opodatkowania, stawki podatku,
sposoby obliczania zaliczki na podatek oraz zakwalifikować
wydatki do kosztów uzyskania przychodów.
W podatku VAT student potrafi:
- obliczyć podstawę opodatkowania;
- zastosować właściwą stawkę podatku;
- sporządzić deklarację VAT-7 i informację VAT-UE.
W podatku CIT student potrafi:
- obliczyć podstawę opodatkowania;
- obliczyć zaliczkę na podatek według właściwej stawki
podatku;
- sporządzić zeznanie podatkowe.
Student potrafi stosować przepisy ustawy o podatku od
towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych w praktyce działalności podmiotów
gospodarczych. Rozumie potrzebę podnoszenia i
uzupełniania wiedzy i umiejętności w okresie aktywności
zawodowej.

K1_W10

K1_U01

K1_U01

K1_U19

K1_K06, K1_U06

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2

WYKŁAD
Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Podatnicy podatku VAT. Moment powstania
obowiązku podatkowego. Zasady nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Podstawa opodatkowania w podatku VAT. Stawki podatku. Zwolnienia z podatku VAT. Zwroty podatku VAT.
Zasady wystawiania faktur VAT.

W3

Przedmiot i podmiot opodatkowania podatkiem CIT. Przychody dla celów podatkowych. Koszty uzyskania
przychodów. Wydatki niestanowiące kosztów podatkowych.

W4

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Odliczenia od dochodu. Stawki podatku.
Odliczenia od dochodu. Zaliczki na podatek CIT. Zeznanie podatkowe.

Zeznanie roczne w podatku CIT – zasady i termin sporządzania. Deklaracja VAT-7 i informacja VAT-UE zasady i termin sporządzania.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 - test wiedzy – 10 pytań
otwartych; MO14 - aktywność na zajęciach - aktywność jest oceniana, za wypowiedź student dostaje punkty.
W5

L.p.
Ćw. 1

ĆWICZENIE
Dokonanie rozliczenia w podatku VAT za dany okres rozliczeniowy.
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Ćw. 2

Sporządzenie deklaracji VAT-7.

Ćw. 3

Sporządzenie informacji VAT-UE dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Ćw. 4

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy CIT.

Ćw. 5

Sporządzanie zeznania podatkowego.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): M12 - test wiedzy – 3 zadania i
sporządzenie zeznania podatkowego oraz deklaracji VAT; MO14 - aktywność na zajęciach - aktywność jest oceniana, za
wypowiedź student dostaje punkty.
METODY DYDAKTYCZNE
1.

Wykład z prezentacją multimedialną, case study

2.
3.

Zadania i przykłady
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

36

28

10
24
30
100
4

15
27
30
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)

2.

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z póżn. zm.)
ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z póżn.
zm.)

3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz pod redakcją Wojciecha Dmoch. Wydawnictwo CH Beck.
Wydanie 7
Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz pod redakcją Adama Mariańskiego, Aleksandra Krajewska,
Aneta Nowak – Piechota, Michał Wilk, Jakub Żurawiński, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA, Wydanie
4
Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2018, autorzy: Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski, Oficyna
Wydawnicza UNIMEX

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się
Efekt 1 -5

Na ocenę 2
poniżej 11 pkt

Na ocenę 3
11 ÷13 pkt

Na ocenę 4
14 ÷ 16 pkt

Na ocenę 5
powyżej 16 pkt
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poniżej 11 pkt
Efekt 1 -5
11 ÷13 pkt
14 ÷ 16 pkt
powyżej 16 pkt
poniżej 11 pkt
Efekt 1 -5
11 ÷13 pkt
14 ÷ 16 pkt
powyżej 16 pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu są udostępnione przez prowadzącego zajęcia w formie
elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Język polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Projekt

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

16

4

30

Studia
niestacjonarne

9

16

4

29

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr inż. Zbigniew Kulas (zbigniwe.kulas@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Nabycie przez studentów wiedzy na temat technik oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych.

C2.

Nabycie przez studentów wiedzy odnośnie zalet i wad metod i technik oceny efektywności projektów
inwestycyjnych.

C3.

Nabycie przez studentów umiejętności przygotowania oceny efektywności projektu inwestycyjnego.

Nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej z obszarze projektów inwestycyjnych w praktyce
gospodarczej.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
C4.

Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie. Umiejętność prawidłowej interpretacji własnych rozwiązań organizacyjnych.
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2

Efekty przedmiotowe
Student posiada wiedzę organizacyjną, prawną i finansową
w zakresie projektowania inwestycyjnego
Student potrafi skonstruować wstępne studiom
wykonalności projektu inwestycyjnego oraz zinterpretować
wyniki analizy wrażliwości projektu.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W01, K1_W05, K1_W06, K1_W07,
K1_W10
K1_U01, K1_U02, K1_U05, K1_U07, K1_U08

EK3

Student potrafi zorganizować pracę w zespole projektowym

K1_U15

EK4

Student rozumie i potrafi stosować zasady dobrych praktyk
i zasady etyki w biznesie.

K1_K02, K1_K03, K1_K04
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TREŚCI PROGRAMOWE:
WYKŁAD

L.p.
W1

Inwestycja. Podstawowe pojęcia. Najważniejsze rodzaje inwestycji. Specyfika inwestycji. Organizacja zespołu
projektowego.

W2

Projekt inwestycyjny. Elementy projektu inwestycyjnego. Proces decyzyjny. Wymagane decyzje zewnętrzne.
Dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych

W3

Podstawy oceny efektywności projektu inwestycyjnego. Cykl życia projektu inwestycyjnego. Kryteria
klasyfikacji projektów inwestycyjnych.

W4

Wstępne studium wykonalności (pre feasibility study) projektu inwestycyjnego. Elementy studium. Ocena
poprawności wykonania studium wykonalności

W5

Finansowanie projektu inwestycyjnego. Źródła finansowania. Metody finansowania. Rola spółki celowej (SPV).
Struktura finansowania. Project finance. Zabezpieczenia finansowania.

W6

Szacowanie strumieni przepływów finansowych. Podstawowe ryzyka w projekcjach finansowych

W7
W8

W9
W10

Ryzyko w projekcie inwestycyjnym. Identyfikacja ryzyka. Szacowanie ryzyka. Plan reakcji na ryzyko w
projekcie inwestycyjnym. Instrumenty obniżające poziom ryzyka.
Metody statyczne oceny efektywności projektów inwestycyjnych: okres zwrotu, rachunek porównawczy
kosztów, rachunek porównawczy zysku, rachunek porównawczy rentowności, przeciętna stopa zwrotu (ARR).
Test pierwszego roku
Metody dynamiczne oceny efektywności projektów inwestycyjnych: zaktualizowana wartość netto (NPV),
wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR), indeks rentowności.
Założenia. Formuły liczenia . Interpretacja wyników
Próg rentowności projektu inwestycyjnego. Próg płynności finansowej. Analiza wrażliwości projektu
inwestycyjnego.

W11

Ocena projektu non profit. Ocena i porównywanie zróżnicowanych projektów inwestycyjnych. Zasady dobrych
praktyk w biznesie.

W12

Spotkanie moderowane z przedstawicielami biznesu

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2,3 - Zaliczenie – test
pisemny, pytania otwarte i zamknięte, zadania
L.p.

Projekt

PROJEKT
Przedstawienie studentom zasad opracowania projektu, przykładowych problemów, metod, sposobu realizacji
zajęć oraz warunków zaliczenia. Celem zajęć jest opracowanie projektu inwestycyjnego, składającego się z
następujących etapów:
- I etap projektu inwestycyjnego: Analiza założeń projektu inwestycyjnego.
- II etap projektu inwestycyjnego: Wstępne studium wykonalności. Raport środowiskowy. Decyzje
administracyjne. Analiza parametrów i wskaźników. Ocena wrażliwości projektu. Analiza ryzyka projektu
inwestycyjnego, Analiza opłacalności ekonomicznej projektu
- III etap projektu inwestycyjnego: wybór sposobu projektowania, realizacji i finansowania projektu
inwestycyjnego.
- IV etap projektu inwestycyjnego: wybór wykonawców. Kontrakty i umowy z uczestnikami w projekcie
inwestycyjnym. Monitorowanie projektu inwestycyjnego w zakresie rzeczowym i finansowym.
- Zamykanie projektu inwestycyjnego. Rozwiązywanie kontraktów i umów. Gwarancja i rękojmia w projekcie.
Uruchamianie inwestycji. Analiza rzeczywistych kosztów inwestycji
Realizacja projektu pod nadzorem prowadzącego zajęcia (e-learning, konsultacje, skype, email itp.
Prezentacja opracowanych projektów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
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Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO12 - Ocena na podstawie
wykonanych projektów w grupie lub indywidualnie oraz ich prezentacja przy komisji składającej się z przedstawicieli
biznesu, MO14 Aktywność na zajęciach
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe/indywidualne opracowanie projektu
Analiza zdarzeń, dyskusja

1.
2.
3.

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do projektu
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

1.
2.
3.
4.

30

29

14
21
35
100
4

15
22
40
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
P. Pabianiak, Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, eBizCom, Warszawa 2015.
W. Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004
P. Felis, Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, WSEI, Warszawa 2005

1.
2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

J. Jakubczyc, Metody oceny projektu gospodarczego, PWN, Warszawa 2008
P. Felis, Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, WSEI, Warszawa 2005:
Ocena efektywności inwestycji pod red. S. Wrzoska, WUE, Wrocław 2008

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Test pisemny poniżej 15
pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Efekt 1-4

Wykonanie projektu i
jego prezentacja poniżej
15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Efekt 1-4

Aktywność poniżej 3
pkt

4-6 pkt

10-15 pkt

powyżej 16 pkt

Efekt 1-4

Na ocenę 2

Na ocenę 5

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
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4.

5.
6.
7.

i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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WIZYTY W FIRMACH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
WIZYTY W FIRMACH, UDZIAŁ W WYDARZENIACH, WYKŁADY GOŚCINNE
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Poziom studiów:

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu
programu: wizyty
studyjne

Forma zaliczenia przedmiotu:

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Liczba punktów ECTS:
0

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

Elearning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Inne
18

18

12

12

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Tatyana Pasko (tatyana.pasko@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zdobycie nowej wiedzy związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw

C2.

Doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji dotyczących działalności gospodarczej

C3.

Rozwój kompetencji społecznych: kreatywności, współpracy, zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia
rozwiązywania problemów

WYMAGANIA WSTĘPNE:
1. Podstawowa wiedza dotycząca działalności gospodarczej
2. Umiejętność samodzielnego uczenia się i korzystania z informacji
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1

EK2

EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Zna i rozumie podstawową terminologię używaną do opisu
działalności gospodarczej
Bierze udział w wykładach, spotkaniach, szkoleniach,
konferencjach, pokazach, targach w celu stałego
podwyższania własnych kompetencji zawodowych i
personalnych
Wykorzystuje doświadczenie zdobyte dzięki wizytom w
firmach.
Samodzielnie określa priorytety służące realizacji zadań
wynikających ze specyfiki przedmiotu oraz wykorzystuje
właściwe metody i technologie do jego realizacji w
wyznaczonym czasie

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W01

K1_K01, K1_U18

K1_U19, K1_U01

K1_K01

129

EK5

Potrafi samodzielnie lub z zespołem rozwiązywać problemy
związane z poszukiwaniem i udziałem w wykładach,
spotkaniach, wydarzeniach czy szkoleniach dotyczących
zarządzania

K1_K04

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WARSZTATY

W1

Udział w spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach, konferencjach, seminariach

W2

Wykłady gościnne realizowane w uczelni i poza uczelnią

W3

Wizyty w firmach

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO16 - Bezpośrednia ocena na
podstawie karty zaliczenia dokumentującej realizację poszczególnych zadań
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.

Metoda sytuacyjna
Metoda praktycznego działania

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np. konsultacje i
2
3
egzaminy)
2.
Warsztaty – samodzielna praca studenta
16
9
SUMA GODZIN
18
12
LICZBA PUNKTÓW ECTS
0
0
LITERATURA PODSTAWOWA:
Regulamin zajęć wyjazdowych
1.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Regulamin studiów
1.
KRYTERIA OCENY:
Efekty
Na ocenę 2
Na ocenę 3
Na ocenę 4
Na ocenę 5
uczenia się
Brak uczestnictwa w
Udział w 50%
Udział w 65 %
Udział w 80%
EK 1-5
wyjazdach
wyjazdów, bez
wyjazdów, aktywność w wyjazdów, aktywność w
aktywności
wyjeździe
wyjeździe.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
1.
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
2.
w siedzibie Uczelni
3.
Terminy zaliczeń ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
4.
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie.
1.

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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SEMESTR PIĄTY
PRAKTYKA 2
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PRAKTYKA
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Język polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Tryb studiów

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
15

Forma zajęć
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Ogólna liczba godzin

Studia
stacjonarne

375+6

381

Studia
niestacjonarne

375+6

381

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym- Tak
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Tetyana Pasko, (tatiana.pasko@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Weryfikacja oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej z zakresu finansów i rachunkowości nabytej przez studentów
podczas studiów na uczelni
Nabycie nowych praktycznych umiejętności niezbędnych przyszłym pracownikom działów finansowoksięgowych różnych podmiotów gospodarczych
Nabycie kompetencji społecznych, a w tym: pewności siebie w podejmowaniu decyzji, rozumienia potrzeby
rozwoju, samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczenie Praktyki I
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Efekty przedmiotowe

Lp.

EK1

EK2

EK3

EK4

EK5

EK6
EK7

posiada wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej oraz
podatkowej,
rachunkowości
zarządczej,
rynków
i
instrumentów finansowych, zna podstawowe techniki
zbierania i analizy danych finansowych jednostki gospodarczej
potrafi pozyskiwać informacje z miejsca praktyki zawodowej,
integrować i wykorzystać je w kształceniu, w tym potrafi:
omówić metody kalkulacji i analizy kosztów, przychodów i
wyniku finansowego, omówić podstawowe metody
sporządzania i interpretacji budżetów i rachunków
decyzyjnych
potrafi ujmować operacje gospodarcze w księgach
rachunkowych oraz podatkowych, sporządzać i analizować
sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe, obsługiwać
program
komputerowy
do
księgowania
operacji
gospodarczych stosowany w jednostce
stale poszerza swoje kompetencje zawodowe i personalne
poprzez udział w dodatkowych formach kształcenia, w tym: w
zakresie rachunkowości finansowej i prawa podatkowego,
międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
potrafi wykazać się kreatywnością podczas praktyki
zawodowej, w tym: doskonalenie polityki rachunkowości
jednostki, poprawa jakości sporządzania dokumentacji
księgowej i sprawozdań finansowych
podejmuje świadome decyzje finansowe na podstawie
danych uzyskanych w procesie analizy kondycji finansowej
jednostki
postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej dążąc do
realizacji indywidualnych i zespołowych zadań

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W06

K1_U01, K1_U03

K1_U01, K1_U03

K1_U019

K1_K03

K1_U03, K1_U04
K1_K04

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

KONSULTACJE

K1
Zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora i z sylabusem praktyki.
K2
Dokumentacja praktyki i zasady jej rozliczenia. Efekty kształcenia realizowane podczas praktyki i ich osiąganie.
P
Realizacja praktyki
K3
Rozliczenie dokumentacji praktyki i jej zaliczenie.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO16 – sprawozdanie z praktyki,
przedstawienie osiągniętych efektów uczenia się.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Podające – opis.
Problemowe – metoda przypadków.
Praktyczne - ćwiczenia praktyczne w rozwijaniu intelektu

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Realizacja praktyki
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
6

6

375
381
15

375
381
15
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LITERATURA PODSTAWOWA:
Zarządzenie Rektora 15/16 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie praktyk zawodowych

1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Regulamin studiów WSH

1.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekt 1 - 7

Na ocenę 2
Brak dokumentacji
sprawozdawczej
potwierdzającej
osiągnięcie efektów
<=50%

Na ocenę 3
Dokumentacja
niekompletna – efekty
osiągnięte w małym
zakresie>=50-70%

Na ocenę 4
Dokumentacja
kompletna – efekty
osiągnięte, drobne
uwagi. >=70-85%

Na ocenę 5
Dokumentacja
kompletna – efekty
osiągnięte bez
zastrzeżeń.>=85%

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

Plan studiów i zakładane efekty kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Terminy zaliczeń ustala Opiekun praktyk i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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DORADZTWO ZAWODOWE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
DORADZTWO ZAWODOWE
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Język polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Tryb studiów

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
kompetencje
społeczne
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

14

16

4

34

Studia
niestacjonarne

9

9

3

21

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym - Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Barbara Kobzarska-Bar (barbara.kobzarska-bar@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie studentów z praktyczną wiedzą związaną z zastosowaniem efektywnych narzędzi i metod realizacji
procesu doradczego.

C2.

Kształtowanie umiejętności świadczenia doradztwa w zakresie usług związanych z działalnością gospodarczą.

C3.

Kształtowanie umiejętności pracy w zespole i dyskusji o metodach skutecznego procesu doradczego

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zakresu podstaw zarządzania
FEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1

EK2

EK3

Efekty przedmiotowe
Rozumie istotę procesu doradczego i potrzebę doskonalenia
metod poprawy efektywności działania, w tym zakresie swojej
kariery zawodowej
Potrafi pozyskiwać i analizować dane empiryczne dotyczące
doradztwa ekonomicznego i zawodowego oraz wykorzystuje
wiedzę z zakresu zarządzania w procesie poszukiwania metod
doradczych dla rozwiązywania problemów gospodarczych
oraz własnej ścieżki kariery zawodowej
Potrafi pracować w grupie i bierze współodpowiedzialność za
podejmowanie zadań z zakresu poprawy procesu doradczego

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W02, K1_W05, K1_W08
K1_U13, K1_U14

K1_U15
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2
W3
W4
W5

WYKŁAD
Istota i zasady skutecznego procesu doradczego
Usługa doradcza jako produkt. Zasady sprawnego działania, cechy dobrego doradcy
Formy doradztwa.
Analiza treści i metod pracy doradczej w zakresie działalności gospodarczej.
Proces komunikowania społecznego w doradztwie. Przygotowanie recepty negocjacyjnej (na przykładzie arkusza
negocjacji)
Stosowanie nowoczesnych technik informatycznych dla poprawy efektywności systemu doradztwa

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO1 – test wiedzy ustny
L.p.

ĆWICZENIE

Ćw1
Ćw2

Rozpoznanie potrzeb doradczych za pomocą grupowej metody nominalnej NGT. Studium przypadku
Analiza modelu planowania programu doradczego (model Bosa)

Ćw3

Procedura rozwiązywania problemu doradczego.

Ćw4

Wykorzystanie zasad rynkowych w metodzie MMA, metoda GMA i ISD

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO8 – praca w zespole
METODY DYDAKTYCZNE
1.

Podające – wykład.

2.

Problemowe – metoda studium przypadków.

3.

Praktyczne - ćwiczenia praktyczne w rozwijaniu intelektu, dyskusja, burze mózgów.

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności

2.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np. konsultacje
i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą

3.
4.

Przygotowanie do ćwiczeń i wykładu
Przygotowanie do zaliczenia

1.

SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6

9

10
25
75
3

20
25
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Kostera M. (red.) Doradztwo organizacyjne. Ujęcie systemowe., Wyd. Poltext Warszawa 2013

2.

Doradztwo zawodowe przez Internet : jak zacząć? Jak się do tego zabrać? / Marcus Offer. - Łódź : Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna, 2002
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Chrostowski A., Jemielniak D. Skuteczne doradztwo strategiczne. Metoda Action Research w praktyce, Wyd.
Poltext Warszawa 2011.
Podstawowe akty prawne i inne dokumenty dotyczące doradztwa.

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Student nie zna
podstawowych pojęć w
zakresie doradztwa

Student częściowo zna
podstawowe pojęcia
pojęć w zakresie
doradztwa

Student dobrze zna
podstawowe pojęcia
pojęć w zakresie
doradztwa

Student bardzo dobrze
zna podstawowe pojęcia
pojęć w zakresie
doradztwa

Efekt 2

Student nie zna metod
lub narzędzi pojęć w
zakresie doradztwa

Student częściowo zna
metody i narzędzia pojęć
w zakresie doradztwa

Student dobrze zna
metody i narzędzia pojęć
w zakresie doradztwa

Student bardzo dobrze
zna metody i narzędzia
pojęć w zakresie
doradztwa

Efekt 3

Student nie potrafi
zaplanować badania
działania w zakresie
doradztwa

Student tylko częściowo
potrafi zaplanować
działania w zakresie
doradztwa

Student dobrze potrafi
zaplanować działania w
zakresie doradztwa

Student bardzo dobrze
potrafi zaplanować
działania w zakresie
doradztwa

Efekt 1

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności (U) i
kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie elearningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach i
są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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TRENING MENEDŻERSKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
TRENING MENEDŻERSKI
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia: polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

Poziom studiów: I
stopnia
Nazwa modułu
programu:
kompetencje
społeczne
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

14

16

4

34

Studia
niestacjonarne

9

9

4

22

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Barbara Kobzarska-Bar (barbara.kobzarska-bar@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Kształtowanie umiejętności stosowania technik organizatorskich

C2.

Doskonalenie umiejętności kierowania zespołem

C3.

Doskonalenie umiejętności zorganizowanego decydowania

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Zna procedurę i techniki zorganizowanego podejmowania
decyzji

K1_W02, K1_W05, K1_W08

EK2

Umiejętnie stawia zadania sobie i podwładnym, motywuje
ich do pracy i rozlicza z jej efektów

K1_U13, K1_U14, K1_U15, K1_K01

EK3

Potrafi zarządzać konfliktem w zespole

K1_U18, K1_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Czynności i umiejętności kierownicze

W2

Teoria motywacji Masłowa

W3

Teoria dwuczynnikowa Herzberga i automotywacji

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2, 3 - kolokwium
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Rozwiązywanie problemu

Ćw.2

System komunikacji wewnętrznej w organizacji

Ćw.3

Planowanie krótkoterminowe

Ćw.4

Procedura zorganizowanego podejmowania decyzji

Ćw.5

Organizacja współpracy i kierowanie pracą zespołu

Ćw.6

Formułowanie komunikatu perswazyjnego i motywującego w sytuacji zmiany

Ćw.7

Zarządzanie konfliktem w zespole

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - aktywność
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.
4.
5.

Wykład z prezentacją multimedialną
Dyskusja zogniskowana
Ćwiczenia indywidualne i zespołowe
Studium przypadków
Gry decyzyjne

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
5.
6.
7.
8.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

22

20
10
11
75
3

20
10
23
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
4.
5.
6.

Listwan T.: Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
Bolesta-Kukułka K.: Decyzje menedżerski, PWE, Warszawa 2003
Skalik J. (red.): Metody i techniki organizatorskie, Wydawnictwo AE, Wrocław 1996.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Chełpa S., Witkowski T.: Psychologia konfliktów, Biblioteka Moderatora, Wrocław 2015.
Niemczyk A., Niemczyk A., Mądry J.: Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów, Onepress, Gliwice
2009

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Średnia ocen poniżej
Średnia ocen 3.0 za
Średnia ocen 4.0 za
Średnia ocen 5.0 za
3.0, brak oceny z
kolokwium i aktywność kolokwium i aktywność kolokwium i aktywność
Efekt 1
kolokwium i/lub brak
aktywności
Efekt 2
Średnia ocen poniżej
Średnia ocen 3.0 za
Średnia ocen 4.0 za
Średnia ocen 5.0 za
3.0, brak oceny z
kolokwium i aktywność kolokwium i aktywność kolokwium i aktywność
kolokwium i/lub brak
aktywności
Efekt 3
Średnia ocen poniżej
Średnia ocen 3.0 za
Średnia ocen 4.0 za
Średnia ocen 5.0 za
3.0, brak oceny z
kolokwium i aktywność kolokwium i aktywność kolokwium i aktywność
kolokwium i/lub brak
aktywności
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Wykaz treści nauczania i sposób zaliczenia przedmiotu oraz kryteria oceny są prezentowane studentom
przez na pierwszych zajęciach
Harmonogram zajęć jest zamieszczany w Wirtualnym Dziekanacie i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego)
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym Dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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BUSINESS INTELLIGENCE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
BUSINESS INTELLIGENCE
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Język polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Tryb studiów

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów
ECTS:
4

Forma zajęć
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Ogólna liczba godzin

Studia
stacjonarne

45

4

49

Studia
niestacjonarne

21

4

25

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym - zajęcia realizowane przez praktyka biznesu
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Mgr Filip Wiński (filip.winski@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Poznanie środowiska BI

C2.

Poznanie metod analiz procesów biznesowych i ich zastosowania w praktyce

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedzy z obsługi komputera, podstawy statystyki
FEKTY KSZTAŁCENIA:
Efekty przedmiotowe

Lp.

EK1
EK2

EK3

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu
studiów

Zna różne techniki BI

K1_W02

Potrafi samodzielnie stosować wybrane metody BI i
interpretować wyniki przeprowadzonych analiz, a także potrafi
przygotować profesjonalną prezentację tych wyników
Posiada świadomość roli technologii informatycznej w
ekonomii i finansach, jest świadomy przydatności rozwiązań
BI

K1_U02, K1_U05, K1_U07, K1_U17

K1_K02, K1_K04

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

LABORATORIUM

Ćw1

1.
a.
b.

Środowisko Power BI
Aplikacje i rozwiązania typu Business Intelligence
Power BI Desktop
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c.
Power BI Service
d.
Power BI Mobile
e.
Wersje: free, pro, premium.
2.
Import i przekształcanie danych w Power Query Editor
a.
Import danych z różnych źródeł (pliki txt, CSV, xlsx, PDF, strony internetowe, bazy danych itp.)
b.
Podstawowe transformacje danych (rozwijanie danych, usuwanie kolumn, dodawanie kolumn, zmiany
nazw kolumn, zachowanie i usuwanie wierszy)
c.
Narzędzia do przekształcania danych tekstu, liczb, dat
d.
Cofanie przestawiania kolumn, transponowanie kolumn
e.
Budowanie kalendarza
f.
Kolumny warunkowe, kolumny z przykładów,
g.
Łączenie kwerend, dołączanie kwerend
h.
Ładowanie danych do modelu
3.
Modelowanie w Power BI
a.
Co to jest model danych?
b.
Widok danych i widok modelu,
c.
Podstawy budowy modelu danych: tabele, dane, relacje i ich kardynalność,
d.
Tabele faktu i tabele przeglądowe
Ćw2
e.
Podstawowe postacie modelu danych: schemat gwiazdy, schemat płatków śniegu, problem plików
płaskich,
f.
Tworzenie relacji typu jeden do wielu, jeden do jednego oraz wiele do wielu,
g.
Relacje jednokierunkowe i dwukierunkowe
h.
Kontekst wiersza i kontekst filtra
4.
Tworzenie kolumn obliczeniowych i miar
a.
Kolumny obliczeniowe a miary
b.
Język DAX
c.
Podstawowe funkcje języka DAX: SUM, SUMX, CALCULATE
d.
Formuły analizy czasu DAX
Ćw3
5.
Tworzenie raportów i dashboardów w Power BI
a.
Wizualizacja danych
b.
Tabele i matryce
c.
Wykresy
d.
Filtry i Slicery
6.
Power BI Service – publikacja i współpraca
a.
Koncepcja self service
b.
Publikacja danych
Ćw4
c.
Dashboardy, raporty, pliki i zestawy danych
d.
Obszary robocze (Workspaces), my workspace, app workspace
e.
Możliwości współpracy w ramach Power BI Service
7.
Power BI Mobile – przegląd mobilnej wersji aplikacji.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO12 – zadanie praktyczne,
MO14 – aktywność na zajęciach
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Miniwykład związany z tematyką zajęć
Zadania praktyczne przy stanowiskach komputerowych

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

16
25
75
3

29
25
75
3
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LITERATURA PODSTAWOWA:
ERRIN OCONNER Microsoft Power BI Dashboards Step by Step

1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Adam Aspin Power Pivot and Power Bi

2.

Adam Aspin Pro Power BI Desktop

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1- 3

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Zadania praktyczne 50
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt
powyżej 80% pkt
% pkt
Efekt 1- 3
Aktywność poniżej 3pkt 4-6 pkt
10-15 pkt
powyżej 16 pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na
platformie e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNYCH
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów ECTS:
2

Profil:
praktyczny
Rok studiów: III
Semestr studiów:5

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

Elearning

Lab.

Lektorat

Sem.

Ogólna liczba godzin

Inne

Studia
stacjonarne

10

4

14

Studia
niestacjonarne

9

4

13

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Stanisław Rogowski, (stanislaw.rogowski@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
Przekazanie wiadomości z zakresu ochrony praw autorskich oraz praw pokrewnych. W toku wykładu zostaną
również uwzględnione niezbędne wiadomości z zakresu autorskich praw majątkowych i niemajątkowych oraz
C1.
wiadomości z zakresu praw własności przemysłowej, pojęcia wynalazku, prawa patentowego, znaków
towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych, wzorów użytkowych i topografii układy
scalonych. Poznanie i rozróżnianie zasadniczych praw, pojęć i procedur.
Wyrobienie umiejętność przygotowania w firmie polityki i systemu ochrony wiedzy technologicznej
C2.
i organizacyjnej
C3.

Uświadomienie skutków nie przestrzegania obowiązującego prawa w tym zakresie, ze szczególnym
uwzględnieniem działalności w obszarze wymiany informacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak wymagań wstępnych
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK3
EK3

Efekty przedmiotowe
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i
innych źródeł z zachowaniem praw autorskich
potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich
interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i
uzasadniać opinie

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W12
K1_U01
K1_U01,
K1_K06
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Przedmiot i podmiot prawa autorskiego.
Treść prawa autorskiego.

W2

Przejście autorskich praw majątkowych.
Uregulowania dotyczące praw pokrewnych.

W3

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, lub prawami pokrewnymi.
Uregulowania dotyczące programów komputerowych.

W4

Istota i cel Funduszu Promocji Twórczości.
Pojęcie ochrony praw własności przemysłowej (przedmiot i podmiot).

Pojęcie wynalazku i związanego z tym patentu.
Pojęcie praw ochronnych i praw z rejestracji, dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów
użytkowych, oznaczeń geograficznych, i topografii układów scalonych
Metody oceny: MO1: forma ustna
W5

METODY DYDAKTYCZNE
1.

Wykłady, teoretycznie przedstawiające problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej.
z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności

2.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np. konsultacje
i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą

3.

Przygotowanie do zaliczenia

1.

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

14

13

6

8

30
50
2

29
50
2

LITERATURA PODSTAWOWA:

2.

J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne,
Kraków 2005.
E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Lewis Nexis, Warszawa 2005.

3.

Prawo własności intelektualnej, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Lewis Nexis, Warszawa 2009.

4.

R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, C. H. Beck, Warszawa 2006.

1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej, pod. red. A. Szewc, Warszawa 2003

2.

B. Porzecka, Prawo autorskie i prasowe, Warszawa 2005.

3.

Z. Miklasiński, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2001.
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Efekt 1 - 3

Na ocenę 2
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=50-69%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=70-89%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=90%

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu są udostępnione przez prowadzącego zajęcia w formie elektronicznej
staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach i
są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć i sesji jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Kierownika Katedry i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie
……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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WIZYTY W FIRMACH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
WIZYTY W FIRMACH, UDZIAŁ W WYDARZENIACH, WYKŁADY GOŚCINNE
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Poziom studiów:

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu
programu: wizyty
studyjne

Forma zaliczenia przedmiotu:

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Liczba punktów ECTS:
2

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

Elearning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Inne
24

24

15

15

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Tetyana Pasko (tatiana.pasko@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:

C1.

Zdobycie nowej wiedzy związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw

C2.

Doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji dotyczących działalności gospodarczej

C3.

Rozwój kompetencji społecznych: kreatywności, współpracy, zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia
rozwiązywania problemów

WYMAGANIA WSTĘPNE:
1.
2.

Podstawowa wiedza dotycząca działalności gospodarczej
Umiejętność samodzielnego uczenia się i korzystania z informacji

EFEKTY UCZENIA SIĘ:

Lp.

EK1

Efekty przedmiotowe

Zna i rozumie podstawową terminologię używaną do opisu
działalności gospodarczej

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W01
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EK2

Bierze udział w wykładach, spotkaniach, szkoleniach,
konferencjach, pokazach, targach w celu stałego podwyższania
własnych kompetencji zawodowych i personalnych

K1_K01, K1_U18

EK3

Wykorzystuje doświadczenie zdobyte dzięki wizytom w
firmach.

K1_U19, K1_U01

EK4

Samodzielnie określa priorytety służące realizacji zadań
wynikających ze specyfiki przedmiotu oraz wykorzystuje
właściwe metody i technologie do jego realizacji w
wyznaczonym czasie
Potrafi samodzielnie lub z zespołem rozwiązywać problemy
związane z poszukiwaniem i udziałem w wykładach,
spotkaniach, wydarzeniach czy szkoleniach dotyczących
zarządzania

K1_K01

EK5

K1_K04

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WARSZTATY

W1

Udział w spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach, konferencjach, seminariach

W2

Wykłady gościnne realizowane w uczelni i poza uczelnią

W3

Wizyty w firmach

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO16 - Bezpośrednia ocena na
podstawie karty zaliczenia dokumentującej realizację poszczególnych zadań

METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.

Metoda sytuacyjna

2.

Metoda praktycznego działania

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Forma aktywności

stacjonarne

Niestacjonarne

1.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np. konsultacje i
egzaminy)

24

15

2.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań

26

35

SUMA GODZIN

50

50

LICZBA PUNKTÓW ECTS

2

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Regulamin zajęć wyjazdowych

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Regulamin studiów
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KRYTERIA OCENY:
Efekty uczenia
się

EK 1-5

Na ocenę 2
Brak uczestnictwa w
wyjazdach

Na ocenę 3
Udział w 50%
wyjazdów, bez
aktywności

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Udział w 65 %
wyjazdów, aktywność w
wyjeździe

Udział w 80%
wyjazdów, aktywność w
wyjeździe.

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.

Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach i
są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni

3.

Terminy zaliczeń ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki

4.

Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
na Wirtualnym dziekanacie.

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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SEMESTR SZÓSTY
DOBRE PRAKTYKI W BIZNESIE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
DOBRE PRAKTYKI W BIZNESIE
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Język polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

Tryb studiów

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Warsztaty

Sem.

Inne

Ogólna liczba godzin

Studia
stacjonarne

8

22

4

34

Studia
niestacjonarne

6

18

4

28

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym - TAK
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr inż. Halina Węgrzyn (halina.wegrzyn@handlowa.eu) mgr Mariusz Żebrowski (Mariusz.zebrowski@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie słuchaczy z przykładami dobrych praktyk w biznesie

WYMAGANIA WSTĘPNE:
podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa
FEKTY KSZTAŁCENIA:
Efekty przedmiotowe

Lp.
EK1
EK2
EK3

Zna, jakie są formalne aspekty zakładania małego biznesu w
Polsce
Potrafi zdiagnozować potencjalne zagrożenia możliwe przy
planowaniu przedsięwzięć gospodarczych, jak i omówić
skuteczny proces rejestracji firmy.
Jest gotów do samodzielnego planowania i organizowania
przebiegu własnej pracy.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K_W12, K1_W13
K1_U01,
K1_U18
K1_K03, K1_U13, K1_K05

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2
W3

WYKŁAD
Przedsiębiorczość. Pojęcie przedsiębiorczości. Wady i zalety własnej działalności gospodarczej. Czynniki
sukcesu i porażki.
Ocena własnego potencjału przedsiębiorczości. Ocena kompetencji kandydata na przedsiębiorcę w zakresie
prowadzenia danego rodzaju biznesu.
Od pomysłu do rzeczywistości – dobre praktyki. Sposoby zwiększenia kreatywności. Metody tworzenia nowych
pomysłów. Źródła inspiracji biznesowych.
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W4
Spotkania moderowane z praktykami biznesu
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2,3 – test wiedzy
WARSZTATY - zajęcia realizowane we współpracy ze środowiskiem biznesowym Na zajęcia zapraszani są
L.p.
praktycy przedstawiający swoje doświadczenia
Kwestie formalno-prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dobre praktyki – studium
w1
przypadków.
Procedura rejestracji działalności gospodarczej (w gminie, w Krajowym Rejestrze Sądowym). Zgłoszenie
w2
działalności w urzędzie statystycznym, w urzędzie skarbowym i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Założenie rachunku bankowego. Pozostałe formalności. Dobre praktyki – studium przypadków.
Źródła finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Finansowanie ze środków własnych. Dopłaty wspólników.
Samofinansowanie. Finansowanie ze środków obcych. Pożyczka. Kredyty. Leasing. Faktoring. Emisja dłużnych
w3
papierów wartościowych. Dotacje i subwencje. Dopłaty do kredytów. Dźwignia finansowa. Współfinansowanie.
Dobre praktyki – studium przypadków.
w4
Badanie rynku. Etapy rozwoju produktu/usługi. Dobre praktyki – studium przypadków.
Adaptacja i różnicowanie własnego sposobu marketingu i sprzedaży. Segmentacja. Pozycjonowanie. Plan
w5
marketingu i sprzedaży. Budowa strategii marketingowej. Dobre praktyki – studium przypadków.
Strategia produktu. Strategia cenowa. Strategia dystrybucji. Strategia promocji. Marketing partyzancki. Budżet
w6
marketingowy. Zarządzanie firmą. Dobre praktyki – studium przypadków.
w7
Zarządzanie firmą. Dobre praktyki – studium przypadków.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO11 – studium przypadków.
MO14 – aktywność na zajęciach
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Ćwiczenia praktyczne w pracowni i w terenie (wizyty w siedzibach firm, z którymi Uczelnia współpracuje)
Projekt zespołowy połączony z prezentacją prac studenckich w zakresie uruchomienia własnej działalności

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą i przygotowanie do
ćwiczeń
Przygotowanie projektów i prezentacji
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

28

6

12

35
75
3

35
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne, Warszawa, 2006
L. Lewandowska, Rozwój firmy. Koncepcje zarządzania i finansowania, ODDK, Gdańsk 2001

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Polityka i zasady, PWE, Warszawa 1992
1.
EFEKTY
UCZENIA
Na ocenę 2
Na ocenę 3
Na ocenę 4
Na ocenę 5
SIĘ
nieobecność na
realizacja prac
wysoki poziom prac,
wysoki poziom projektu,
zajęciach, brak
odpowiadająca w sposób samodzielność myślenia, zaangażowanie i
prac wykonanych zadawalający na
aktywność w trakcie
poszukująca postawa w
Efekt 1 - 3
w pracowni, brak postawione zadania,
zajęć (udział w pracy
realizacji zadań,
projektu
aktywność w trakcie
zespołowej)
samodzielność myślenia,
zajęć (udział w pracy
aktywność w trakcie zajęć
zespołowej).
(udział w pracy zespołowej)
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Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
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INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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BIZNES PLAN
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
BIZNES PLAN
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Język polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin

Warsztaty

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

8

22

4

34

Studia
niestacjonarne

6

18

4

28

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
dr inż. Halina Węgrzyn (halina.wegrzyn@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

poznanie zasad i metodologii opracowywania biznes planów.

C2.

umiejętności: samodzielne opracowanie biznes planu

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczenie przedmiotów: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy zarządzania, podstawy finansów i rachunkowości,
podstawy marketingu
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.
EK1
EK2

EK3

Definiuje podstawowe pojęcia związane z biznes planem i
zna różne typy biznes planów
Potrafi zdefiniować pomysł na własny biznes i napisać
biznes plan według przyjętych w przedmiocie standardów,
w tym przeprowadzić uproszczone badanie rynku
Potrafi zdefiniować plusy i minusy własnego biznesu i na tej
podstawie planować własny rozwój zawodowy i rozumiejąc
potrzebę uczenia się przez całe życie

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W12, K1_W13
K1_U01, K1_U03, K1_U18

K1_U13, K1_K03

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Pojęcie biznesplanu. Funkcje i zastosowanie biznesplanu. Rodzaje biznesplanów. Elementy biznesplanu
Kluczowe informacje zawarte w Biznesplanie. Prezentacja firmy. Analiza organizacyjna i strategiczna firmy.
Analiza otoczenia firmy. Określenie przedsięwzięcia głównego. Czasokres przedsięwzięcia.

W2
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W3

Strategia marketingowa. Założenia do prognozy sprzedaży – plan sprzedaży.

W4

Założenia inwestycyjne i plan techniczny (plan produkcji). Założenia i plan organizacyjny.

W5

Założenia do prognozy finansowej i plan finansowy. Harmonogram działania. Załączniki

W6

Ocena opłacalności finansowej projektu biznesowego

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2,3 - Kolokwium – test
pisemny, pytania otwarte i zamknięte
L.p.

w.1
w.2

WARSZTATY
Zasady opracowywania, konstrukcja i fazy przygotowania biznes planu przedsiębiorstwa:
- opracowanie części strategicznej biznesplanu
- opracowanie części operacyjnej biznesplanu
- opracowanie części finansowej biznesplanu
Przygotowanie materiałów do analizy nowego przedsięwzięcia. Informacje niezbędne do opracowania biznes
planu

w.3

Problemy praktyczne związane z przygotowaniem biznes planu.

w.4

Studium przypadku: biznes plan małego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Analiza rozwiązań. Zaliczenie projektu (w ramach zajęć studenci w grupach projektowych opracują biznesplan
przykładowej małej firmy).
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO12 - Ocena na podstawie
zadań wykonanych w grupie lub indywidualnie
w.5

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie projektu
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do warsztatu i wykładu
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

28

16
15
35
100
4

12
20
40
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Biznesplan : model najlepszych praktyk / Jerzy Skrzypek. - Warszawa : Wydaw. Poltext, 2009.
Biznesplan : skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy / Jacek Pasieczny. - Warszawa : Polskie Wydaw.
Ekonomiczne, 2007.
Biznes plan jako instrument zarządzania firmą / Leszek Kupiec, Tomasz Dębowski. - Białystok : Wydaw. Wyższej
Szkoły Finansów i Zarządzania, 2003.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
J. Skrzypek, E. Filar, Biznes Plan, Poltex, Warszawa 2006

1.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia <= 50%

osiągnięcie zakładanych osiągnięcie zakładanych osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
efektów kształcenia z
efektów kształcenia
pominięciem niektórych pominięciem niektórych obejmujących wszystkie
Efekt 1-3
ważnych aspektów lub z mniej istotnych
istotne aspekty
poważnymi
aspektów
>= 85%
nieścisłościami
>=71 – 85%
>= 51 – 70%
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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CONTROLLING FINANSOWY
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
CONTROLLING FINANSOWY
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Język polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: III
Semestr studiów: 6
Forma zajęć

Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów ECTS:
2
Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

20

4

34

6

12

4

22

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym – NIE
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
dr Tetyana Pasko (tatiana.pasko@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Poznanie zadań i istoty controllingu w przedsiębiorstwie

C2.

Opanowanie wiedzy o narzędziach controllingu finansowego możliwych do wykorzystania w zarządzaniu
przedsiębiorstwem

C3.

Zdobycie umiejętności wykorzystania w praktyce metod i narzędzi controllingu finansowego

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu: posiada wiedzę z zakresu teorii rachunkowości i rachunkowości zarządczej
FEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5
EK6

EK7
EK8
EK9

Efekty przedmiotowe
zna cechy charakterystyczne controllingu, jako systemu
informacyjnego wspomagającego proces
zarządzania
przedsiębiorstwem
zna
nowoczesne
instrumenty
controllingu, w tym
zwłaszcza operacyjnego i strategicznego
ma wiedzę o roli controllingu w procesie zarządzania
wartością firmy
wie, na czym polega budżetowanie i przy jakiego rodzaju
parametrach jest przeprowadzane
definiuje podstawowe pojęcia i procesy z zakresu controllingu
finansowego
umie zastosować nowoczesne narzędzia budżetowania
i controllingu operacyjnego i strategicznego wykorzystywane
w firmach do zarządzania rentownością, planowania
finansowego, zarządzania wartością
potrafi przeprowadzić analizę odchyleń wielkości faktycznych
od budżetowanych kosztów przedsiębiorstwa
potrafi sporządzić budżety operacyjne w przedsiębiorstwie oraz
na ich podstawie budżet finansowy pro forma
potrafi odróżnić i właściwe zastosować controlling kosztów,
controlling podatkowy oraz controlling inwestycyjny

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W01, K1_W10
K1_W01, K1_W10
K1_W01, K1_W10
K1_W01, K1_W10
K1_W01, K1_W10
K1_U05, K1_U07, K1_U08, K1_U15, K1_K04

K1_U05, K1_U07, K1_U08, K1_U15, K1_K04
K1_U05, K1_U07, K1_U08, K1_U15, K1_K04
K1_U05, K1_U07, K1_U08, K1_U15, K1_K04
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EK10

posiada zdolność do analizy, interpretacji i zastosowania
informacji generowanych przez systemy controllingu
operacyjnego i strategicznego

K1_U05, K1_U07, K1_U08, K1_U15, K1_K04

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

WYKŁAD
Istota controllingu finansowego i jego miejsce w systemie controllingu.
Cele i zadania controllingu finansowego
Instrumentarium strategicznego controllingu finansowego.
Instrumentarium operacyjnego controllingu finansowego.
Controlling kosztów.
Controlling podatkowy.
Controlling inwestycyjny.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2,3 – test wiedzy (pytania otwarte i
zamknięte)
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw1
Ćw2

Instrumentarium strategicznego i operacyjnego controllingu finansowego
Controlling kosztów

Ćw3

Controlling inwestycyjny

Ćw4

Controlling podatkowy

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO11 – studium przypadków, MO14
– aktywność na zajęciach
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Wykład problemowy z zastosowaniem technik multimedialnych
Ćwiczenia realizowane w formie pracy grupowej z zastosowaniem studium przypadku

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.

Godziny kontaktowe z prowadzącym
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą i przygotowanie do
ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34
22
6

6

10
50
2

22
50
2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Maria Sierpińska, Agata Sierpińska-Sawicz, Ryszard Węgrzyn, Controlling finansowy w przedsiębiorstwie, PWN,
Warszawa 2018
Wiesław Janik Maria Paździor, Rachunkowość zarządcza i controlling, Politechnika Lubelska Lublin 2012 publikacja
dsostępna: http://bc.pollub.pl/Content/973/controlling.pdf
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań, pod red. R. Krupskiego i M. Przybyły, Wydawnictwo PAN,
Wrocław-Warszawa-Kraków 1996.

1.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Efekt 1 -10

Na ocenę 2
Brak osiągnięcia
zakładanych
efektów
kształcenia <=
50%

Na ocenę 3
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami

Na ocenę 4
Brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia <= 50%

Na ocenę 4,5; 5
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi nieścisłościami

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności (U) i
kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie elearningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach i są
dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców na
Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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WYCENA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
WYCENA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów ECTS:
2

Profil:
praktyczny
Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin

Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

Studia
niestacjonarne

6

12

4

22

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): TAK
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr inż. Halina Wegrzyn halina.wegrzyn@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Nabycie wiedzy z zakresu wartości przedsiębiorstwa oraz metod służących do jej oszacowania

C2.

Posiadanie wiedzy z zakresu czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa

C3.

Nabycie umiejętności współpracy w grupie i opracowywania raportów z wyceny przedsiębiorstwa

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania. Rachunkowość zarządcza
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1

EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Student ma wiedzę na temat czynników kształtujących
wartość przedsiębiorstwa oraz metod wyceny
przedsiębiorstwa
Umie szacować wartość przedsiębiorstwa (w zakresie
podstawowym) i dokonać interpretacji otrzymanych
wyników
Umie dokonywać trafnego wyboru podejścia i metody
wyceny wybranego przedsiębiorstwa
Umie wspólnie z grupą przygotować raport z wyceny
przedsiębiorstwa i uargumentować jego poprawność

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W01, K1_W05, K1_W06

K1_U01, K1_U02, K1_U07
K1_U01, K1_U02, K1_U07
K1_U15, K1_K02
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

Zagadnienia wstępne. Pojęcie wartości przedsiębiorstwa i jej znaczenie w zarządzaniu. Potrzeba tworzenia
wartości przedsiębiorstwa. Funkcje i przeznaczenie wycen. Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa.
Tworzenie organizacji ukierunkowanej na tworzenie wartości przedsiębiorstwa. Klasyfikacja metod wyceny.
Metody majątkowe wyceny wartości przedsiębiorstwa. Metoda skorygowanych aktywów netto. Metoda
W2
odtworzeniowa oraz wycena metodą likwidacyjną. Case study.
Metody dochodowe wyceny wartości przedsiębiorstwa. Proces wyceny przedsiębiorstwa z wykorzystaniem
metod dochodowych. Kalkulacja wolnych przepływów FCFE kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych dla
właścicieli (ang. Equity Value) i FCFF kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych dla przedsiębiorstwa (ang.
W3
Enterprise Value, Firm Value). Wycena zysków ekonomicznych (ang. EVA). Kalkulacja wartości rezydualnej w
wycenie przedsiębiorstw. Case study. Ograniczenia w stosowaniu podejścia dochodowego – kluczowe elementy
ryzyka przy wycenie metodą dochodową.
Szacowanie kosztu kapitału własnego. Optymalna struktura kapitału – teoria Modiglianiego Millera i jej
zastosowanie w procesie wyceny przedsiębiorstwa. Szacowanie kosztu kapitału własnego za pomocą modelu
W4
CAPM. Źródła danych niezbędnych ustalanie kosztu kapitału. Oszacowanie kosztu kapitału własnego oraz
WACC dla spółek giełdowych i nie giełdowych. Ograniczenia w szacowaniu kosztu kapitału własnego. Wady i
zalety tych metod. Analiza przypadków.
Metody porównawcze i mieszane w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa. Założenia metod porównawczych.
W5
Zastosowanie wskaźników EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, V/S - proces, ryzyko wyceny. Omówienie metod
mieszanych wyceny ich wady i zalety oraz ograniczenia w ich stosowaniu. Analiza przypadków.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO1 - zaliczenie ustne na
podstawie zestawu zagadnień
W1

L.p.

WARSZTATY

w. 1

Celem ćwiczeń będzie opracowanie przez ok. 3-4 osobowe zespoły raportu z wyceny wybranego
przedsiębiorstwa.
Zajęcia 1. Omówienie celu zajęć. Przedstawienie co powinien zawierać raport z wyceny.
1. Wprowadzenie (zakres prac, źródło informacji)
2. Zastosowana metodologia wyceny przedsiębiorstwa i jej uzasadnienie (definicja wartości,
charakterystyka zastosowanej metodologii wyceny, ograniczenia i uwagi)
3. Opis wybranego przedsiębiorstwa (podstawowe informacje o spółce, wyniki finansowe i ich
interpretacja)
4. Analiza rynku
5. Analiza wartości
6. Podsumowanie wyników
Wnioski

w. 2-4

Realizacja poszczególnych elementów w/w raportu.

w. 5

Prezentacja oszacowanej wycen przedsiębiorstw przez poszczególne zespoły. Omówienie wyników.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO16 - Warunkiem zaliczenie
ćwiczeń jest przygotowanie i przedstawienie raportu z wyceny wybranego przedsiębiorstwa przed komisją składającą się z
przedstawicieli biznesu, MO14 aktywność na zajęciach
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną, case study
Opracowanie raportu z wyceny
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

160

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wydział Ekonomiczno-Menedżerski, Kierunek Finanse i rachunkowość

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do warsztatów
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

1.
2.
3.
4.

34

21

6
10
25
75
3

9
10
35
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
Wycena przedsiębiorstwa: od teorii do praktyki, red. nauk. Marek Panfil, Andrzej Szablewski. Poltext,
Warszawa 2011.
Nita B: Metody wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007

1.
2.
3.

Jaki A: Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Zarzecki Z. Formalne aspekty wyceny przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji 2009, nr 9, s. 35-38
4.
Szablowski A., Tuzimek R., Wycena i zarządzanie wartością firmy, Wyd. Poltex, 2007
Szczepankowski, Piotr J. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2012

5.
6.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Zaliczenie ustne poniżej 15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
15 pkt
Efekt 1-3
Przygotowane i
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
przedstawienie raportu z
wyceny 15 pkt
Efekt 1-3
Aktywność poniżej 3
4-6 pkt
10-15 pkt
powyżej 16 pkt
pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
Efekt 1-3

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu są udostępnione przez prowadzącego zajęcia w formie
elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane EFEKTY UCZENIA SIĘ są udostępniane studentom na platformie elearningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
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7.

Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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DYPLOMOWANIE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
EGZAMIN DYPLOMOWY
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Profil:
praktyczny
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 6

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin
Tryb studiów
Studia
stacjonarne

Ćw.

W

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
dyplomowanie
Liczba punktów ECTS:
5

Elearning

Forma zajęć
Lektora
Lab.
t

Projekt

4

Inne

Ogólna liczba godzin

16

20

Studia
6
15
21
niestacjonarne
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec wanda.ronka-chmielowiec@handlowa.eu , Dr inż. Halina Węgrzyn
halina.wegrzyn@handlowa.eu, Dr Tetyana Pasko tatiana.pasko@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Wykorzystanie wiedzy kierunkowej i specjalnościowej

C2.

Zaprezentowanie wiedzy i umiejętności podczas egzaminu dyplomowego

C3.

Zweryfikowanie postawy studenta w zakresie samorozwoju

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczenie wszystkich przedmiotów.
EFEKTY UCZENIA SIĘ:

Lp.

EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich
interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać
opinie.
Potrafi jasno przedstawiać swoje poglądy, argumentować je
przy użyciu różnych środków przekazu informacji.
Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także
różnych źródeł.
Jest gotowy do podjęcia studiów drugiego stopnia i dalszego
rozwoju

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W6,
K1_U01, K1_U02, K1_U04
K1_U10
K1_U09
K1_U19
K1_K07
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Wprowadzenie do przedmiotu. Zapoznanie z sylabusem i omówienie przebiegu egzaminu dyplomowego.

W2

Omówienie zagadnień egzaminacyjnych. Zasady przygotowywania się do egzaminu dyplomowego.

Metody oceny: MO1 – egzamin ustny.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
Podające – opis.
2.
Problemowe – metoda przypadków.
3.
Praktyczne - ćwiczenia praktyczne w rozwijaniu intelektu
OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie egzaminu
Egzamin
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

1.
2.
3.
4.

20

21

10
94
1
125
5

9
94
1
125
5

LITERATURA PODSTAWOWA:
Kuciński K., Metodologia nauk ekonomicznych: dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa 2010./ BRAK: Metody
badawcze w naukach społecznych / Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias. - Poznań : Zysk i
S-ka, [2001].

1.

Ledzianowski J., Michaluk A., Metodologia badań w zarządzaniu, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
we Wrocławiu, Wrocław 2012/ BRAK: Podstawy badań społecznych / Earl Babbie. - Warszawa :

2.

Wydaw. Nauk. PWN, 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Zarządzenie Dziekana w sprawie egzaminu.
Regulamin studiów WSH we Wrocławiu

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Brak odpowiedzi na 2 z
Odpowiedź na pytania z
3 pytań
brakami
Brak odpowiedzi na 2 z
Odpowiedź na pytania z
Efekt 2
3 pytań
brakami
Efekt 3
Brak odpowiedzi na 2 z
Odpowiedź na pytania z
3 pytań
brakami
Efekt 4
Brak umiejętności
Mała asertywność w
obrony własnego zdania dyskusji
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
Efekt 1

1.
2.
3.
4.
5.

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Odpowiedź poprawna, z
uwagami
Odpowiedź poprawna, z
uwagami
Odpowiedź poprawna, z
uwagami
Poprawny udział w
dyskusji

Odpowiedzi bez
zastrzeżeń
Odpowiedzi bez
zastrzeżeń
Odpowiedzi bez
zastrzeżeń
Duża umiejętność
obrony własnego zdania

Materiały dydaktyczne do przedmiotu są udostępnione przez prowadzącego zajęcia w formie
elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa dla kierunku jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się wraz z sylabusem są udostępniane studentom na platformie elearningowej i w Biurze Dydaktyki.
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Kierownika Katedry i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie
Oceny z projektu inżynierskiego są dostępne dla studenta w dziekanacie.
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6.

Wyniki z egzaminu podawane są dyplomantowi bezpośrednio po egzaminie.

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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