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

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowe
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

6

36

Studia
niestacjonarne

9

12

6

27

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 wyzwania
C3.
w zakresie przywództwa.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
C2.

Brak wymagań wstępnych
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
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_W05
K1_W07, K1_W09
K1_W05, K1_U08
K1_U08

K1_U17, 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
Ćw.
4-5

ĆWICZENIA
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
– kierunki, koncepcje - studium przypadku
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI
– istota zarządzania; umiejętności, role, funkcje kierownicze - studium przypadku
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I JEJ CECHY
– struktura organizacyjna - studium przypadku
STYLE ZARZĄDZANIA I TECHNIKI ZARZĄDZANIA
– style kierowania - studium przypadku
4
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– 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.

36

27

10
38
41
125
5

10
33
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 2005.

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

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu są udostępnione przez prowadzącego zajęcia w formie elektronicznej
staroście grupy
5
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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 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
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MATEMATYKA DLA EKONOMISTÓW
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
MATEMATYKA DLA EKONOMISTÓW
Poziom studiów: I
stopnia

Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Nazwa modułu
programu: kierunkowe

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
egzamin

Rok studiów: I……………………………..
Semestr studiów: I…………………….....

Liczba punktów ECTS:
5

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

14

18

6

38

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)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie studentów z teoretycznymi elementami matematyki wyższej

C2.

Wyrobienie odpowiedniej sprawności rachunkowej

C3.

Wyrobienie zdolności logicznego rozumowania

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Zna typowe algebraiczne metody matematyczne

K1_W10

EK2

Stosuje typowe algebraiczne metody matematyczne

K1_U05, K1_U22

EK3

Analizuje, interpretuje, rozwiązuje problemy w języku
analizy matematycznej

K1_U22, K1_K06

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Algebra macierzowa
7
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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/kolokwium 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: Egzamin/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
38

30

10
30
47
125
5

10
30
55
125
5

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

W.Krysicki, L, Włodarski Analiza matematyczna w zadaniach cz1 PWN, Warszawa 2007
K.Kuratowski,Rachunek Różniczkowy i całkowy Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
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J.Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2011
A.Błaszczyk, S.Turek, Zarys matematyki. Logika, algebra, analiza matematyczna WSB, 2014

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Efekt 1-2

Na ocenę 2
Student nie zna
elementów matematyki
wyższej

Na ocenę 3
Student w niewielkim
stopniu zna elementy
matematyki wyższej

Na ocenę 4
Student w znaczącym
stopniu zna elementy
matematyki wyższej

Na ocenę 5
Osiągnięcie
zakładanych efektów
kształcenia obejmujące
wszystkie istotne
aspekty >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 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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PRAWO
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PODSTAWY PRAWA
Poziom studiów:
I stopnia

Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski
Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu
programu:
kierunkowe

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

16

4

20

Studia
niestacjonarne

12

3

15

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 zagadnieniami z zakresu prawa.

C2.

Zapoznanie studentów z podstawowymi źródłami prawa obowiązującymi w Polsce z uwzględnieniem prawa UE.

C3.

Zapoznanie studentów z podstawowymi cechami i gałęziami prawa.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student powinien posiadać podstawową wiedzę o funkcjonowaniu państwa i jego organów oraz o podstawowych zasadach,
przepisach i roli prawa w życiu społecznym.
FEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Posiada podstawową wiedzę, w zakresie źródeł prawa
polskiego.

K1_W11

EK2

Zna i rozumie uwarunkowania funkcjonowania prawa w
systemie ustrojowym w Polsce.

K1_W11

EK3

Potrafi określić charakter przepisów prawa i ich
obowiązywanie.

K1_U01

EK4

Potrafi omówić aktualne regulacje i rozwiązania prawne w
poszczególnych gałęziach prawa.

K1_U06

Potrafi ocenić rolę prawa w funkcjonowaniu ustroju i
gospodarki państwa.

K1_U14

EK5
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Posiada świadomość konieczności ciągłego poszerzania
swej wiedzy z różnych dziedzin prawa i jego znaczenia w
życiu społecznym i indywidualnym.

EK6

K1_K06

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2

WYKŁAD
PRAWO
Pojęcie, główne cechy i podziały prawa.
PAŃSTWO A PRAWO ORAZ INNE PODMIOTY I ZESPOŁY WARTOŚCI MAJĄCE WPŁYW NA
STANOWIENIE I WYKONYWANIE PRAWA.

W3

SYSTEM PRAWA W POLSCE. ŹRÓDŁA PRAWA.
Główne gałęzie prawa. System źródeł prawa w Polsce. Stanowienie prawa.

W4

KONSTYTUCJA JAKO USTAWA ZASADNICZA.
Podstawowe cechy ustroju i prawa. Praworządność i jej gwarancje. Demokratyczne państwo prawne.

W5

PRAWO JAKO SYSTEM NORM.
Norma prawna a przepis prawny. Budowa normy prawnej.

W6

PRAWO CYWILNE I INNE POKREWNE GAŁĘZIE PRAWA (prawo prywatne).

PRAWO PUBLICZNE; PRAWO KARNE, PRAWO ADMINISTRACYJNE I ELEMENTY PRAWA
PUBLICZNEGO W INNYCH GAŁĘZIACH PRAWA. GAŁĘZIE PRAWA FUNKCJONUJĄCE W SFERZE
GOSPODARCZEJ (prawo handlowe, bankowe, ubezpieczeniowe).
W8
STOSOWANIE I PRZESTRZEGANIE PRAWA. Odpowiedzialność prawna i jej rodzaje. Wykładnia prawa.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - Egzamin/kolokwium w
W7

formie testu zamkniętego
METODY DYDAKTYCZNE
1.

Wykład z elementami prezentacji wizualnej.

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
20

15

20
35
75
3

20
40
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018, Wyd. 12
(możliwe też korzystanie z wcześniejszych wydań autorstwa T. Stawińskiego i P. Winczorka).
A. Filipowicz, Podstawy prawa dla ekonomistów; podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania, Wyd. C.H.
Beck, Warszawa 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

W. Góralczyk, Podstawy prawa, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009.

2.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się
Efekt 1

Na ocenę 2
Test. Poniżej 50%
właściwych odpowiedzi.

Efekt 2

Test. Poniżej 50%
właściwych odpowiedzi.

Efekt 3

Test. Poniżej 50%
właściwych odpowiedzi.

Efekt 4

Test. Poniżej 50%
właściwych odpowiedzi.

Na ocenę 3
Test. Powyżej 50%
właściwych odpowiedzi do
75%.
Test. Powyżej 50%
właściwych odpowiedzi do
75%.
Test. Powyżej 50%
właściwych odpowiedzi do
75%.
Test. Powyżej 50%
właściwych odpowiedzi do
75%.

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Test. Powyżej 75%
poprawnych odpowiedzi.

Test. Powyżej 90%
poprawnych odpowiedzi.

Test. Powyżej 75%
poprawnych odpowiedzi.

Test. Powyżej 90%
poprawnych odpowiedzi.

Test. Powyżej 75%
poprawnych odpowiedzi.

Test. Powyżej 90%
poprawnych odpowiedzi.

Test. Powyżej 75%
poprawnych odpowiedzi.

Test. Powyżej 90%
poprawnych odpowiedzi.

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 e-learningowej
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.

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu

12

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wydział Ekonomiczno-Menedżerski, Kierunek: Zarządzanie

SOCJOLOGIA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
SOCJOLOGIA
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
I stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu:
ogólny

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

20

4

24

Studia
niestacjonarne

12

3

15

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
dr Dariusz Socha, dariusz.socha@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Zdobycie przez studenta wiedzy na temat socjologii jako dyscypliny naukowej, jej warsztatu metodologicznego
oraz wiedzy o podstawowych mechanizmach społecznych
Ukształtowanie u studentów postawy pro-aktywnego poszukiwania informacji i opierania opinii o wydarzeniach
społecznych na obiektywnych danych
Zdobycie przez studenta zdolności analizy zjawisk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa
obywatelskiego

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Posiadanie ogólnej wiedzy z zakresu nauk o społeczeństwie uzyskanej w liceum na przedmiocie WOS .
FEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5

Efekty przedmiotowe
Student posiada wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii,
zna terminy i pojęcia oraz rozumie istotę procesów
społecznych zachodzących w społeczeństwie.
Ma wiedzę z zakresu kultury i jej roli w życiu
współczesnym.
Student ma świadomość społecznej natury gospodarki oraz
jej zmiennych relacji z innymi instytucjami społecznymi.
Student analizuje zjawiska społeczne zachodzące w
organizacjach wykorzystując do tego odpowiednie teorie
socjologiczne.
Student umie współpracować i komunikować się z
członkami innych grup zadaniowych

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K_W01
K1_W06
K1_W06
K1_W10, K1_U01
K1_U17, K1_K01
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2

WYKŁAD
Socjologia jako nauka o społeczeństwie –wprowadzenie w problematykę zajęć. Przedmiot socjologii i jej
praktyczne zastosowanie. Podstawowe teorie socjologiczne. Narzędzia i metody badawcze w socjologii.
Społeczeństwo i jego przemiany na przestrzeni wieków.
Grupy i zbiorowości społeczne. Rodzaje grup i kryteria ich wyodrębniania. Typy interakcji i komunikacji w
grupie. Pojęcie roli społecznej, statusu, prestiżu. Przywództwo w grupie. Style zarządzania.

W3

Kultura i jej rola w życiu współczesnym – naukowe i potoczne rozumienie kultury, kultura własna i obca –
relatywizm kulturowy, etnocentryzm i ksenofobia. Pojęcie kultury organizacyjnej.

W4

Organizacje i instytucje społeczne; instytucje w socjologii: rodzina, religia, rząd polityka, edukacja. Gospodarka
i świat w XXI wieku. Nowoczesne organizacje. Praca i życie gospodarcze. Niepewność zatrudnienia.

W5

Społeczeństwo obywatelskie – definicje i rozumienie istoty społeczeństwa obywatelskiego. Rozwój
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

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

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie projektu, debata publiczna
Dyskusja, referaty

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
Przygotowanie do kolokwium z całego materiału
przedstawionego na wykładach
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

24

15

16

25

35

35

75
3

75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Giddens A., Socjologia, Warszawa, 2005 r., PWN
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków, 2012 r., Znak
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa, 2009 r., Oficyna Naukowa

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Z. Bauman, Płynne czasy: życie w epoce niepewności, Wydaw. Sic!, Warszawa 2007.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Efekt 1

Na ocenę 2
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

Na ocenę 3 - 3,5

Na ocenę 4 – 4,5

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=51-70%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71-85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%
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Efekt 2

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

Efekt 3

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

Efekt 4

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

Efekt 5

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=51-70%
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=51-70%
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=51-70%
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=51-70%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71-85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71-85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71-85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71-85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%

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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KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:

Profil:
praktyczny

Kompetencje społeczne

Rok studiów: I
Semestr studiów: I

Forma zaliczenia przedmiotu:
zo

Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Elearning

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

16

4

30

6

12

3

21

Lab.

Lektorat

Sem.

Konsultacje

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.

Poznanie i nabycie umiejętności stosowania różnych struktur komunikacyjnych

C2.

Nabycie kluczowych umiejętności interpersonalnych

C3.

Przygotowanie do pracy zespołowej

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Lp.

Efekty przedmiotowe

EK1

Zna zasady konstruowania różnych struktur
komunikacyjnych.

EK2

Potrafi rozpoznać i zinterpretować zachowania
komunikacyjne.

EK3

Potrafi zastosować strukturę komunikacyjną adekwatnie do
sytuacji.

K1_U03

EK4

Potrafi pracować w zespole.

K1_U17

EK5

Stosuje różnorodne sposoby komunikacji podczas zajęć.

K1_U12

K1_W13
K1_W13, K1_U12

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Komunikacja niewerbalna

W2

Prezentacje biznesowe
16
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W3

Negocjacje

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO9 - Prezentacja
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Formułowanie opinii i udzielanie informacji zwrotnej

Ćw.2

Przedstawienie pomysłu i uzasadnienie stanowiska

Ćw.3

Konstruktywna krytyka

Ćw.4

Sztuka konwersacji

Ćw.5

Mowa windowa i przemawianie

Ćw.6

Tworzenie oryginalnych tekstów

Ćw.7

Prowadzenie zebrań i narad

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO6 - Pokaz umiejętności
praktycznych, MO8 - Praca w zespole, M11- Studium przypadku, M12 - Zadanie praktyczne.
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną
Dyskusja zogniskowana
Studium przypadku
Praca zespołowa
Prezentacja
Ćwiczenia praktyczne

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 egzaminu
Przygotowanie do ćwiczeń
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
30

21

10
20
15
75
3

14
20
20
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Montana Czarnawska M.: Podstawy negocjacji i komunikacji, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora,
Pułtusk 2003
Pease B., Pease A.: Mowa ciała, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007
Filarski K.: Storytelling inspiracyjny. Podręcznik do historii. Klasa biznes, Storyhill Publishing House, Raszyn
2016

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Hartley P.: Komunikowanie interpersonalne, Astrum, Wrocław 2006
Listwan T.: Zarządzanie kadrami. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się
EK 1
EK 2
EK 3
EK 4
EK 5

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Prezentacja poniżej 10
pkt
Praca podczas ćwiczeń
poniżej 5 pkt
Praca podczas ćwiczeń
poniżej 5 pkt
Praca podczas ćwiczeń
poniżej 5 pkt
Praca podczas ćwiczeń
poniżej 5 pkt

Prezentacja od 10; 11-12
pkt
Praca podczas ćwiczeń
5-6; 7-8 pkt
Praca podczas ćwiczeń
5-6; 7-8 pkt
Praca podczas ćwiczeń
5-6; 7-8 pkt
Praca podczas ćwiczeń
5-6; 7-8 pkt

Na ocenę 4
Prezentacja od 13-14;
15-16 pkt
Praca podczas ćwiczeń
9-10; 11-12 pkt
Praca podczas ćwiczeń
9-10; 11-12 pkt
Praca podczas ćwiczeń
9-10; 11-12 pkt
Praca podczas ćwiczeń
9-10; 11-12 pkt

Na ocenę 5
Prezentacja od 17-18 pkt
Praca podczas ćwiczeń
13-14 pkt
Praca podczas ćwiczeń
13-14 pkt
Praca podczas ćwiczeń
13-14 pkt
Praca podczas ćwiczeń
13-14 pkt

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:
ZARZĄDZANIE
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.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

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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FEKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.
EK1
EK2
EK3

EK4

EK5

EK6

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Student ma wiedzę na temat zasad savoir-vivre i docenia
jego rolę w kontaktach międzyludzkich

K1_W06

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

K1_W08
K1_W08

K1_U01

K1_U11

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

Etykieta w życiu zawodowym. Dress code. Mowa ciała.

Warszt6

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:
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

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
Zgółkowie H. T.: Językowy savoir-vivre, Wydawnictwo: Książka i Wiedza, Warszawa 2004

1.
2.
3.
4.

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

1.

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

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 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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ETYKA W BIZNESIE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ETYKA W BIZNESIE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
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.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

16

4

20

Studia
niestacjonarne

12

3

15

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Marek Miedziński (marek.miedziński@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
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
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_W06

K1_U14

K1_U17

K1_K02

22

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wydział Ekonomiczno-Menedżerski, Kierunek: Zarządzanie

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: MO2- Egzamin/kolokwium w formie testu zamkniętego.

METODY DYDAKTYCZNE
1.

Prezentacja multimedialna, dyskusja problemowa, studium przypadków

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
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

20

15

10
45
75
3

10
50
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

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

2.

Stoner J., Freeman R., Gilbert D.: Kierowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Zachowania ludzi w organizacji, Januszkiewicz Katarzyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2012
P. Singer (Red.) - Przewodnik po etyce, Wydaw. KIW, Warszawa 2009

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się
Efekt 1

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej 15 pkt

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

15 ÷17, 18 ÷20

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt
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Efekt 2

Test wiedzy poniżej 15 pkt

Efekt 3

Test wiedzy poniżej 15 pkt

Efekt 4

Test wiedzy poniżej 15 pkt

pkt
15 ÷17, 18 ÷20
pkt
15 ÷17, 18 ÷20
pkt
15 ÷17, 18 ÷20
pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

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 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
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JEZYK POLSKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
JĘZYK POLSKI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

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: 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 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_U13

EK4

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i
zawodowe

K1_U22
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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 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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JĘZYK ANGIELSKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
JĘZYK ANGIELSKI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

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

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
angielski

Profil:
praktyczny

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 Dominika Turlej dominika.turlej@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_U13

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i
zawodowe

K1_U22

TREŚCI PROGRAMOWE:
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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.
2.
3.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do zaliczenia

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
60
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4.

e-learning

15
125
5

SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

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

3.
4.

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 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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JĘZYK NIEMIECKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
JĘZYK NIEMIECKI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

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

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
niemiecki

Profil:
praktyczny

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_U13

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i
zawodowe

K1_U22
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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 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

33

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wydział Ekonomiczno-Menedżerski, Kierunek: Zarządzanie

JĘZYK HISZPAŃSKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
JĘZYK HISZPAŃSKI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

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

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
hiszpański

Profil:
praktyczny

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_U13

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i
zawodowe

K1_U22
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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

<=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 e-learningowej
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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SEMESTR DRUGI
JEZYK POLSKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
JĘZYK POLSKI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia I stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski
Forma zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie na ocenę

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu
programu: Język obcy

Rok studiów: I
Semestr studiów: II

Liczba punktów ECTS:
5

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

E-learning

16

Lab.

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
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.
EK1
EK2

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

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.)

K1_U11
K1_U11

EK3

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

K1_U13

EK4

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i
zawodowe

K1_U22

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)
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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:
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 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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JĘZYK ANGIELSKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
JĘZYK ANGIELSKI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

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

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
angielski

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

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_U13

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i
zawodowe

K1_U22
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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
41
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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 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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JĘZYK NIEMIECKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
JĘZYK NIEMIECKI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

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

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
niemiecki

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

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_U13

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i
zawodowe

K1_U22
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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

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 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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JĘZYK HISZPAŃSKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
JĘZYK HISZPAŃSKI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

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

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
hiszpański

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

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_U13

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i
zawodowe

K1_U22
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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 e-learningowej
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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WYCHOWANIE FIZYCZNE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Profil:
praktyczny

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu: WF

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba punktów
ECTS: 0

Tryb studiów

W

Ćw.

Forma zajęć
E-learning
Lab.

Lektorat

Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Sem.

Inne
30 w
semestrze

Ogólna liczba
godzin

-

60
-

Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): mgr Mateusz Komendziński (mateusz.komendzinski@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.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu
studiów

EK1

ma ugruntowaną wiedzę o wpływie ćwiczeń fizycznych na
zdrowie i ogólną sprawność

K1_U22

EK2
EK3
EK4
EK5

zna podstawową terminologię i nazwy ćwiczeń na
podstawowe grupy mięśniowe
ma ogólną wiedzę na temat fizjologii człowieka w zakresie
ruchu, prawidłowego oddychania i układu krążeniowonaczyniowego
wykonuje ćwiczenia i potrafi rozegrać elementy taktyczne
w grach zespołowych
potrafi samodzielnie przeprowadzić zajęcia sportowe,
rekreacyjne oraz gry i zabawy ruchowe

K1_U22
K1_U22
K1_U22
K1_K01
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3
Ćw.4

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

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Student nie ma
wiedzy

Student częściowo
opanował wiedzę

Student opanował wiedzę
w stopniu dobrym

Efekt 2

Student nie ma
podstawowej
wiedzy

Efekt 3

Student nie ma
wiedzy
Student nie wykazał
chęci (brak
zaangażowania)
doskonalenia
sprawności
Student nie potrafi
przeprowadzić
żadnej formy

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

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

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)

Student zna w sposób
dostateczny zasady
przeprowadzania zajęć

Student potrafi
samodzielnie
przeprowadzić zajęcia

Student wykazuje
inicjatywę i w nowatorski
sposób prowadzi zajęcia

Efekt 1

Efekt 4

Efekt 5
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aktywności
ruchowej

sportowe, rekreacyjne
oraz gry i zabawy
ruchowe

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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PREZENTACJE BIZNESOWE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PREZENTACJE BIZNESOWE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zo

Rok studiów: I
Semestr studiów: II

Poziom studiów:
SPS
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

6

12

4

22

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 Aneta Szymańska (aneta.szymanska@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zdobycie wiedzy na temat rodzajów prezentacji oraz uwarunkowań skutecznego prezentowania.

C2.

Poznanie efektywnych narzędzi, które mogą być wykorzystane w prezentacjach biznesowych.

C3.

Nabycie umiejętności planowania, opracowywania i wygłaszania prezentacji w sytuacjach związanych z
biznesem.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
1. Umiejętności z zakresu komunikacji biznesowej.
2. Podstawowa znajomość programu Microsoft PowerPoint.
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Posiada wiedzę na temat czynników, które wpływają na
skuteczność prezentacji biznesowej.

K1_W13

EK2

Potrafi zaplanować, opracować i wygłosić prezentację
biznesową wykorzystując różne narzędzia.

K1_U03

EK3

Zna podstawowe techniki zarządzania publicznością
podczas prezentacji i ma umiejętność ich zastosowania.

K1_U11
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W.1

Podstawowe założenia dotyczące sztuki prezentacji biznesowych: dobry mówca, cechy skutecznej prezentacji,
kompetentna prezentacja.

W.2

Przygotowanie prezentacji: adresaci - odbiorcy i publiczność, określenie celu i tematu, planowanie prezentacji.
Prezentacja improwizowana.

Przygotowanie i opracowywanie prezentacji: tworzenie historii i tła prezentacji, projektowanie prezentacji zasada10/20/30, tworzenie slajdów.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO6 - Pokaz umiejętności
W.3

praktycznych, MO9 - Prezentacja, MO14 - Aktywność na zajęciach
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Podstawowe założenia dotyczące sztuki prezentacji biznesowych

Ćw.2

Planowanie prezentacji

Ćw.3

Przygotowanie i opracowywanie prezentacji

Ćw.4

Realizacja prezentacji

Ćw.5

Zarządzanie publicznością

Ćw.6

Prezentacje w różnych sytuacjach

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO6 - Pokaz umiejętności

praktycznych, MO9 - Prezentacja, MO14 - Aktywność na zajęciach
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.
3.
4.

Podające: interaktywna prezentacja
Eksponujące: pokaz slajdów, filmów
Problemowe: dyskusja problemowa, burza mózgów, metoda przypadków
Praktyczne: ćwiczenia praktyczne w rozwijaniu intelektu

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
22

21

15
38
75
3

20
44
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

G. M. Campbell: Jak przygotować profesjonalną prezentację, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007
J. Weissman: Sztuka skutecznej prezentacji, Helion, Gliwice 2007
S. Siddons: Prezentacje: Wydaw. 'PETIT', Warszawa 1998

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
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J. Rzędowscy: Mistrzowskie prezentacje, Helion, Gliwice 2010
G. Reinolds: PreZENter bez tajemnic, Helion, Gliwice 2011
J. Batorski: Skuteczne prezentacje biznesowe, Złote Myśli, Gliwice 2008

1.
2.
3.

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 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/Kierunku
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BAZY DANYCH W ZARZĄDZANIU
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
BAZY DANYCH W ZARZĄDZANIU
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

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

Profil:
praktyczny
Rok studiów: I
Semestr studiów: II

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

10

4

24

Studia
niestacjonarne

6

9

3

18

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): dr inż. Zbigniew Wrona (zbigniew.wrona@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznać z technologią baz danych wykorzystywanych w organizacjach, (aspekty użytkowe, prawne i
C1.
techniczne).
C2.

Przedstawić metodyczne aspekty projektowania bazy danych we współpracy z użytkownikiem.

C3.

Kształtować umiejętności w zakresie posługiwania się bazami danych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak wymagań wstępnych
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

EK1

EK2
EK3
EK4

EK5

Efekty przedmiotowe
Ma podstawową wiedzę w obszarze architektury komputerów
i technik informatycznych, niezbędną do obsługi i utrzymania
narzędzi informatycznych oraz pozyskiwania danych,
tworzenia dokumentacji i prezentacji wyników.
Ma podstawową wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów
informatycznych zarządzania
Zna zasady etycznej współpracy z uczestnikami procesów
zarządzania, rozumie istotę społecznych uwarunkowań
działalności przedsiębiorstwa.
Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą zagadnień
technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych
związanych z realizowaną specjalnością kształcenia.
Potrafi zastosować właściwą metodę do rozwiązywania
określonych zadań, uwzględniając metody analityczne,
symulacyjne oraz eksperymentalne, właściwe dla działalności
przedsiębiorstwa.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W10

K1_W10
K1_W10

K1_W10

K1_U05
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Potrafi opracować rozwiązania konkretnych problemów,
posługując się wybranymi normami i regułami (technicznymi,
prawnymi, organizacyjnymi), właściwymi dla studiowanej
specjalności kształcenia.
EK7
Potrafi samodzielnie lub z zespołem rozwiązywać najczęstsze
problemy związane z wykonywanym zawodem
TREŚCI PROGRAMOWE:
EK6

L.p.

K1_U20

K1_K01

WYKŁAD

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI BAZ DANYCH
Podstawowe pojęcia takie jak baza danych, system zarządzania bazą danych. Wymagania wobec bazy danych.
W1
Model danych. Przegląd modeli danych. Postulaty Codda dla modelu relacyjnego. Przykład relacyjnej bazy
danych. Architektura ANSI -SPARC. Przegląd modeli danych. Sesja kreatywnego myślenia (np. kapelusze
d’Bono).
MODELOWANIE DANYCH
W2
Modelowanie związków encji. Normalizacja. Integralność bazy danych. Sesja kreatywnego myślenia (np.
kapelusze d’Bono).
JĘZYK DEFINIOWANIA I MANIPULACJI DANYMI
Proste zapytania. Funkcje agregujące. Podzapytania. Złączenia. Modyfikacje danych w bazie danych. Transakcje.
W3
Definiowanie danych. Perspektywy. Funkcje. Procedury. Wyzwalacze. Sesja kreatywnego myślenia (np.
kapelusze d’Bono).
ELEMENTY ADMINISTRACJI ORAZ UŻYTKOWANIA BAZ DANYCH
Charakterystyka wybranych systemów baz danych. Zadania administratora baz danych. Zarządzanie
W4
użytkownikami, monitorowanie, strojenie, bezpieczeństwo baz danych. Analiza przypadku. Sesja kreatywnego
myślenia.
ROZWÓJ PROBLEMATYKI BAZ DANYCH
W5
Bazy obiektowe, obiektowo-relacyjne oraz rozproszone. Przetwarzanie transakcyjne i analityczne. Hurtownie
danych. Koncepcje Business Inteligence, Big Data, NoSQL.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2- test wiedzy - 10 pytań
testowych, zestandaryzowanych, 6 pytań otwartych
L.p.

LABORATORIUM

PROJEKTOWANIE BAZY DANYCH cz.I
Wprowadzenie do środowiska Access. Model logiczny bazy danych. Projektowanie tabel
i powiązań między nimi. Kwerenda tworząca. Kwerenda agregująca. Kwerenda krzyżowa. Kwerenda usuwająca.
PROJEKTOWANIE BAZY DANYCH cz.II
Lab.4-5 Zapytania SQL. Tworzenie formularza do wprowadzania i modyfikacji danych. Przygotowanie raportu z
relacyjnej bazy danych. Mechanizmy wymiany danych.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO13 - Sprawozdanie
Lab.1-3

laboratoryjne.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
Wykład z prezentacją multimedialną, praca z wykorzystaniem aplikacji komputerowej
2.
Studium przypadków, analiza zdarzeń, zadania praktyczne
OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Forma aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np. konsultacje i
1.
24
18
egzaminy)
2.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
16
16
3.
Przygotowanie do ćwiczeń
10
16
4.
Przygotowanie do zaliczenia
25
25
SUMA GODZIN
75
75
LICZBA PUNKTÓW ECTS
3
3
LITERATURA PODSTAWOWA:
Connolly, T., Begg, C., Systemy baz danych t. I/II, wyd. RM, wyd. ang. 2015
1.
2.
3.

M. Kopertowska: Bazy danych, Acces, 2003
Stanek, S., Żytniewski, M., Wybrane zagadnienia baz danych na przykładzie Microsoft Access 2013 oraz
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ORACLE 11G, Wydawnictwo GWSH Katowice, 2014, http://www.gwsh.pl/wydawnictwo/ebook/wybranezagadnienia-baz-danych/index.html, (ebook).
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Allan S., Modelowanie danych, Helion, Gliwice 2006.
1.
Bałachowski L., Chądzyńska A., Matejewski K., Relacyjne bazy danych. Wykłady
2.
i ćwiczenia, PJWSTK, 2004.
Kopertowska M., Sikorski W., Bazy danych. Poziom zaawansowany, PWN, Warszawa 2006.
3.
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
pkt
Efekt 2
Test wiedzy poniżej 15
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
pkt
Efekt 3
Test wiedzy poniżej 15
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
pkt
Efekt 4
Test wiedzy poniżej 15
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
pkt
Efekt 5
Test wiedzy poniżej 15
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
pkt
Efekt 6
Test wiedzy poniżej 15
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
pkt
Efekt 7
Praca grupowa –
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt
powyżej 80% pkt
poni4żej 50 % pkt
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 e-learningowej
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:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Profil:
praktyczny
Rok studiów: I
Semestr studiów: II

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin
Tryb studiów

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

Forma zajęć
E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Ogólna liczba godzin

W

Proj.

Inne

Studia
stacjonarne

6

14

4

24

Studia
niestacjonarne

6

9

3

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
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_W06
K1_U03

K1_K04

K1_U17
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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.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3
Ćw.4-5
Ćw.6

ĆWICZENIA
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.

Ćw.7

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.
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 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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PODSTAWY MARKETINGU
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PODSTAWY MARKETINGU
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

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

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

12

18

6

36

Studia
niestacjonarne

9

12

6

27

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Aneta Szymańska; e-mail: aneta.szymanska@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Przedstawienie wiedzy na temat marketingu oraz jego zasad i funkcji.

C2.

Wyrobienie umiejętności interpretacji zjawisk zachodzących w organizacji w aspekcie stosowania działań
marketingowych, w szczególności w aspekcie zaspokajania potrzeb klientów.

C3.

Wyrobienie umiejętności praktycznego zastosowania wybranych koncepcji, metod i technik marketingu.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Posiadanie wiedzy w zakresie funkcji zarządzania oraz zasad zarządzania organizacją. Umiejętność pracy w zespole,
dyskutowania i przedstawiania własnego zdania w aspekcie rozwiązywanych problemów.
Umiejętność analitycznego myślenia.
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Odniesienie danego efektu do efektów
Efekty przedmiotowe
Lp.
zdefiniowanych dla całego programu studiów
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu koncepcji
marketingu.
Potrafi wskazać i zdefiniować podstawowe narzędzia
marketingu w działalności organizacji.
Dobiera do zastosowania stosowne do okoliczności
koncepcje, metody i techniki marketingu i przewiduje
skutki ich wdrożenia.
Ocenia i weryfikuje zastosowane w danej organizacji
koncepcje, metody i techniki marketingu.
Dyskutuje o koncepcjach, metodach i technikach
współczesnego marketingu w aspekcie ich zastosowania w
danej organizacji i antycypacji potrzeb klientów.

K_W02
K1_W04
K1_U01
K1_U03
K1_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Wprowadzenie do marketingu

W2

SIM i badania marketingowe. Zachowania nabywców i relacje z klientami

W3

Marketing-mix: Product (produkt)

W4

Marketing-mix: Price (cena)

W5

Marketing-mix: Place (dystrybucja)

W6

Marketing-mix: Promotion (promocja)

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 - egzamin pisemny
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Wykonywanie ćwiczeń w parach/grupach: wprowadzenie do marketingu

Ćw.2

Rozwiązywanie case studies dotyczących rozwiązań marketingowych w różnych firmach

Ćw.3

Opracowywanie projektu grupowego pt. Czynniki sukcesu strategii marketingowej wybranej firmy – „Mistrza
marketingu”

Ćw.4

Prezentacje projektów grupowych i ich omówienie

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1):
MO14 – aktywność w zajęciach, MO5 - projekt grupowy
METODY DYDAKTYCZNE
1.
Wykład z prezentacją multimedialną
2.
Zespołowe opracowanie projektu
3.
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja
OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Forma aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
1.
36
27
konsultacje i egzaminy)
2.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
24
24
3.
Przygotowanie do ćwiczeń
20
20
4.
Przygotowanie do zaliczenia na ocenę
20
29
SUMA GODZIN
100
100
LICZBA PUNKTÓW ECTS
4
4
LITERATURA PODSTAWOWA:
J. Altkorn (red.): Podstawy marketingu, Wyd. 4 zm. i poszerz., Instytut Marketingu, Kraków 2004
1.
Ph. Kotler, K.L. Keller: Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2013
2.
L. Garbarski (red.): Marketing: przewodnik, Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.
3.
Koźmińskiego, Warszawa 2004
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
E. Michalski: Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
1.
B. Pilarczyk, H. Mruk (red): Kompendium wiedzy o marketingu, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2006
2.
H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce: Marketing: uwarunkowania i instrumenty Wyd. 2, zm. -: Wydaw. AE, Poznań
3.
2007
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KRYTERIA OCENY:
20% aktywność udział w zajęciach, 30% projekt grupowy, 50% egzamin pisemny
Efekty
uczenia się

Efekt 1-5

Na ocenę 2
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%

Na ocenę 3 /3,5

Na ocenę 4 /4,5

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:
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 e-learningowej
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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PODSTAWY FINANSÓW
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PODSTAWY FINANSÓW
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

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
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

12

3

21

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.

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
K_W03

K_W03
K1_U02

K1_U05

K1_K03
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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): MO4 - Test pisemny
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

Efekt 1 - 5

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Student nie posiada
elementarnej wiedzy o
nauce finansów,
przedmiocie i zakresie
tej nauki oraz o różnych
rodzajach instytucji
systemu finansowego

Student w niewielkim
stopniu posiada
elementarną wiedzę o
nauce finansów,
przedmiocie i zakresie
tej nauki oraz o różnych
rodzajach instytucji
systemu finansowego

Student w znacznym
stopniu posiada
elementarną wiedzę o
nauce finansów,
przedmiocie i zakresie
tej nauki oraz o różnych
rodzajach instytucji
systemu finansowego

Student w pełni posiada
elementarną wiedzę o
nauce finansów,
przedmiocie i zakresie
tej nauki oraz o różnych
rodzajach instytucji
systemu finansowego

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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MIKROEKONOMIA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
MIKROEKONOMIA
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
I stopień
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

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

20

4

34

Studia
niestacjonarne

9

12

6

27

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

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

Zapoznanie z definicją ekonomii jako nauki, jej działami i relacjami do innych nauk
Wyjaśnienie mechanizmu rynkowego oraz oddziaływania państwa na aktywność ekonomiczną podmiotów
gospodarczych oraz oceny sposobu postępowania podmiotów gospodarczych na rynku konkurencji doskonałej,
monopolu, konkurencji monopolistycznej i oligopolu
Umiejętność liczenia i interpretacji wyników zadań dotyczących zagadnień mikroekonomicznych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstaw ekonomii
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

EK1

EK2
EK3

Efekty przedmiotowe
Rozumie i posługuje się podstawowymi kategoriami
ekonomicznymi, umie wyjaśnić mechanizm
funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz wykorzystać
zdobytą wiedzę do analizowania zjawisk gospodarczych,
ich przyczyn i skutków.
Rozumie przyczyny i skutki naruszania równowagi
rynkowej oraz umie wyjaśnić zasady postępowania
konsumenta i producenta w gospodarce rynkowej
Samodzielnie potrafi wykorzystać wiedzę ekonomiczną do
rozwiązania problemów ekonomicznych,

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

K_W03,
K1_W12

K1_U04
K1_U04,
K1_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2
W3

WYKŁAD
Wstęp do przedmiotu. Omówienie zasad uczestnictwa w zajęciach, programu kształcenia, celów przedmiotu.
Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu ekonomii i mikroekonomia. Potrzeby i ich rodzaje. Teoria homo
oeconomicus.
Dobra i konsumpcja dóbr. Gospodarowanie jako proces dokonywania wyborów. Teoria wyboru konsumenta.
Pojęcie popytu i podaży. Reakcje popytu na zmianę cen. Reakcje popytu na zmianę dochodów. Reakcje podaży
na zmianę cen i dochodów.
Równowaga rynkowa. Koszty w przedsiębiorstwie.

W4

Postępowanie przedsiębiorstwa na rynku monopolistycznym. Decyzje przedsiębiorstw na rynku o konkurencji
monopolistycznej.

W5

Oligopol – konkurencja i współpraca. Rynek czynników produkcji.
Niesprawność mechanizmu rynkowego i rola rządu.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - Egzamin pisemny – test
wiedzy

L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Przypomnienie podstawowych pojęć i definicji z zakresu mikroekonomii.
Przedstawienie różnić między mikro, a makroekonomią. Przykłady modeli ekonomicznych.

Ćw.2

Dobra i ich rodzaje. Przykłady dóbr

Ćw.3

Gospodarowanie. Proces dokonywania wyborów.

Ćw.4

Ograniczenie budżetowe. Zachowanie konsumenta.

Ćw.5
Ćw.6
Ćw.7

Funkcjonowanie rynków finansowych.
Zastosowanie teorii elastyczności w decyzjach podmiotów gospodarczych.
Równowaga rynkowa

Ćw.8

Koszty w przedsiębiorstwie

Ćw.9

Firma na rynku konkurencji doskonałej.

Ćw.10

Firma na rynku monopolu oferenta. Obliczanie wielkości produkcji. Zaliczenie ćwiczenia.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO16 - dyskusja polegająca na
wymianie poglądów dotyczących postrzegania procesów ekonomicznych. Zastosowanie teorii do rozwiązywania zadań oraz
umiejętności interpretacji otrzymanych wyników. Zadania rozwiązywane przez studentów mają na celu wyrobienie
zdolności analitycznych w połączeniu z praktycznym zastosowaniem teorii mikroekonomicznych na rzeczywistym rynku.
Ocena za rozwiązanie studium przypadków oraz testów sprawdzających nabytą wiedzę

METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną
1.
Zespołowe opracowanie zadanych zadań i ćwiczeń
2.
Analiza zdarzeń, dyskusja
3.
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 i wykładu
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

27

16
25
50
125
5

23
25
50
125
5
68
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LITERATURA PODSTAWOWA:
B. Klimczak, Mikroekonomia, UE Wrocław, Wrocław 2006
D.Begg, S.Fischer, R.Dornbush, Mikroekonomia, PWE 2007
Mikroekonomia: wybrane problemy, red. Stefan Linek, Wyższa Szkoła Zarządzania 'Edukacja', Wrocław 2005.

1.
2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
P.A. Samuelson, Ekonomia. Tom1. PWN, Warszawa 2004
Podstawy ekonomii. Red. Milewski R., Kwiatkowski E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Efekt 1

Na ocenę 2
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

Efekt 2

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

Efekt 3

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=51-70%
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=51-70%
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=51-70%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71-85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71-85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71-85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%

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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PRAWO GOSPODARCZE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PRAWO GOSPODARCZE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
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 podstawową 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 oraz potrafi je
zastosować w praktyce obrotu gospodarczego

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W11,
K1_W12
K1_U06
K1_U06,
K1_K03
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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- Test pisemny
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): MO2- 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).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

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.)
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5
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 nie potrafi
odpowiedzieć na
podstawowe pytania z
zakresu prawa
gospodarczego

Student częściowo
opanował wiedzę z
zakresu prawa
gospodarczego

Student opanował
wiedzę z zakresu prawa
gospodarczego

Efekt 2

Student nie potrafi
ustalić aktualnego stanu
prawnego dotyczącego
prawnych form
zagadnień

Efekt 3

Student nie zna
podstawowych zasad
wykładni prawa oraz nie
potrafi ich zastosować
w praktyce obrotu
gospodarczego

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

Student z niewielką
pomocą prowadzącego
potrafi ustalić aktualny
stan prawny dotyczący
prawnych form
zagadnień
Student zna
podstawowe zasady
wykładni prawa, z
pomocą prowadzącego
potrafi je zastosować w
praktyce obrotu
gospodarczego

Efekt 1 - 3

Zna podstawowe zasady
wykładni prawa oraz
potrafi je zastosować w
praktyce obrotu
gospodarczego

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 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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PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

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:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

Studia
niestacjonarne

9

15

6

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 Tetyana Pasko (tetyana.pasko@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Przedmiot i zadania rachunkowości

C2.

Poznanie zasad ewidencji księgowej i sprawozdawczości

C3.

Praktyczne rozumienie i umiejętność stosowania zasad rachunkowości

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Umiejętność klasyfikowania zdarzeń gospodarczych i ich
ewidencjonowania
Praktyczna znajomość zamykania kont wynikowych,
ustalania wyniku finansowego i naliczania podatku
dochodowego
Zrozumienie zasad, sposobu ewidencjonowania i
rozliczania podatku VAT

K1_W12

EK4

Znajomość i rozumienie przydatności sporządzania
zestawienia obrotów i sald

K1_U02

EK5

Sporządzanie bilansu otwarcia i zamknięcia, jako początku i
końca prowadzenia działalności firmy w roku obrotowym

K1_U02,
K1_K03

EK1
EK2
EK3

K_W01

K1_U01
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2

WYKŁAD
Rola, zadania i funkcje rachunkowości w przedsiębiorstwie
Zakładanie spółki, prowadzącej działalność handlową, pierwsze zdarzenia = operacje gospodarcze w nowo
powstałym podmiocie. Bilans otwarcia jako początek działalności gospodarczej
Podstawowe urządzenie księgowe: konto księgowe Zasady zapisów na kontach księgowych. Rozróżnienie kont
aktywów, pasywów i kont wynikowych

W3

Dokument księgowy jako podstawa do dokonywania zapisów. Części składowe dokumentu, rodzaje
dokumentów. Kontrola dokumentów i zatwierdzanie dokumentów do księgowania.

W4

Podstawowe zasady funkcjonowania Podatku od towarów i usług (VAT), VAT należny a VAT naliczony.
Sposoby ewidencji i ustalanie salda rozrachunków z tyułu VAT-u

W5

Zamykanie kont wynikowych. Naliczanie podatku dochodowego. Rola i znaczenie Zestawienia obrotów i sald.
Bilans zamknięcia , a bilans otwarcia – wnioski z zaksięgowanych transakcji.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2- Test wielokrotnego
wyboru złożony z 20 pytań
L.p.

ĆWICZENIA:

Ćw.1

Zakładanie firmy handlowej, kreowanie zdarzeń gospodarczych i ich ewidencja

Ćw.2
Ćw.3

Ewidencja zdarzeń na kontach księgowych. Ścisłe rozgraniczanie kont aktywów, pasywów i kont wynikowych
Budowa bilansu. Podział majątki i kapitałów. Majątek trwały, umorzenie i amortyzacja

Ćw.4

Ewidencja operacji gospodarczych związanych z VAT-em należnym i naliczonym – ustalanie salda
rozrachunków z US z tytułu VAT.
Ćw.5
Zamykanie kont wynikowych. Ustalenie wyniku finansowego za dany okres. Sporządzanie Zestawienia obrotów
i sald oraz bilansu zamknięcia
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO12 - Rozwiązywanie zadań w
grupach oraz udział w sprawdzianach indywidualnych. MO5 - Samodzielne sporządzenie projektu zawierającego kreacje i
księgowanie operacji gospodarczych i ustalenie wyniku finansowego
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.
4.

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
Studium przypadków, analiza zdarzeń, wpływ zdarzeń na obraz prezentowany w sprawozdaniach finansowych,
dyskusja i analiza mogących wystąpić zdarzeń.

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 egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

30

16
20
30
100
4

20
20
30
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Barbara Gierusz: Podręcznik samodzielnej nauki księgowania. Wydawnictwo ODiDK Sp. z o.o. Gdańsk
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zmianami
B. Micherda Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne Wyd. PWN Warszawa 2012

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Efekt 1

Na ocenę 2
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

Efekt 2

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

Efekt 3

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

Efekt 4

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=51-70%
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=51-70%
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=51-70%
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=51-70%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71-85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71-85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71-85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71-85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%

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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SEMESTR TRZECI
BUSINESS ENGLISH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
BUSINESS ENGLISH
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
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 III
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 Dominika Turlej (dominika.turlej@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_U13

EK4

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy zawodowe

K1_U13,
K1_U22
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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.
OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
74

48
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2.
3.
4.

Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

6
6
14
100
4

6
12
34
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
Cotton D. i inni, Market Leader Intermediate 3rd 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 e-learningowej
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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GRAFIKA KOMPUTEROWA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

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.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

16

4

20

Studia
niestacjonarne

12

3

15

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

Poznanie podstawowej wiedzy z zakresu tworzenia grafiki komputerowej.

C2.

Praktyczne wykorzystanie oprogramowania GIMP

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2

EK3

Efekty przedmiotowe
rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego
potrafi proponować rozwiązania konkretnego problemu i
podejmowania rozstrzygnięć w zakresie grafiki
komputerowej
posiada umiejętność posługiwania się w praktycznych
zastosowaniach systemami normatywnymi oraz normami i
regułami prawnymi w zakresie grafiki komputerowej

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W14
K1_U03

K1_U05

EK4

potrafi współdziałać i pracować w zespole;

K1_U17

EK5

posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na
realizację celów związanych z grafiką i podejmowaniem
działań w praktyce

K1_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

LABORATORIUM

L2

Podstawy dotyczące grafiki komputerowej. Obrazy rastrowe: rozdzielczość i skalowanie, planowanie, fotografie
cyfrowe; grafika wektorowa: formaty plików, obsługa tekstu, umieszczanie obrazów rastrowych, optymalizacja
ilustracji.
Przegląd oprogramowania do obróbki i druku grafiki Photoshop, Gimp3 i inne.

L3

Zaawansowana obróbka zdjęć; edycja obrazów rastrowych, korekta i retuszowanie obrazów

L4

Przygotowanie grafiki do publikacji, przygotowanie zdjęć cyfrowych do wykonania odbitek, przygotowanie
grafiki i multimediów do publikacji w Internecie.

L5

Grafika w biznesie, logotypy i znaki towarowe, dobór kolorystyki, wizytówki i papier firmowy.

L5

Podstawowy druku: druk czarno-biały, druk kolorowy, rodzaje farb i papierów wykorzystywanych przy
wydrukach, maszyny drukarskie a druk cyfrowy, metody oprawiania, przygotowywanie grafiki rastrowej i
wektorowej do druku.

L5

Przygotowanie folderu reklamowego. Zaliczenie.

L1

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO5 - sporządzenie folderu
reklamowego.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Zespołowe oraz indywidualne opracowanie projektu.
Studium przypadków, dyskusja i analiza zadania praktycznego.

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 ćwiczenia
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

20

15

10
10
10
50
2

10
15
10
50
2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Grafika menedżerska i prezentacyjna, M. Kopertowska, 2004

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

McCue C., Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów, Helion, 2007
Gajda W., Gimp. Praktyczne projekty, Helion 200

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Efekt 1-4

Na ocenę 2
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71-85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%
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>=51-70%
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

81

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wydział Ekonomiczno-Menedżerski, Kierunek: Zarządzanie

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Poziom studiów:
I stopnia

Forma zaliczenia przedmiotu:
EGZAMIN

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu
programu: kierunkowy

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Liczba punktów ECTS:
3

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
K_W02

K_W03,
K1_U16
K1_W12,
K1_U02
K1_U17,
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

Na ocenę 4

Nie posiada dostatecznej
wiedzy

Posiada dostateczną
wiedzę

Posiada wiedzę na
poziomie dobrym

Efekt 2

Nie posiada umiejętności
obserwacji i analizy
zjawisk i procesów
gospodarczych, nie
podejmuje decyzji w
sposób przedsiębiorczy, i
nie posiada
wystarczającej wiedzy
teoretycznej w zakresie
działalności
przedsiębiorstw

Posiada dostateczną
umiejętność obserwacji
i analizy zjawisk i
procesów
gospodarczych
częściowo podejmując
decyzje w sposób
przedsiębiorczy,
wykorzystując do tego
posiadaną dostateczną
wiedzę teoretyczną w
zakresie działalności
przedsiębiorstw

Efekt 3

Nie posiada
podstawowych
umiejętności w zakresie
zakładania i prowadzenia
samodzielnej działalności
gospodarczej

Posiada podstawowe
umiejętności w zakresie
zakładania i
prowadzenia
samodzielnej
działalności
gospodarczej na
poziomie dostatecznym

Posiada dobrą
umiejętność obserwacji
i analizy zjawisk i
procesów
gospodarczych
częściowo podejmując
decyzje w sposób
przedsiębiorczy,
wykorzystując do tego
posiadaną wiedzę
teoretyczną w zakresie
działalności
przedsiębiorstw na
poziomie dobrym
Posiada podstawowe
umiejętności w zakresie
zakładania i
prowadzenia
samodzielnej
działalności
gospodarczej na
poziomie dobrym

Efekt 1

Na ocenę 5
Posiada wiedzę na
poziomie bardzo
dobrym
Posiada bardzo dobrą
umiejętność obserwacji
i analizy zjawisk i
procesów
gospodarczych
podejmując decyzje w
sposób przedsiębiorczy,
wykorzystując do tego
posiadaną wiedzę
teoretyczną w zakresie
działalności
przedsiębiorstw na
poziomie bardzo
dobrym
Posiada podstawowe
umiejętności w zakresie
zakładania i
prowadzenia
samodzielnej
działalności
gospodarczej na
poziomie bardzo
dobrym
Posiada bardzo dobrą
umiejętność pracy w
zespole, prezentacji
swoich pomysłów,
argumentacji i dyskusji
na forum zespołu

Nie potrafi pracować w
Posiada podstawową
Posiada dobrą
zespole, prezentować
umiejętność pracy w
umiejętność pracy w
swoich pomysłów,
zespole, prezentacji
zespole, prezentacji
argumentować i
swoich pomysłów,
swoich pomysłów,
dyskutować na forum
argumentacji i dyskusji
argumentacji i dyskusji
zespołu
na forum zespołu
na forum zespołu
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 e-learningowej
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
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu (w formie testu) oraz oceny z
8.
ćwiczeń (aktywność i rozwiązywane studia przypadku)
Efekt 4
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……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

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:
3

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

16

4

30

Studia
niestacjonarne

6

15

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 Dariusz Socha, Dariusz.Socha@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Nabycie przez studentów wiedzy na temat mechanizmów psychicznych, relacji interpersonalnych i konsekwencji
określonych działań w organizacji.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie budowania prawidłowych relacji zawodowych,
komunikowania się, rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy.
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności dotyczących zagrożeń zawodowych i ich prewencji.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak wymagań wstępnych
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.

EK1

EK2

EK3

Student posiada wiedzę dotyczącą mechanizmów
psychologicznych własnych zachowań, jak i zachowań
innych członków grupy. Zna zasady prawidłowej
komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz zagrożenia
mogące wystąpić w pracy, a także możliwości ich
przeciwdziałania.
Student zna czynniki wpływające na zachowania ludzi w
organizacji. Student umie wykorzystać zdobytą wiedzę.
Student potrafi prawidłowo odczytać zachowania innych
członków grupy, ich komunikaty werbalne i niewerbalne.
Student potrafi rozwiązywać konflikty i radzić sobie w
sytuacjach trudnych ze stresem.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W06,
K1_W07,
K1_W08

K1_U08
K1_U10,
K1_U17
K1_K02

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Zapoznanie studentów z tematyką wykładów, literaturą. Znaczenie psychologii w organizacji i zarządzaniu
zasobami ludzkimi. Rola przywództwa w organizacji. Podstawy przywództwa i typy przywódców.

Pojęcie i znaczenie kompetencji. Kompetencje zawodowe. Znajomość własnych kompetencji zawodowych.
Pojęcie osobowości; osobowość jako system integracji i regulacji zachowania. Koncepcje osobowości
W2
zawodowej. Teoria Johna Hollanda heksagonalna teoria typów osobowości zawodowej. Kotwice kariery według
Edgara Scheina – kompetencje zawodowe jako kotwice kariery.
Pojęcie motywacji i procesu motywacji. Mechanizmy leżące u podstaw motywacji. Rodzaje motywacji; pojecie
W3
motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, pozytywnej i negatywnej; znaczenie oceniania i nagradzania w
motywowaniu ludzi. Motywacja w pracy zawodowej i motywowanie pracowników – wybrane teorie.
Przepływ informacji w organizacji. Komunikacja interpersonalna w organizacji. Komunikacja werbalna i
W4
niewerbalna; komunikacja pisemna Podstawowe bariery w komunikacji w organizacji.
Konflikt w organizacji i jego konsekwencje. Przebieg konfliktu. Przyczyny konfliktów interpersonalnych w
W5
organizacji. Rodzaje konfliktów, style prowadzenia konfliktów i ich rozwiązywanie. Zarządzanie konfliktem w
organizacji.
Relacje międzyludzkie w organizacji i ich znaczenie dla zadowolenia z pracy oraz efektywności pracowników.
W6
Manipulacje i szantaże emocjonalne oraz ich konsekwencje dla jednostki i zespołu, organizacji.
Zagrożenia wynikające z wykonywanej pracy: stres, pracoholizm, wypalenie zawodowe. Przyczyny i symptomy
stresu w pracy zawodowej. Skutki stresu – dla jednostki, dla organizacji. Teorie wyjaśniające syndrom wypalenia
W7
zawodowego. Objawy wypalenia. Pracownicy narażeni na syndrom wypalenia. Przyczyny i objawy
pracoholizmu.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - Test pisemny
L.p.

ĆWICZENIE

Ćw.1

Wprowadzenie w problematykę projektu - zapoznanie studentów z tematyką, zasadami działania i
oczekiwaniami. Umiejętności zarządzania grupą.

Ćw.2
Ćw.3
Ćw.4
Ćw.5

Pożądane w pracy kompetencje. Znaczenie wiedzy o własnych kompetencjach. Badanie własnych kompetencji
zawodowych. Poznawanie i wzmacnianie mocnych stron siebie w roli pracownika. Opracowanie części projektu.
Motywacja w pracy. Motywacja a rozwój jednostki i organizacji. Budowanie motywacji i oczekiwań
zawodowych sprzyjających rozwojowi jednostki i organizacji. Czynniki wzmacniające motywację. Opracowanie
części projektu.
Ćwiczenia dotyczące wymiany informacji w grupie. Poznanie własnego stylu komunikowania się, jego mocnych
i słabych stron. Opracowanie części projektu.
Konflikty w pracy i ich rozwiązywanie - ćwiczenia w grupach. Poznanie własnego stylu rozwiązywania sytuacji
konfliktowych. Opracowanie części projektu.
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Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO5 - Projekt zaliczeniowy
METODY DYDAKTYCZNE
1.
Wykład z prezentacją multimedialną
2.
Opracowanie projektu
3.
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja, gry symulacyjne
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
10
10
3.
Przygotowanie do wykładu
12
16
4.
Przygotowanie do projektu
46
48
SUMA GODZIN
75
75
LICZBA PUNKTÓW ECTS
3
3
LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Kożusznik B: Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2011
Waszkiewicz J.: Kierowanie zespołami , CL Consulting i Logistyka, Oficyna Wydaw. 'Nasz Dom i Ogród',
Wrocław 2006.
Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, red. Januszkiewicz K.., Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Barabasz A., Osobowość organizacji: zastosowanie w praktyce zarządzania, Wydaw. AE, Wrocław 2008.
Stephan W.G., Stephan C.W: Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji., GWP, Gdańsk 2007
Maslach Ch., Leiter M. P.: Prawda o wypaleniu zawodowym: co zrobić ze stresem w organizacji, Wydaw. Nauk.
PWN, Warszawa 2011.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Efekt 1

Na ocenę 2
Student nie zna
mechanizmów
psychologicznych
własnych zachowań,,
jak i zachowań innych
członków grupy.
Student nie zna zasad
prawidłowej
komunikacji i
rozwiązywania
konfliktów oraz
zagrożeń mogących
wystąpić w pracy, a
także możliwości ich
przeciwdziałania.

Na ocenę 3-3,5
Student częściowo
opanował wiedzę na
temat mechanizmów
psychologicznych
własnych zachowań,,
jak i zachowań innych
członków grupy.
Student częściowo zna
zasady prawidłowej
komunikacji i
rozwiązywania
konfliktów oraz
zagrożenia mogące
wystąpić w pracy, a
także możliwości ich
przeciwdziałania.

Na ocenę 4-4,5
Student dobrze
opanował znajomość
mechanizmów
psychologicznych
własnych zachowań,,
jak i zachowań innych
członków grupy.
Dobrze zna zasady
prawidłowej
komunikacji i
rozwiązywania
konfliktów oraz
zagrożenia mogące
wystąpić w pracy, a
także możliwości ich
przeciwdziałania.

Na ocenę 5
Student bardzo dobrze
opanował wiedzę
dotyczącą
mechanizmów
psychologicznych
własnych zachowań,,
jak i zachowań innych
członków grupy.
Student bardzo dobrze
zna zasady prawidłowej
komunikacji i
rozwiązywania
konfliktów oraz
zagrożenia mogące
wystąpić w pracy, a
także możliwości ich
przeciwdziałania.
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Efekt 2

Student nie zna
czynników
wpływających na
zachowania ludzi w
organizacji. Student nie
umie wykorzystać
zdobytej wiedzy.

Student częściowo zna
czynniki wpływające na
zachowania ludzi w
organizacji. Student po
części umie
wykorzystać zdobytą
wiedzę.

Efekt 3

Student nie potrafi
odczytać zachowań
innych członków grupy,
ich komunikaty
werbalne i niewerbalne.
Student nie potrafi
rozwiązywać
konfliktów i radzić
sobie w sytuacjach
trudnych ze stresem.

Student z problemami
potrafi odczytać
zachowania innych
członków grupy, ich
komunikaty werbalne i
niewerbalne. Student po
części potrafi
rozwiązywać konflikty i
radzić sobie w
sytuacjach trudnych ze
stresem.

Student dobrze
opanował czynniki
wpływające na
zachowania ludzi w
organizacji. Student w
dobrym stopniu umie
wykorzystać zdobytą
wiedzę.
Student dobrze potrafi
odczytać zachowania
innych członków grupy,
ich komunikaty
werbalne i niewerbalne.
Student potrafi dobrze
rozwiązywać konflikty i
radzić sobie w
sytuacjach trudnych ze
stresem.

Student bardzo dobrze
opanował czynniki
wpływające na
zachowania ludzi w
organizacji. Student
bardzo dobrze umie
wykorzystać zdobytą
wiedzę.
Student bardzo dobrze
potrafi odczytać
zachowania innych
członków grupy, ich
komunikaty werbalne i
niewerbalne. Student
bardzo dobrze potrafi
rozwiązywać konflikty i
radzić sobie w
sytuacjach trudnych ze
stresem.

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 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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STATYSTYKA W ZARZĄDZANIU
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
STATYSTYKA W ZARZĄDZANIU
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

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
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

24

6

40

9

21

6

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 Bogdan Piątkowski (bogdan.piatkowski@handlowa.eu), dr Jakub Długosz (jakub.dlugosz@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.
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_W10

K1_W10

K1_U05
K1_U05,
K1_K06
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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.

S. Stasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka, elementy teorii i zadania, Wyd.
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006
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
Efekt 1-2

Na ocenę 2
Student nie potrafi
zaprojektować,

Na ocenę 3-3,5
Student częściowo
opanował wiedzę z

Na ocenę 4-4,5
Student opanował
wiedzę z zakresu

Na ocenę 5
Student bardzo
dobrze opanował
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opracować i
zaprezentować danych
statystycznych.

zakresu projektowania,
opracowania i
prezentacji danych
statystycznych.

projektowania,
opracowania
i prezentacji danych
statystycznych,
potrafi
zinterpretować
charakterystyki
statystyki opisowej.

Efekt 3

Student nie potrafi
dokonać oceny: badania
współzależności dwóch
cech oraz analizie
dynamiki zjawisk
ekonomicznych.

Student poprawnie
wykorzystuje wiedzę
oraz samodzielnie
dokonuje oceny:
badania
współzależności dwóch
cech oraz analizuje
dynamikę zjawisk
ekonomicznych.

Efekt 4

Student nie potrafi
dokonać prawidłowej
analizy, interpretacji i
prezentacji wyników
wybranych metod
statystyki opisowej.

Student nie potrafi
dokonać oceny: badania
współzależności dwóch
cech oraz analizie
dynamiki zjawisk
ekonomicznych, a
zadania wynikające z
realizacji ćwiczeń
wykonuje z pomocą
prowadzącego.
Student wykonał
prezentację wyników
wybranych metod
statystyki opisowej, ale
nie potrafi dokonać
ich interpretacji oraz
analizy.

Student wykonał
prezentację wyników
wybranych metod
statystyki opisowej i
potrafi dokonać ich
interpretacji oraz
analizy.

wiedzę z zakresu
projektowania,
opracowania
i prezentacji danych
statystycznych,
potrafi
zinterpretować
charakterystyki
statystyki opisowej
samodzielnie
zdobywa i poszerza
wiedzę przy użyciu
różnych źródeł.
Student potrafi dokonać
oceny: wyników
badania
współzależności dwóch
cech oraz analizuje
dynamikę zjawisk
ekonomicznych oraz
szczegółowo je
interpretuje i
weryfikuje.
Student potrafi w
sposób zrozumiały
dokonać prezentacji
wyników wybranych
metod statystyki
opisowej i potrafi
szczegółowo je
zinterpretować i
analizować

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 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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ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
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

W

Ćw.

Elearning

Studia stacjonarne

2

8

20

Studia
niestacjonarne

12

12

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Ogólna liczba
godzin

4

34

3

27

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): dr Joanna KUBICKA, joanna.kubicka@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zasad i uwarunkowań
C1.
tworzenia i realizacji strategii personalnej w firmie.
Uwrażliwienie studentów na rozumienie konieczności identyfikowania i respektowania czynników
C2.
wpływających na kapitał ludzki w organizacji i reagowania na potrzeby organizacji i pracowników w
procesie tworzenia sprawnych zespołów pracowniczych.
Zwrócenie uwagi na dynamiczny charakter procesów zachodzących na rynku pracy i rolę czynników
C3.
społecznych, prawnych, ekonomicznych, technologicznych w procesach decyzyjnych w obszarze
zarządzania zasobami ludzkimi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość zagadnień z zakresu podstaw zarządzania
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Odniesienie danego efektu do efektów
Lp.
Efekty przedmiotowe
zdefiniowanych dla całego programu
studiów
Zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania zasobami
EK1
K_W01
ludzkimi, rynku pracy, strategii personalnej.

EK4

Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych,
ekonomicznych, organizacyjnych technicznych związanych z
podejmowaniem decyzji w obszarze zarządzania zasobami
ludzkimi.
Posiada wiedzę o roli, zasadach i uwarunkowaniach
działalności menedżera w organizacji, jego funkcjach oraz o
metodach usprawniających działania organizacji w obszarze
strategii personalnej.
Identyfikuje obszary funkcjonalne organizacji związane ze
sferą zarządzania zasobami ludzkimi i ich wzajemne relacje.

EK5

Potrafi identyfikować uwarunkowania rynku pracy. Umie
realizować zasady polityki zrównoważonego rozwoju.

K1_U10

EK6

Potrafi organizować i kierować pracą zespołu oraz
rozstrzygać problemy w środowisku pracy i poza nią,
uwzględniając aspekty społeczne i technologiczne, w tym
sytuacje ograniczonego dostępu do informacji.

K1_U17,
K1_K06

EK2

EK3

K1_W06

K1_W09,
K1_U19
K1_U08
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
WYKŁAD
WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Przedmiot, uwarunkowania, rozwój koncepcji. Cele zarządzania zasobami ludzkimi a cele nowoczesnej
W1
organizacji. Pojęcie kapitału ludzkiego. Współczesne zmiany i trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Rynek pracy. Cechy rynku pracy. Zadania instytucji rynku pracy. Zapotrzebowanie na kwalifikacje na rynku
pracy, trendy i prognozy.
PROCES ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI.
W2
Tworzenie i realizacja strategii personalnej w firmie. Zarządzanie zespołem pracowniczym (pojęcie grupy,
uwarunkowania skuteczności działalności zespołu, fazy tworzenia i role członków zespołu).
POZYSKIWANIE ZASOBÓW LUDZKICH
Planowanie zatrudnienia. Analiza i projektowanie stanowisk pracy. Rodzaje rekrutacji i selekcji. Metody i
W3
narzędzia stosowane w procesie planowania, rekrutacji i selekcji. Zatrudnianie i adaptacja pracownika do
organizacji (formy zatrudniania, cele i etapy adaptacji).
MOTYWOWANIE W ORGANIZACJI
Istota motywacji. Motywacja a motywowanie – formy i narzędzia motywowania, wybrane koncepcje
W4
motywacji. Kształtowanie systemu motywacyjnego. Wynagradzanie pracowników (istota, kryteria
wynagradzania, formy wynagradzania).
OCENA I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
Istota i rola oceniania. Projektowanie systemu oceniania – zasady, kryteria i metody oceniania.
W5
Rozwój pracowników (szkolenie pracowników – istota, cele, rodzaje i formy szkoleń, projektowanie ścieżek
karier).
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1):MO 2 i 3: kolokwium - test wiedzy
L.p.
ĆWICZENIA
WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Ćw.1
Cele zarządzania zasobami ludzkimi a cele nowoczesnej organizacji – studium przypadku
Ćw.2
WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Zapotrzebowanie na kwalifikacje na rynku pracy, trendy i prognozy – studium przypadku
Ćw.3
PROCES ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI.
Tworzenie strategii personalnej w firmie – studium przypadku.
Ćw.4
PROCES ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI.
Zarządzanie zespołem pracowniczym – studium przypadku.
Ćw.5
POZYSKIWANIE ZASOBÓW LUDZKICH
Metody i narzędzia stosowane w procesie planowania zatrudnienia i rekrutacji – studium przypadku.
Ćw.6
POZYSKIWANIE ZASOBÓW LUDZKICH
Analiza i projektowanie stanowisk pracy, techniki prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej – studium
przypadku.
Ćw.7
MOTYWOWANIE W ORGANIZACJI
Formy zatrudniania. Proces adaptacji pracownika do organizacji (charakterystyka, zadania, etapy, czas
trwania) – studium przypadku.
Ćw.8
MOTYWOWANIE W ORGANIZACJI
Projektowanie systemu motywacji – studium przypadku.
Ćw.9
OCENA PRACOWNIKÓW
Projektowanie systemu oceniania – studium przypadku.
Ćw.10
ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
Projektowanie ścieżek karier, szkolenie pracowników - studium przypadku. Kolokwium zaliczeniowe.
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; MO14 - aktywność na zajęciach - każda aktywność jest
oceniana, za wypowiedź student dostaje punkty.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
Podające - wykład
2.
Problemowe – metoda przypadków
3.
Praktyczne - ćwiczenia praktyczne w rozwijaniu intelektu
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OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
34
27
konsultacje i egzaminy)
2.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
10
10
3.
Przygotowanie do ćwiczeń
16
23
4.
Przygotowanie do egzaminu
15
15
SUMA GODZIN
75
75
LICZBA PUNKTÓW ECTS
3
3
LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2011
Listwan T.(red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa, C.H. Beck, 2009.
2.
Król H., Ludwiczyński A.(red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji.
3.
Podręcznik, Warszawa, PWN, 2010.
1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy – metody, Warszawa, PWE, 2008.

Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Wolters Kluwer
business, Kraków 2008.
Kożusznik B., Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa 2005.
3.
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
pkt
Test wiedzy poniżej 15 15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
Efekt 2
pkt
Test wiedzy poniżej 15 15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
Efekt 3
pkt
Efekt 4
Praca w zespole –
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt 71 ÷75, 76 ÷80 % pkt
powyżej 80% pkt
poniżej 50 % pkt
Efekt 5
Praca w zespole –
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt 71 ÷75, 76 ÷80 % pkt
powyżej 80% pkt
poniżej 50 % pkt
Efekt 6
Aktywność poniżej
4-6 pkt
10-15 pkt
powyżej 16 pkt
3pkt
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
2.

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:
ZARZĄDZANIE
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:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
15

Forma zajęć
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Ogólna liczba godzin

Studia
stacjonarne

381

381

Studia
niestacjonarne

381

381

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym- Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Dariusz Socha, Dariusz.Socha@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Wykorzystanie wiedzy kierunkowej i specjalnościowej
Weryfikacja oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania nabytej przez studentów podczas
studiów na uczelni
Nabycie nowych praktycznych umiejętności niezbędnych przyszłym pracownikom we współdziałaniu z
zespołem pracowników

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2

EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Potrafi pozyskiwać informacje z miejsca praktyki zawodowej,
integrować i wykorzystać je w kształceniu.
Stale poszerza swoje kompetencja zawodowe i personalne
poprzez udział w dodatkowych formach kształcenia w
miejscu praktyki.
Poprawnie identyfikuje i rozstrzyga dylematy w miejscu
pracy natury technicznej, ekonomicznej, prawnej i etycznej
związane z zarządzaniem.
Potrafi wykazać się kreatywnością i przedsiębiorczością
podczas praktyki zawodowej.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_U03
K1_U09

K1_U05,
K1_K04
K1_U18
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

KONSULTACJE

K1
Zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora i z sylabusem praktyki.
K2
Dokumentacja praktyki i zasady jej rozliczenia. Efekty uczenia się 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
Podające – opis.
Problemowe – metoda przypadków.
Praktyczne - ćwiczenia praktyczne w rozwijaniu intelektu

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)
Realizacja praktyki
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

1.
2.

6

6

375
381
15

375
381
15

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
uczenia się

Efekt 1 - 4

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 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
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

96

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wydział Ekonomiczno-Menedżerski, Kierunek Zarządzanie

WIZYTY W FIRMACH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
WIZYTY W FIRMACH, UDZIAŁ W WYDARZENIACH, WYKŁADY GOŚCINNE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu
programu: wizyty
studyjne

Forma zaliczenia przedmiotu:

Rok studiów:II
Semestr studiów: 3

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 Izabela Gruszka (izabela.gruszka@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_W05

K1_K01

K1_U16
K1_U16,
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:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
1.
2.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np. konsultacje i
egzaminy)
Warsztaty – samodzielna praca studenta
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

2

3

16
18
0

9
12
0

LITERATURA PODSTAWOWA:
Regulamin zajęć wyjazdowych
1.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Regulamin studiów
1.
KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Udział w 50%
Udział w 65 %
Udział w 80%
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.
EK 1-5

Brak uczestnictwa w
wyjazdach

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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SEMESTR CZWARTY
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
I

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu
programu:

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Liczba punktów ECTS:
5

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

W

Ćw.

Elearning

2

8

20

9

18

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne
6

36

6

23

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)
Dr inż. Halina Węgrzyn (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 zarządzania, Podstawy ekonomii, Matematyka
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1

EK2

EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Definiuje podstawowe pojęcia i zagadnienia z finansów
przedsiębiorstw.
Umie dokonać oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Potrafi ocenić opłacalność i ryzyko prostej inwestycji oraz
dobiera odpowiednie źródła finansowania działalności
przedsiębiorstwa.
Potrafi przygotować prace i prezentacje poświęcone wybranym
zagadnieniom z zakresu finansów przedsiębiorstwa.
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
rolę specjalisty z zakresu finansów przedsiębiorstwa,
podejmując odpowiednie decyzje i argumentując swoje wyniki.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu
studiów
K_W01
K_W03,
K1_K03
K1_U04
K1_U17
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2
W3
W4
W5

W6

WYKŁAD
Finanse przedsiębiorstwa - podstawowe pojęcia - omówienie celu działalności przedsiębiorstwa i zmian w
funkcjonowaniu przedsiębiorstw jako konsekwencji zmiany ich struktury własnościowej
Przychody, koszty i wynik przedsiębiorstwa - wskazanie na występujące różnice w ocenie wyniku działalności
przedsiębiorstwa przez właścicieli, księgowych i urzędy skarbowe
Efektywność przedsiębiorstwa - zyskowność, rentowność, opłacalność - jak definiować i jak mierzyć
efektywność przedsiębiorstwa, funkcje zysku.
Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa - omówienie struktury sprawozdań finansowych, analizy
wstępnej i analizy wskaźnikowej.
Ryzyko i czas w działalności przedsiębiorstwa - omówienie zmian wartości pieniądza w czasie, określenie i
pomiar ryzyka. Koszt kapitału jako parametr decyzji finansowych przedsiębiorstwa, optymalizacja struktury
kapitału.
Udział praktyków biznesu w celu przedstawianie studentom swoich doświadczeń związanych z problemami
finansowymi – źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, szacowanie ryzyka – dyskusja i analiza
przypadków

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO1- kolokwium ustne
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Odwzorowanie zdarzeń gospodarczych na kształtowanie się sprawozdań finansowych przedsiębiorstw – przykład
tworzenia rachunku wyników, cash flow i bilansu

Ćw.2

Przychody, koszty i wynik przedsiębiorstwa (operacyjny EBIT, brutto i netto). Analiza progu rentowności BEP,
dźwigni operacyjnej – case study, zadania do rozwiązania.

Studenci dokonują interpretacji sprawozdania finansowego na podstawie wybranej organizacji (ocena sytuacji
finansowej firmy, rentowności, płynności, sprawności gospodarowania) – prezentacja wyników
Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa – przygotowanie i omówienie przez studentów podstawowych
Ćw.4
sposobów finansowania działalności przedsiębiorstwa,
Ćw.5
Ocena opłacalności inwestycji – case study
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO8 - praca w zespole, MO11 - studium przypadku, MO12 - zadanie
praktyczne, MO14 - aktywność
Ćw.3

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
36

33

20
30
39
125
5

20
30
42
125
5

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Praktyczne zarządzanie finansami firmy, R. Machała, PWN, Warszawa 2006
Finanse przedsiębiorstw, S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan, Dom Wydawniczy ABC, 1999
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3.

Podstawy zarządzania finansami, J. Houston, E.F. Brigham, PWE, 2004

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2005.
Zrozumieć finanse. Inteligencja finansowa w zarządzaniu portfelem prywatnym i biznesem, J. Tuczko, Difin,
2013

KRYTERIA OCENY:
Efekty
Na ocenę 2
uczenia się
Student nie potrafi
zdefiniować
EK 1
podstawowych pojęć i
zagadnień z finansów
przedsiębiorstw.
EK 2
Nie potrafi ocenić
opłacalność i ryzyko
prostej inwestycji oraz
nie dobiera
odpowiednie źródeł
finansowania
działalności
przedsiębiorstwa.

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Student częściowo
Student opanował
Student bardzo dobrze
potrafi zdefiniować
definicje pojęcia i
definicje pojęcia i
podstawowe pojęcia i
zagadnienia z finansów
zagadnienia z finansów
zagadnienia z finansów
przedsiębiorstw.
przedsiębiorstw.
przedsiębiorstw.
Potrafi częściowo
Opanował umiejętność
Potrafi bardzo dobrze
ocenić opłacalność i
oceny opłacalność i
ocenić opłacalność i
ryzyko prostej
ryzyka prostej
ryzyko prostej
inwestycji oraz
inwestycji oraz umie
inwestycji oraz bardzo
częściowo dobiera
dobierać odpowiednie
dobrze dobiera
odpowiednie źródła
źródła finansowania
odpowiednie źródła
finansowania
działalności
finansowania
działalności
przedsiębiorstwa.
działalności
przedsiębiorstwa.
przedsiębiorstwa.
EK 3
Student nie potrafi
Student częściowo
Student opanował
Student bardzo dobrze
przygotować pracy i
potrafi przygotować
umiejętność
przygotowuje pracę i
prezentacji poświęconej pracę i prezentację
przygotowania pracy i
prezentację poświęconą
wybranym
poświęconą wybranym
prezentacji poświęconej wybranym
zagadnieniom.
zagadnieniom.
zagadnieniom.
zagadnieniom.
EK 4
Student nie potrafi
Student częściowo
Student opanował
Student bardzo dobrze
współdziałać i pracować potrafi współdziałać i
umiejętność
potrafi współdziałać i
w grupie, nie potrafi
pracować w grupie,
współdziałania i
pracować w grupie,
przyjmować roli
przyjmując w niej rolę
pracowania w grupie,
przyjmując w niej rolę
specjalisty z zakresu
specjalisty z zakresu
przyjmując w niej rolę
specjalisty z zakresu
finansów
finansów
specjalisty z zakresu
finansów
przedsiębiorstwa, i nie
przedsiębiorstwa,
finansów, podejmując
przedsiębiorstwa,
potrafi podejmować
podejmując
odpowiednie decyzje i
podejmując
odpowiedniej decyzji.
odpowiednie decyzje i
argumentując swoje
odpowiednie decyzje i
argumentując swoje
wyniki.
argumentując swoje
wyniki.
wyniki.
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 e-learningowej
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.
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BADANIA MARKETINGOWE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
BADANIA MARKETINGOWE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

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):
Dr Agnieszka Faron (agnieszka.faron@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Nabycie przez studentów wiedzy na temat podstawowych pojęć stosowanych w badaniach marketingowych

C2.

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie metod badań marketingowych

C3.

Nabycie przez studentów wiedzy na temat narzędzi stosowanych w badaniach marketingowych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstaw marketingu
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Student zna podstawowe pojęcia stosowane w badaniach
marketingowych

K1_W04

EK2

Student zna metody i narzędzia badań marketingowych

K1_W10

EK3

Student potrafi zaplanować badanie marketingowe, w tym
opracować niezbędne narzędzia do przeprowadzenia
badania

K1_U03,
K1_U09
K1_K06
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W2

Definicja, sens i istota badań marketingowych: czym są i jak są wykorzystywane. Rodzaje i metody badań
marketingowych. Proces badania: formułowanie celu badania, formułowanie hipotezy badawczej, logistyka
badania, dobór próby badanej. analiza wyników jakościowa i ilościowa, tworzenie raportu z badania. Istota
wnioskowania statystycznego. Problem trafności pomiaru.
Obserwacja jawna, ukryta, uczestniczą, nieuczestnicząca jako metoda badania marketingowego. Zalety i wady
obserwacji jako metody badania marketingowego. Błędy obserwacji. Przykłady badań metodą obserwacji.

W3

Eksperyment jako metoda badania marketingowego. Zalety i wady eksperymentu jako metody badania
marketingowego. Błędy w badaniu metodą eksperymentu. Przykłady badań metodą eksperymentu.

W4

Ankieta jako metoda badania marketingowego. Zalety i wady poszczególnych rodzajów ankiety jako metody
badania marketingowego. Błędy w badaniu metodą ankiety. Przykłady badań metodą ankietową.

W5

Wywiad jako metoda badania marketingowego. Zalety i wady poszczególnych rodzajów wywiadu jako metody
badania marketingowego. Błędy w badaniu metodą wywiadu. Przykłady badań metodą wywiadu.

W1

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

ĆWICZENIA

Ćw.1

Przedstawienie studentom zasad opracowania projektu, przykładowych problemów, metod, sposobu realizacji
zajęć oraz warunków zaliczenia. Celem zajęć jest opracowanie planu badań marketingowych oraz ich
przeprowadzenie; projekt może polegać na:
- Konstruowaniu planu i narzędzi dla badania marketingowego metodą obserwacji, przeprowadzenie badań
- Konstruowaniu planu i narzędzi dla badania marketingowego metodą ankiety, przeprowadzenie badań
- Konstruowaniu planu i narzędzi dla badania marketingowego metodą wywiadu, przeprowadzeniu badań.
- Konstruowaniu planu i narzędzi dla badania marketingowego metodą eksperymentu, przeprowadzeniu badań

Ćw.2
Ćw.3

Realizacja projektu pod nadzorem prowadzącego zajęcia (e-learning, konsultacje, skype, email itp.
Prezentacja i omówienie wyników przeprowadzonego projektu badawczego terenowego

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO5 - Przygotowanie projektu
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Dyskusja moderowana
Realizacja projektu badawczego

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
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36

33

14
30
20
100
4

15
32
20
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Ph.Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005
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Mazurek-Łapacińska K (red.), Badania marketingowe, PWN, Warszawa 2005
Churchill G.A., Badania marketingowe, PWN, Warszawa 2002 -

2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Kaden R. J., Badania marketingowe, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2008
Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007
E-marketing, Współczesne trendy. Pakiet startowy. Red. Królewski J., Sala P., Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa: 2016.

3.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Efekt 1

Efekt 2

Efekt 3

Na ocenę 2
Student nie zna
podstawowych pojęć
stosowanych w
badaniach
marketingowych
Student nie zna metod
lub narzędzi badań
marketingowych
Student nie potrafi
zaplanować badania
marketingowego
adekwatnie do założeń
lub nie potrafi
opracować narzędzi
niezbędnych do
przeprowadzenia
badania

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Student częściowo zna
podstawowe pojęcia
stosowane w badaniach
marketingowych

Student dobrze zna
podstawowe pojęcia
stosowane w badaniach
marketingowych

Student bardzo dobrze
zna podstawowe pojęcia
stosowane w badaniach
marketingowych

Student częściowo zna
metody i narzędzia
badań marketingowych
Student tylko częściowo
potrafi zaplanować
badanie marketingowe
adekwatnie do założeń
lub tylko częściowo
potrafi opracować
narzędzia niezbędne do
przeprowadzenia
badania

Student dobrze zna
metody i narzędzia
badań marketingowych
Student dobrze potrafi
zaplanować badanie
marketingowe
adekwatnie do założeń i
dobrze potrafi
opracować narzędzia
niezbędne do
przeprowadzenia
badania

Student bardzo dobrze
zna metody i narzędzia
badań marketingowych
Student bardzo dobrze
potrafi zaplanować
badanie marketingowe
adekwatnie do założeń i
bardzo dobrze potrafi
opracować narzędzia
niezbędne do
przeprowadzenia
badania

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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ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
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

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

20

4

34

9

18

3

30

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
EDYTA NIEMYJSKA-CZECH
edyta.niemyjska-czech@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Ukazanie specyfiki zarządzania projektowego w porównaniu z zarządzaniem operacyjnym.

C2.

Zaprezentowanie studentom cyklu życia projektu i specyfiki poszczególnych jego etapów.

C3.

Wyjaśnienie studentom poszczególnych aspektów zarządzania projektami.

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

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Student rozumie istotę zarządzania projektami i szczególne
warunki takiego zarządzania.

K1_W05

EK2

Student rozumie poszczególne etapy i dziedziny
zarządzania projektowego.

K1_W06

EK3

Student potrafi zaplanować projekt od celu i wizji przez
działania do wskaźników.

K1_U10

EK4

Student rozumie rolę kierownika projektu.

K1_U10,
K1_K03

EK5

Student potrafi wskazać przykładowe źródła finansowania
projektów.

K1_U04

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Istota zarządzania projektami, projekt i jego otoczenie, cykl życia projektu

W2

Obszary zarządzania projektami: zadania, wskaźniki, zarządzanie czasem, zarządzanie ryzykiem

W3

Zarządzanie finansowe w projekcie, finansowanie projektów w organizacjach

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

ĆWICZENIA/PROJEKT

Ćw.1

Projekt w organizacji – ćwiczenie propozycja projektu dla przykładowej organizacji

Ćw.2

Relacja między celami a działaniami – ćwiczenia: analiza, jakie cele pozwolą zrealizować określone działania,
opracowanie zestawu działań dla wskazanych celów

Ćw.3

Relacja między celami, działaniami a wskaźnikami – ćwiczenia: opracowanie wskaźników i sposobów pomiaru
dla podanych celów projektu

Ćw.4
Ćw.5
Ćw. 6

Zarządzanie czasem w projekcie, planowanie timeline i kamieni milowych dla omawianych wcześniej projektów
Zarządzanie ryzykiem w projekcie – identyfikacja zagrożeń dla wcześniej omawianych projektów
Źródła finansowania projektów – webquest wyszukiwanie potencjalnych źródeł finansowania

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - ocena aktywności, MO5
– ocena wykonywanego projektu.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.
4.

Wykład z prezentacją multimedialną
Praca indywidualna, w parach lub grupach nad różnymi zadaniami
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja
Webquest
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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.
3.

A guide to the project management body of knowledge : (PMBOK Guide), Warszawa, 2009.
Podstawy zarządzania projektami, Dennis Lock, Warszawa, 2009.
Zarządzanie projektami, Marek Pawlak, Warszawa, 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw i osób zakładających działalność gospodarczą, Hanna Bajorek-Ziaja, Sebastian
Ziaja, Warszawa, 2006.
Zarządzanie projektem : co dobry szef projektu wie, robi i mówi, Stephen Barker, Rob Cole, Warszawa 2010.
aktualne informacje dostępne na stronach instytucji publicznych

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się
Efekt 1
Efekt 2

Efekt 3

Efekt 4

Efekt 5

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Student nie potrafi
odpowiedzieć na
wylosowane na
egzaminie pytania
Student nie rozróżnia
poszczególnych
etapów cyklu życia
projektu i dziedziny
zarządzania
projektowego
Student nie rozumie
korelacji między
wizją, celami,
działaniami i
wskaźnikami, nie
potrafi ich omówić w
ramach ćwiczeń
Student nie zna
zadań i roli
kierownika projektu

Na zadane pytania
student odpowiada w
sposób niepełny, z
pomocą egzaminatora
Student potrafi wskazać
poszczególne etapy
cyklu życia projektu i
dziedziny zarządzania
projektowego, ale bez
zrozumienia
W ramach ćwiczeń
student dostrzega
korelacje miedzy
wskazanymi elementami,
ale nie potrafi ich
wykorzystać

Student samodzielnie,
lecz niekompletnie
odpowiada na
wylosowane pytania
Student zna i rozumie
poszczególne etapy i
dziedziny zarządzania
projektowego

Student udziela pełnej
odpowiedzi na
wylosowane pytania,

Student prawidłowo
identyfikuje zależności
pomiędzy elementami
projektu, ale w praktyce
planuje je w niepełnym
zakresie.

Student potrafi w pełny
i kreatywny sposób
zinterpretować i
wykorzystać korelacje
w planowaniu
projektów.

Student potrafi wskazać
zadania kierownika
projektu, nie rozumiejąc
ich specyfiki.
Student zna źródła
finansowania projektów,
ale nie potrafi ich
samodzielnie ocenić i
analizować.

Student zna i rozumie
zadania i rolę kierownika
projektu.

Student posiada
kompetencje do
realizacji roli
kierownika projektu.
Student zna i rozumie
specyfikę zarządzania
finansowego w
projekcie, zna różne
źródła finansowania
projektów i ich cechy.

Student nie zna
źródeł finansowania
projektów

Na ocenę 4-4,5

Student zna specyfikę
zarządzania finansowego
w projekcie i potrafi
wskazać różnorodne
źródła finansowania
projektów.

Na ocenę 5

Student rozumie
zarządzanie projektowe,
jego etapy i dziedziny
jako całość

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
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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

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

7.

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Kierunek studiów:
ZARZADZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Język polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

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

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

12

12

6

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 inż. Andrzej Nowak: andrzej.nowak@pwr.edu.pl
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Przedstawienie istoty, zasad i prawidłowości w zarządzaniu jakością;

C2.

Wskazane możliwości wykorzystania metod i technik w zarządzaniu jakością we współczesnych organizacjach
oraz skutków ich stosowania;

C3.

Stosowanie wybranych metod i technik w zarządzaniu jakością w rozwiązywaniu złożonych problemów jakości;

C4.

Poznawanie sposobu wdrażania i realizacji przyjętych metod i technik w doskonaleniu jakości;
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WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania
EFEKTY UCZENIA SIĘ:

EK1

EK2

EK3
EK4

EK5

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Efekty przedmiotowe

Lp.

Definiuje podstawowe pojęcia związane z jakością oraz
rozumie przyczyny wzrostu wymagań jakościowych
klientów
Rozumie istotę ewolucji systemów jakości, zna normy, ich
strukturę, potrafi zinterpretować zapisy normy i jej
wymagania
Zna zasady zarządzania jakością, potrafi je zinterpretować,
rozumie istotę i zasady postępowania przy kompleksowym
zarządzaniu jakością;
Zna i potrafi zastosować klasyczne i współczesne techniki
wspomagające jakość oraz zinterpretować wyniki ich
stosowania;
Potrafi zdefiniować koszty jakości, ich strukturę oraz
zasady grupowania kosztów jakości.

K_W02

K1_W11
K1_W11,
K1_K04
K1_U14
K1_U20

TREŚCI PROGRAMOWE:
WYKŁAD

L.p.
W1
W2
W3
W4

Zarządzanie jakością – definicje i charakterystyka podstawowych pojęć związanych z jakością. Style zarządzania
jakością w gospodarce światowej
Organizacja systemów jakości oparta na normach ISO serii 9000 i normach pochodnych, wytyczne i wymagania,
norma PN-EN ISO 9001:2009. Normy ISO serii 14000 i ISO serii18000. System zarządzania środowiskiem,
system zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
Osiem zasad zarządzania jakością. Istota kompleksowego zarządzania jakością. Podstawowe pojęcia i elementy
strategii TQM. Zasady postępowania w TQM.
Podejście procesowe w systemie zarządzania jakością (SZJ). Charakterystyka podejścia procesowego, podział
procesów, mapa procesów. Graficzna forma przebiegu procesów.

Metody i techniki zarządzania jakością. Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. Koszty jakości, definicje,
podział kosztów, struktura kosztów jakości.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2,3 - Egzamin – test pisemny,
pytania otwarte i zamknięte
W5

L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Histogram.

Ćw.2
Ćw.3
Ćw.4
Ćw.5

Diagram Ishikawy.
Analiza Pareto.
Wskaźniki zdolności procesu.
Badanie zadowolenia klientów w kontekście zarządzania jakością.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO12 - Ocena na podstawie
zadań wykonanych w grupie lub indywidualnie
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METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie projektu
Studium przypadków, 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 ćwiczeń i wykładu
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

1.
2.
3.
4.

36

30

14
15
35
100
4

15
15
40
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
Hamrol A., Zarzadzanie jakością, PWN, Warszawa 2004.
Łukarski J., Zarzadzanie jakością, standardy i zasady, WNT, Warszawa 2012.
Urbaniak M., Zarzadzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Wyd. Difin,
Warszawa 2007.

1.
2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Zarządzanie jakością. Cz. 1. Systemy jakości w organizacji, red. Wiesław Ładoński, Katarzyna Szołtysek. Wydaw. AE, Wrocław 2005.
Urbaniak M., Systemy zarzadzania w praktyce gospodarczej, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
Łuczak B., Przedstawiciel kierownictwa wg ISO 9001:2008. Problemy Jakości 2010, nr 1, s. 26-29.

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Na ocenę 2
Brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia <= 50%

Efekt 1-5

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>= 51 – 70%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71 – 85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>= 85%

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 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
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6.
7.

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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BIZNESPLAN
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
BIZNESPLAN
Kierunek studiów:
ZARZADZANIE
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

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 inż. Halina Węgrzyn (halina.wegrzyn@handlowa.eu), mgr Mariusz Żebrowski (mariusz.zebrowski@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:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Definiuje podstawowe pojęcia związane z biznesplanem i
zna różne typy biznesplanów

K1_W04

EK2

Potrafi napisać biznesplan według przyjętych w
przedmiocie standardów

K1_U02
K1_K03

EK3

Jest w stanie przeprowadzić uproszczone badanie rynku

K1_U06,
K1_U16

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

112

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wydział Ekonomiczno-Menedżerski, Kierunek Zarządzanie

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

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2,3 - Egzamin – test pisemny,
pytania otwarte i zamknięte
L.p.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3
Ćw.4

ĆWICZENIA
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
Problemy praktyczne związane z przygotowaniem biznes planu.
Studium przypadku: biznes plan małego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Ćw.5

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
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie projektu
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 i wykładu
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

30

21

20
15
35
100
4

19
20
40
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

J. Skrzypek, Biznesplan: model najlepszych praktyk., Poltex 2009
Biznesplan: skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy. PWE 2007
Biznesplan: start do sukcesu. P. Kubiński, M. Dunikowska

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

J. Skrzypek, E. Filar, Biznes Plan, Poltex, Warszawa 2006

KRYTERIA OCENY:
Efekty

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5
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uczenia się
Brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia <= 50%
Efekt 1-3

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>= 51 – 70%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71 – 85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>= 85%

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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WIZYTY W FIRMACH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
WIZYTY W FIRMACH, UDZIAŁ W WYDARZENIACH, WYKŁADY GOŚCINNE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

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 Izabela Gruszka (izabela.gruszka@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_W05

K1_K01

K1_U16
K1_U16,
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:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
1.
2.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np. konsultacje i
egzaminy)
Warsztaty – samodzielna praca studenta
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

2

3

16
18
0

9
12
0

LITERATURA PODSTAWOWA:
Regulamin zajęć wyjazdowych
1.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Regulamin studiów
1.
KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Udział w 50%
Udział w 65 %
Udział w 80%
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.
EK 1-5

Brak uczestnictwa w
wyjazdach

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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SEMESTR PIĄTY
PRAKTYKA 2
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PRAKTYKA
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
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

381

381

Studia
niestacjonarne

381

381

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym- Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Dariusz Socha, Dariusz.Socha@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Wykorzystanie wiedzy kierunkowej i specjalnościowej
Weryfikacja oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania nabytej przez studentów podczas
studiów na uczelni
Nabycie nowych praktycznych umiejętności niezbędnych przyszłym pracownikom we współdziałaniu z
zespołem pracowników

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczenie Praktyki I
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2

EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Potrafi pozyskiwać informacje z miejsca praktyki zawodowej,
integrować i wykorzystać je w kształceniu.
Stale poszerza swoje kompetencja zawodowe i personalne
poprzez udział w dodatkowych formach kształcenia w
miejscu praktyki.
Poprawnie identyfikuje i rozstrzyga dylematy w miejscu
pracy natury technicznej, ekonomicznej, prawnej i etycznej
związane z zarządzaniem.
Potrafi wykazać się kreatywnością i przedsiębiorczością
podczas praktyki zawodowej.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_U03
K1_U09

K1_U05,
K1_K04
K1_U18
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

KONSULTACJE

K1
Zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora i z sylabusem praktyki.
K2
Dokumentacja praktyki i zasady jej rozliczenia. Efekty uczenia się 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
Podające – opis.
Problemowe – metoda przypadków.
Praktyczne - ćwiczenia praktyczne w rozwijaniu intelektu

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)
Realizacja praktyki
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

1.
2.

6

6

375
381
15

375
381
15

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
uczenia się

Efekt 1 - 4

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 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
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:
ZARZĄDZANIE
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:
Planowanie kariery
zawodowe
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 i psychologii.
FEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1

EK2

EK3

Efekty przedmiotowe
Rozumie istotę procesu doradczego i potrzebę doskonalenia
metod poprawy efektywności działania
Potrafi pozyskiwać i analizować dane empiryczne dotyczące
doradztwa ekonomicznego oraz wykorzystuje wiedzę z
zakresu zarządzania
w procesie poszukiwania metod
doradczych dla rozwiązywania problemów gospodarczych
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_W06
K1_W09,
K1_W11,
K1_U03
K1_U17,
K1_K02
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

Istota i zasady skutecznego procesu doradczego .
Usługa doradcza jako produkt. Zasady sprawnego działania, cechy dobrego doradcy
W2
Formy doradztwa.
W3
Analiza treści i metod pracy doradczej w zakresie działalności gospodarczej.
Proces komunikowania społecznego w doradztwie. Przygotowanie recepty negocjacyjnej (na przykładzie
W4
arkusza negocjacji)
W5
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
W1

L.p.

ĆWICZENIE

Ćw1
Rozpoznanie potrzeb doradczych za pomocą grupowej metody nominalnej NGT. Studium przypadku
Ćw2
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.
2.
3.

Podające – wykład.
Problemowe – metoda studium przypadków.
Praktyczne - ćwiczenia praktyczne w rozwijaniu intelektu, dyskusja, burze mózgów.

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 i wykładu
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

34

21

6
10
25
75
3

9
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

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Chrostowski A., Jemielniak D. Skuteczne doradztwo strategiczne. Metoda Action Research w praktyce, Wyd.
Poltext Warszawa 2011.
Solarczyk-Ambrozik E. Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się, Wyd. Naukowe
UAM Poznań 2016
Podstawowe akty prawne i inne dokumenty dotyczące doradztwa.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Na ocenę 2

Efekt 1

Student nie zna
podstawowych pojęć w

Na ocenę 3
Student częściowo zna
podstawowe pojęcia

Na ocenę 4
Student dobrze zna
podstawowe pojęcia

Na ocenę 5
Student bardzo dobrze
zna podstawowe pojęcia
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zakresie doradztwa
Efekt 2

Student nie zna metod
lub narzędzi pojęć w
zakresie doradztwa

Efekt 3

Student nie potrafi
zaplanować badania
działania w zakresie
doradztwa

pojęć w zakresie
doradztwa
Student częściowo zna
metody i narzędzia
pojęć w zakresie
doradztwa
Student tylko częściowo
potrafi zaplanować
działania w zakresie
doradztwa

pojęć w zakresie
doradztwa
Student dobrze zna
metody i narzędzia
pojęć w zakresie
doradztwa
Student dobrze potrafi
zaplanować działania w
zakresie doradztwa

pojęć w zakresie
doradztwa
Student bardzo dobrze
zna metody i narzędzia
pojęć w zakresie
doradztwa
Student bardzo dobrze
potrafi zaplanować
działania w zakresie
doradztwa

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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TECHNIKI ZARZĄDZANIA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
TECHNIKI ZARZĄDZANIA
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
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:
Planowanie kariery
zawodowe
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 inż. Jozef Puchalski ( jozef.puchalski@handlowa.eu )
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

wskazanie możliwości wykorzystania technik zarządzania we współczesnych organizacjach oraz skutków ich
stosowania

C2.

wyrobienie umiejętności praktycznego zastosowania wybranych technik zarządzania

C3.

rozwój umiejętności pracy w grupie i kierowania jej pracą

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zakresu podstaw zarządzania.
FEKTY KSZTAŁCENIA:
Efekty przedmiotowe

Lp.
EK1
EK2
EK3

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Zna techniki zarządzania oraz możliwości ich stosowania

K1_W06

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do identyfikacji
problemów
i określenia sposobu
ich rozwiązania z
wykorzystaniem technik zarządzania
Potrafi pracować w grupie i bierze współodpowiedzialność za
podejmowanie zadań z zakresu zarządzania

K1_U01,
K1_U08,
K1_U17,
K1_K04

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1
W2

Zarządzanie organizacją według koncepcji klasycznej. Techniki zarządzania tej koncepcji.
Koncepcja zarządzania w podejściu humanizacyjnym. Techniki zarządzania tej koncepcji.
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Techniki zarządzania stosowane w podejściu systemowym i sytuacyjnym. Koncepcje neoklasyczne
Współczesne podejście do zarządzania.

W3

W4
Metody i techniki organizatorskie
W5
Stosowanie technik heurystycznych.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO1 – test wiedzy
ĆWICZENIE

L.p.

Omówienie organizacji ćwiczeń. Wydanie zagadnień i założeń do ćwiczeń.Techniki zarządzania szkoły
klasycznej . Studium przypadku
Ćw2
Techniki zarządzania szkoły behawioralnej. Studium przypadku.
Ćw3
Techniki zarządzania szkoły współczesnej. Studium przypadku.
Ćw4
Metody i techniki organizatorskie. Studium przypadku.
Ćw4
Metody i koncepcje zarządzania. Zaliczenie ćwiczeń.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO8 – praca w zespole
Ćw1

METODY DYDAKTYCZNE
Wykład problemowy z zastosowaniem technik multimedialnych
Ćwiczenia realizowane w formie pracy grupowej z zastosowaniem studium przypadku
Inne - ćwiczenia praktyczne w rozwijaniu intelektu, dyskusja, burze mózgów.

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 ćwiczeń i wykładu
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

1.
2.
3.
4.

34

21

6
10
25
75
3

9
20
25
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
Koźmiński A.K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006
Puchalski J., Podstawy nauki o organizacji, WSOWL, Wrocław 2008

1.
2.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Puchalski J., Metody heurystyczne. Przewodnik po tematyce. WSOWL, Wrocław 2006

2.

Zimniewicz K., Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2008.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się
Efekt 1
Efekt 2
Efekt 3

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej 15 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

4-6 pkt

10-15 pkt

powyżej 16 pkt

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 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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FOTO I VIDEO W BIZNESIE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
FOTO I VIDEO W BIZNESIE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
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:
Planowanie kariery
zawodowe
Liczba punktów ECTS:
2

Forma zajęć
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Ogólna liczba godzin

Studia
stacjonarne

34

34

Studia
niestacjonarne

24

24

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym- Tak
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): mgr Ewa Wilk (ewa.wilk@handlowa.eu) przedmiot realizowany we
współpracy z Firmą Media Wilk
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

rozwijanie umiejętności obserwacji otaczającej rzeczywistości

C2.

rozwijanie umiejętności realizacji własnych wizji i pomysłów

C3.

poznanie różnych form wypowiedzi foto i video

WYMAGANIA WSTĘPNE:
podstawowa umiejętność obserwacji otaczającej rzeczywistości
FEKTY KSZTAŁCENIA:
Efekty przedmiotowe

Lp.
EK1
EK2
EK3

Rozumie znaczenie form wypowiedzi fotograficznej i video w
poszczególnych obszarach działalności biznesowej
Stosuje świadomie podstawowe
narzędzia warsztatu
fotograficznego i video
Potrafi wykorzystać obraz foto i video na potrzebę
działalności biznesowej

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W04,
K1_K01
K1_W06
K1_U05,
K1_U09

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WARSZTATY

Ćw1

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia związane z techniką fotografowania i video – studium warsztatowe.
Fotograficzny i video reportaż pokazujący różne oblicza działalności biznesowej DZ: obiekt, człowiek,
działanie – studium warsztatowe
Budowanie relacji przestrzennych w obrazie - studium warsztatowe

Ćw2
Ćw3
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Zdjęcia i video sytuacji zastanych - rejestracja ruchu w życiu codziennym i w naturze – ulica, impreza sportowa,
ruch uliczny, zjawiska zachodzące w przyrodzie itp. – studium warsztatowe
Tworzenie kompozycji z zastosowaniem oświetlenia dziennego i sztucznego – światło i cień jako elementy
Ćw5
budujące kompozycję oraz określające charakter obrazu fotograficznego – studium warsztatowe
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO8 – praca w zespole
Ćw4

METODY DYDAKTYCZNE
ćwiczenia praktyczne w pracowni i w terenie
indywidualne korekty połączone z prezentacją prac studenckich, korzystanie z albumów oraz video

1.
2.

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

1.
2.
3.

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

24

6
10
50
2

6
20
50
2

LITERATURA PODSTAWOWA:
Fotografia cyfrowa : ilustrowany przewodnik / Anna Owczarz. - Gliwice : Helion, cop. 2005.

1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Materiały niepublikowane w zakresie foto i video w biznesie
1.
Efekty
Na ocenę 2
Na ocenę 3
uczenia się
nieobecność na
realizacja prac
zajęciach, brak prac
odpowiadająca w
wykonanych w
sposób zadawalający na
pracowni, brak zadań
postawione zadania,
domowych
aktywność w trakcie
zajęć (udział w pracy
zespołowej).
Efekt 1 - 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

wysoki poziom
artystyczny prac,
samodzielność
myślenia, aktywność w
trakcie zajęć (udział w
pracy zespołowej)

wysoki poziom prac
wykonanych w ramach
przedmiotu,
zaangażowanie i
poszukująca postawa w
realizacji zadań,
samodzielność
myślenia, aktywność w
trakcie zajęć (udział w
pracy zespołowej),
umiejętność
uzasadnienia swoich
decyzji, świadomy
wybór środków
warsztatowych,

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 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
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Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
6.
7.

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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BUDOWANIE WIZERUNKU W SIECI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
BUDOWANIE WIZERUNKU W SIECI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
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:
Planowanie kariery
zawodowe
Liczba punktów ECTS:
2

Forma zajęć

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

10

4

24

Studia
niestacjonarne

6

6

3

15

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym- Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): dr Aneta Szymańska (aneta.szymanska@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami z zakresu PR i budowania wizerunku.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstaw socjologii i psychologii.
FEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Zna zasady prowadzenia działalności w zakresie mediarelations i budowy wizerunku (z uwzględnieniem różnych
typów i specyfiki działania mediów).

K1_W06,
K1_W13

EK2

Posługuje się terminami z zakresu PR.

K1_W13

EK3

Potrafi skonstruować narzędzia PR przeznaczone do
publikacji w różnych rodzajach mediów (np. komunikat
prasowy, sprostowanie itp.) w zakresie budowy wizerunku

K1_U09

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2
W3
W4

WYKŁAD
Wprowadzenie do problematyki przedmiotu. Wyjaśnienie najważniejszych terminów z zakresu zarządzania
wizerunkiem własnym i podmiotów instytucjonalnych.
Komunikacja i wizerunek w dobie Internetu i serwisów społecznościowych. Net PR Strategy i SEO. Estetyka i
design w tworzeniu wizerunku.
Narzędzia PR w Internecie - witryna jako narzędzie e-PR ; rola mediów społecznościowych w PR.
Budowanie wizerunku w Internecie – optymalne wykorzystanie dostępnych kanałów komunikacji (Google,
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branżowe fora internetowe, portale branżowe, serwisy oceniające), rola strony internetowej, prezentacje w
Internecie, weryfikacja komunikatów i ich ocenie oraz modyfikacja.
Skuteczne kreowanie wizerunku - kim/czym jest osoba, firma, marka i jej postrzeganie, strategia dla marki
W5
własnej.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 – test wiedzy
ĆWICZENIE

L.p.

Budowa wizerunku: etapy projektu działań PR – konstruowanie projektu działań (analiza wstępna: określenie
grup otoczenia, analiza SWOT).
Budowa wizerunku: konstruowanie projektu działań PR – (formułowanie właściwej strategii: wyspecyfikowanie
Ćw2
celów i grup docelowych, opracowanie głównych przekazów komunikacyjnych „key messages”).
Budowa wizerunku: Konstruowanie projektu działań PR – (taktyka i dobór narzędzi, dobór partnerów, media
Ćw3
relations, harmonogram działań, wdrożenie i ewaluacja).
Prezentacja projektu kampanii informacyjnej – symulacja konferencji prasowej lub przedstawienie prezentacji w
Ćw4
sieci.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO8 – praca w zespole
(projekt kampanii informacyjnej opracowany w czteroosobowych zespołach (70 proc. oceny z ćwiczeń)
- oceny udziału Studenta w symulacji konferencji prasowej lub prezentacji w sieci. (30 proc. oceny z ćwiczeń).
Ćw1

METODY DYDAKTYCZNE
Ćwiczenia praktyczne w pracowni i w terenie
Projekt zespołowy połączony z prezentacją prac studenckich

1.
2.

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
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

1.
2.
3.

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
24

15

6

15

20
50
2

20
50
2

LITERATURA PODSTAWOWA:
Kształtowanie wizerunku / red. Beata Ociepka. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.
Murdoch A., 2003: Komunikowanie w kryzysie. Jak ratować wizerunek firmy, Poltext, Warszawa

1.
2.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Smektała T., 2005: Public Relations w Internecie, Astrum, Wrocław
1.
Efekty
Na ocenę 2
Na ocenę 3
Na ocenę 4
uczenia się
nieobecność na
realizacja prac
wysoki poziom prac,
zajęciach, brak
odpowiadająca w sposób samodzielność myślenia,
prac wykonanych zadawalający na
aktywność w trakcie
Efekt 1 - 3
w pracowni, brak postawione zadania,
zajęć (udział w pracy
projektu
aktywność w trakcie
zespołowej)
zajęć (udział w pracy
zespołowej).

Na ocenę 5
wysoki poziom projektu,
zaangażowanie i
poszukująca postawa w
realizacji zadań,
samodzielność myślenia,
aktywność w trakcie zajęć
(udział w pracy zespołowej)

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.

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
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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

3.
4.
5.
6.
7.

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNYCH
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
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.

Inne

Ogólna liczba godzin

Studia
stacjonarne

10

4

14

Studia
niestacjonarne

9

3

12

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:
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Brak wymagań wstępnych
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

EK1
EK3
EK3

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

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

K1_W14
K1_U06
K1_U06,
K1_K06

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2
W3

WYKŁAD
Przedmiot i podmiot prawa autorskiego.
Treść prawa autorskiego.
Przejście autorskich praw majątkowych.
Uregulowania dotyczące praw pokrewnych.
Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, lub prawami pokrewnymi.
Uregulowania dotyczące programów komputerowych.

Istota i cel Funduszu Promocji Twórczości.
Pojęcie ochrony praw własności przemysłowej (przedmiot i podmiot).
Pojęcie wynalazku i związanego z tym patentu.
W5
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
W4

METODY DYDAKTYCZNE
Wykłady, teoretycznie przedstawiające problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej.
1.
z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego
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
14

12

6
30
50
2

8
30
50
2

LITERATURA PODSTAWOWA:
J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa
1.
pokrewne, Kraków 2005.
E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Lewis Nexis, Warszawa 2005.
2.
Prawo własności intelektualnej, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Lewis Nexis, Warszawa 2009.
3.
R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, C. H. Beck, Warszawa 2006.
4.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej, pod. red. A. Szewc, Warszawa 2003
1.
B. Porzecka, Prawo autorskie i prasowe, Warszawa 2005.
Z. Miklasiński, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2001.

2.
3.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
Na ocenę 2
uczenia się
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
Efekt 1 - 3
<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 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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WIZYTY W FIRMACH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
WIZYTY W FIRMACH, UDZIAŁ W WYDARZENIACH, WYKŁADY GOŚCINNE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

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.

Inne

Studia
24
stacjonarne
Studia
15
niestacjonarne
Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak

24
15

Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
dr Izabela Gruszka (izabela.gruszka@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_W05

K1_K01

K1_U16
K1_U16,
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:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
1.
2.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np. konsultacje i
egzaminy)
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

24

15

26
50
2

35
50
2

LITERATURA PODSTAWOWA:
Regulamin zajęć wyjazdowych
1.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Regulamin studiów
1.
KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Udział w 50%
Udział w 65 %
Udział w 80%
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.
EK 1-5

Brak uczestnictwa w
wyjazdach
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……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu

SEMESTR SZÓSTY
DOBRE PRAKTYKI W BIZNESIE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
DOBRE PRAKTYKI W BIZNESIE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
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.

Lektorat

Sem.

Inne

Ogólna liczba godzin

Studia
stacjonarne

8

26

34

Studia
niestacjonarne

6

21

27

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_W03
K1_W11,
K1_U01,
K1_U06
K1_K03

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

135

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wydział Ekonomiczno-Menedżerski, Kierunek Zarządzanie

Przedsiębiorczość. Pojęcie przedsiębiorczości. Wady i zalety własnej działalności gospodarczej. Czynniki
sukcesu i porażki.
Ocena własnego potencjału przedsiębiorczości. Ocena kompetencji kandydata na przedsiębiorcę w zakresie
W2
prowadzenia danego rodzaju biznesu.
Od pomysłu do rzeczywistości – dobre praktyki. Sposoby zwiększenia kreatywności. Metody tworzenia nowych
W3
pomysłów. Źródła inspiracji biznesowych.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 – test wiedzy
W1

L.p.

WARSZTATY

Kwestie formalno-prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dobre praktyki – studium
przypadków.
Procedura rejestracji działalności gospodarczej (w gminie, w Krajowym Rejestrze Sądowym). Zgłoszenie
Ćw2
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
Ćw3
papierów wartościowych. Dotacje i subwencje. Dopłaty do kredytów. Dźwignia finansowa. Współfinansowanie.
Dobre praktyki – studium przypadków.
Ćw4
Badanie rynku. Etapy rozwoju produktu/usługi. Dobre praktyki – studium przypadków.
Adaptacja i różnicowanie własnego sposobu marketingu i sprzedaży. Segmentacja. Pozycjonowanie. Plan
Ćw5
marketingu i sprzedaży. Budowa strategii marketingowej. Dobre praktyki – studium przypadków.
Strategia produktu. Strategia cenowa. Strategia dystrybucji. Strategia promocji. Marketing partyzancki. Budżet
Ćw6
marketingowy. Zarządzanie firmą. Dobre praktyki – studium przypadków.
Ćw7
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
Ćw1

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Ćwiczenia praktyczne w pracowni i w terenie
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

27

6

13

35
75
3

35
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
3.
4.

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
2.
Efekty
Na ocenę 2
Na ocenę 3
Na ocenę 4
Na ocenę 5
uczenia się
nieobecność na
realizacja prac
wysoki poziom prac,
wysoki poziom projektu,
zajęciach, brak
odpowiadająca w sposób samodzielność myślenia, zaangażowanie i
Efekt 1 - 3
prac wykonanych zadawalający na
aktywność w trakcie
poszukująca postawa w
w pracowni, brak postawione zadania,
zajęć (udział w pracy
realizacji zadań,
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projektu

aktywność w trakcie
zajęć (udział w pracy
zespołowej).

zespołowej)

samodzielność myślenia,
aktywność w trakcie zajęć
(udział w pracy zespołowej)

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 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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PROJEKTOWANIE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PROJEKTOWANIE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
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.

Lektorat

Sem.

Ogólna liczba godzin

Inne

Studia
stacjonarne

8

26

34

Studia
niestacjonarne

6

21

27

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym - NIE
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
dr inż. Józef Puchalski (jozef.puchalski@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu struktury organizacyjnej

C2.

zapoznanie studentów z nowoczesnymi teoriami i koncepcjami z zakresu projektowania struktur organizacyjnych

C3.

wykształcenie w studentach umiejętności określenia efektywności stosowanych metod i narzędzi projektowania
struktur organizacyjnych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość torii nauki o organizacji i zarządzaniu
FEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Zna pojęcie struktury organizacyjnej, jej role i funkcje w
organizacji jako narzędzia kierowania organizacją

K_W03

EK2

Potrafi omówić proces projektowania struktury
organizacyjnej i jego uwarunkowania.

EK3
EK4

Potrafi przedstawić rozwiązania struktury organizacyjnej
odpowiadające zdefiniowanym potrzebom cyklu życia
organizacji.
Przejawia zachowania oparte na przedsiębiorczości,
inicjatywie i wyobraźni.

K1_W11,
K1_U01,
K1_U06
K1_U06

K1_K03

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Organizacje, jako systemy społeczne, analiza organizacji, jako systemu ze szczególnym uwzględnieniem
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podsystemu struktury społecznej. Struktura organizacyjna – podstawowe pojęcia. Cechy strukturalne.
Projektowanie struktur organizacyjnych - zasady, zespoły projektowe, procedura projektowa krok po kroku.
Ewolucja rozwiązań strukturalnych - od rozwiązań funkcjonalnych do form zorientowanych obiektowo według
W2
grup wyrobów, lokalizacji geograficznej jednostek biznesu lub rynków zbytu. Model cyklu życia organizacji kryzysowa koncepcja przekształceń organizacyjnych Greinera.
Podział struktur organizacyjnych, rodzaje struktur organizacyjnych. Formalizacja struktury poprzez schemat
W3
organizacyjny, zakresy zadań, odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych komórek organizacyjnych oraz
instrukcje regulujące postępowanie uczestników organizacji.
Ewolucyjne podejście do zmian organizacji - współczesne projekcje parametrów organizacji. Procesowość w
W4
nowoczesnych formach organizacyjnych: Reengineering, organizacja ucząca się, organizacja wirtualna,
organizacja fraktalna i inne.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 – test wiedzy
L.p.

WARSZTATY

Ćw1

Struktura społeczna danej organizacji. Analiza cech strukturalnych - Witex. Studium przypadku
Rozwiązanie organizacyjne dla danej organizacji. Model cyklu życia organizacji - kryzysowa koncepcja
Ćw2
przekształceń organizacyjnych Greinera - Witex. Studium przypadku
Studia przypadków z zakresu projektowania struktur wybranych organizacji. Prezentacja rozwiązań studium
Ćw3-7
przypadków. Rekomendacje rozwiązań. Zaliczenie projektu.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO5 – projekt, MO11 –
studium przypadków, MO14 – aktywność na zajęciach
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład problemowy z zastosowaniem technik multimedialnych
Ćwiczenia realizowane w formie pracy grupowej z zastosowaniem studium przypadku
Projekt zespołowy połączony z prezentacją prac studenckich w zakresie uruchomienia własnej działalności

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 przygotowanie do
ćwiczeń
Przygotowanie projektów i prezentacji
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

34

27

6

13

35
75
3

35
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Zarządzanie organizacjami . Alfred Czermiński, Małgorzata Czerska, Bogdan Nogalski, Ryszard Rutka, Jerzy
Apanowicz. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 'Dom Organizatora', 2001.
Stoner J., Freeman R., Gilbert D.: Kierowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań, pod red. R. Krupskiego i M. Przybyły, Wydawnictwo
PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się
Efekt 1
Efekt 2

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

˂ 15 pkt.

15 ÷ 18 pkt.

18,5 ÷ 21 pkt.

˂ 15 pkt.

15 ÷ 18 pkt.

18,5 ÷ 21 pkt.

Na ocenę 4,5; 5
21,5÷24 pkt.
˃27 pkt.
21,5÷24 pkt.
˃27 pkt.
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Projekt
niekompletny -

Projekt kompletny, ale
występują zauważalne

Projekt kompletny

Efekt 3

Projekt kompletny, z dobrze
opracowaną stroną graficzną

Efekt 4

Brak aktywności

> 3 pkt.

8 pkt.

14 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 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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PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

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

Profil:
praktyczny
Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

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): mgr Piotr Lisowski, piotr.lisowski@handlowa.eu

CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu psychologii biznesu.

C2.

Podkreślenie praktycznych aspektów psychologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

C3.

Wskazanie umiejętności pomocnych w sprawowaniu funkcji menedżera.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak wymagań wstępnych
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

EK1

EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Posiada podstawową wiedzę o historii psychologii,
kierunkach psychologii oraz zna podstawowe pojęcia z
dziedziny psychologii społecznej i psychologii biznesu.
Rozumie i potrafi nazwać najważniejsze zjawiska
psychologiczne zachodzące w organizacjach.
Formułuje opinie na temat podstawowych zjawisk
społecznych i zagadnień psychologii społecznej
Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii do
udanego prowadzenia negocjacji, właściwego doboru
pracowników na poszczególne stanowiska pracy, potrafi
korzystać z technik motywacyjnych.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W06
K1_W07,
K1_W08
K1_W07,
K1_W08,
K1_U08
K1_W09,
K1_U08
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EK5

EK6

Potrafi zdiagnozować swoje mocne i słabe strony, szanse i
zagrożenia oraz określić swoją indywidualną ścieżkę
rozwoju jako menedżera.
Potrafi pracować w grupie i dyskutować na wadami i
zaletami poszczególnych decyzji biznesowych.

K1_U15,
K1_K01
K1_U17

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
– rola psychologii w biznesie, cechy dobrego przywódcy, cechy anty-przywódcze, różnice pomiędzy
przywództwem a zarządzaniem, źródła przywództwa,
PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
W2
– historia zarządzania, paradygmaty zarządzania, misja, wizja i strategia przedsiębiorstwa, otoczenie
przedsiębiorstwa, style kierowania, role menedżerów
ROZWÓJ OSOBISTY i ZAWODOWY część 1
W3
– motywacja, identyfikacja celów zawodowych, strategie wyznaczania celów: SMART i SMARTER,
ROZWÓJ OSOBISTY i ZAWODOWY część 1
W4
- kariera zawodowa, teorie motywacji, sposoby motywowania, rozwój zawodowy i motywowanie pracowników,
zmiany w organizacji i opór przed zmianą
ROZWÓJ OSOBISTY i ZAWODOWY część 2
- zmiany w organizacji, syndrom wypalenia zawodowego, role menedżera w zapobieganiu wypaleniu
W5
zawodowemu, stres pozytywny i negatywny, metody radzenia sobie ze stresem, skutki stresu, model stresu pracy
wg. Roberta Karaska, publiczne przemawiania a trema.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO15 - obecność na zajęciach,
aktywność na zajęciach - każda aktywność jest oceniana, za wypowiedź student dostaje punkty
W1

L.p.

ĆWICZENIA

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
– test na przywódcę, opisanie cech anty-przywódczych, podejmowanie grupowych decyzji – studium przypadku
Ćw.2
PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
– rozwój myślenia twórczego – „Lateral thinking” (wg Edwarda de Bono), pułapki i korzyści pracy grupowej:
efekt synergii oraz „Groupthink”, ćwiczenia poprawiające komunikację. Przepracowanie efektów
psychologicznych w praktyce: efekt „Howthorn”, „Torowania”, „Groupthink” itp. – studium przypadku
ROZWÓJ OSOBISTY i ZAWODOWY
Ćw.3
- analiza SWOT – własnej osoby w roli menedżera, dobór pracowników na poszczególne stanowiska pracy –
studium przypadku, negocjacje i perswazja w praktyce, zastosowanie wiedzy o procesach psychologicznych do
zjednania lokalnej społeczności do swojego biznesu – studium przypadku
Ćw.4
ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY
–ćwiczenia poprawiające komunikację interpersonalną, skuteczne wytyczenie celów zawodowych, planowanie
kariery zawodowej, , zapobieganie wypaleniu zawodowemu- studium przypadku
Ćw.5
ROZWÓJ ZAWODOWY
- budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości, metody radzenia sobie ze stresem, praca własna na temat
stresu, techniki relaksacji, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych oraz przekazywanie pracownikom
feedbacku na temat efektów pracy, zarządzanie konfliktem, techniki opanowania tremy podczas publicznego
przemawiania.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): praca grupowa - rozwiązania
studium przypadku są oceniane,; aktywność na zajęciach -. student oddaje prace indywidualne i grupowe wykonywane
podczas zajęć.
Ćw.1

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Wykład z prezentacją multimedialną
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja
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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)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
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:
Zarządzanie Teoria i Praktyka ( Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski)

1.

Błyskotliwy menedżer : co dobry menedżer wie, robi i mówi / Nic Peeling; tł. Jarosław Sawicki. - Warszawa :
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2010.
Harvard Business Revivew Podręcznik Menedżera (Dom Wydawniczy Rebis)

2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Podstawy zarządzania organizacjami (Ricky W.Griffin)
1.
Psychologia od środka - (Sandi Mann)
7 nawyków skutecznego działania (Stephen R Covey)

2.
3.
4.

O osobowości praktycznie wszystko – ćwiczenia (Piotr Oleś)

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się
Efekt 1 - 2
Efekt 3-6

Na ocenę 2
Obecność na zajęciach
poniżej 50%
Ilość zdanych projektów
20%

Na ocenę 3
Obecność na zajęciach
poniżej 60%
Ilość zdanych projektów
40%

Na ocenę 4
Obecność na zajęciach
poniżej 70%
Ilość zdanych projektów
70%

Na ocenę 5
Obecność na zajęciach
poniżej 80%
Ilość zdanych projektów
80%

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
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……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu

TRENING MENEDŻERSKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
TRENING MENEDŻERSKI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia: polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu: Zo

Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

Poziom studiów: I
stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów ECTS:
1

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

24

24

Studia
niestacjonarne

15

15

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
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Zna procedurę i techniki zorganizowanego podejmowania
decyzji

K1_W06

EK2

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

K1_U08,
K1_K02

EK3

Potrafi zarządzać konfliktem w zespole

K1_U10

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
1.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
24
15
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konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia

2.
3.
4.

SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

1
25
1

5
5
25
1

LITERATURA PODSTAWOWA:
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.

1.
2.
3.

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
Efekt 1
Efekt 2

Efekt 3

Na ocenę 2
Średnia ocen poniżej
3.0, brak oceny z
kolokwium i/lub brak
aktywności
Średnia ocen poniżej
3.0, brak oceny z
kolokwium i/lub brak
aktywności
Średnia ocen poniżej
3.0, brak oceny z
kolokwium i/lub brak
aktywności

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Średnia ocen 3.0 za
kolokwium i aktywność

Średnia ocen 4.0 za
kolokwium i aktywność

Średnia ocen 5.0 za
kolokwium i aktywność

Średnia ocen 3.0 za
kolokwium i aktywność

Średnia ocen 4.0 za
kolokwium i aktywność

Średnia ocen 5.0 za
kolokwium i aktywność

Średnia ocen 3.0 za
kolokwium i aktywność

Średnia ocen 4.0 za
kolokwium i aktywność

Średnia ocen 5.0 za
kolokwium i aktywność

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

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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DYPLOMOWANIE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
EGZAMIN DYPLOMOWY
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Profil:
praktyczny
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 6

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin
Tryb studiów

Ćw.

W

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

Elearning

Forma zajęć
Lektora
Lab.
t

Projekt

Inne

Ogólna liczba godzin

Studia
stacjonarne

4

16

20

Studia
niestacjonarne

6

15

21

Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): dr hab. Waldemar Pierzchlewski, waldemar.pierzchlewski@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.

Efekty przedmiotowe

Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich
interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać
opinie.
Potrafi jasno przedstawiać swoje poglądy, argumentować je
EK2
przy użyciu różnych środków przekazu informacji.
Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z
EK3
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także
różnych źródeł.
Jest gotowy do podjęcia studiów drugiego stopnia i dalszego
EK4
rozwoju
TREŚCI PROGRAMOWE:
EK1

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W10,
K1_U14
K1_U12
K1_U11
K1_U22,
K1_K07

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.
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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:
1.

Podstawy badań społecznych / Earl Babbie. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2008.

2.

Podstawowe problemy metodologiczne nauk społeczno-politycznych / Marian Surmaczyński. - Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010

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.
6.

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.
Wyniki z egzaminu podawane są dyplomantowi bezpośrednio po egzaminie.

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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