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Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM
ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: IV

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

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

20

4

34

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. Józef Puchalski, jozef.puchalski@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Zapoznanie studentów z zakresu podstawowej wiedzy o zarządzaniu logistycznym.
Uwrażliwienie studentów na problematykę istoty i znaczenia logistyki w gospodarowaniu. Przedstawienie
techniczno-organizacyjnych współczesnych rozwiązań logistycznych.
Zapoznanie z procesami logistycznymi jakie występują w przedsiębiorstwie i przedstawienie podstawowych
tendencji rozwoju zarządzania logistycznego.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu Podstaw organizacji i zarządzania.
Wymagana umiejętność definiowania pojęć: logistyka, sieci logistyczne, zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Posiada podstawową wiedzę, niezbędną do identyfikacji,
opisu i analizy ekonomicznych i organizacyjnych
uwarunkowań działalności logistycznej
Potrafi określić rozwiązania prawno-organizacyjne
przedsiębiorstw w zakresie zarządzania logistycznego

K1_W11,
K1_U04

EK3

Potrafi omówić współczesne koncepcje zarządzania
stosowane w zarządzaniu logistycznym

K1_U06,
K1_U14

EK4

Potrafi zdiagnozować podstawowe elementy łańcucha
logistycznego w przedsiębiorstwie

K1_U14

EK5

Potrafi pracować w grupie i dyskutuje nad rozwiązaniami
organizacyjnych w zakresie logistyki.

K1_U17
K1_K03

EK1
EK2

K_W03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

WSPÓŁCZESNA KONCEPCJA LOGISTYKI I SYSTEM LOGISTYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA
Proces zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie. Zarządzanie logistyką zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
W1
Zarządzanie logistyczne w fazie produkcji. Zarządzanie logistyczne w fazie dystrybucji. Zarządzanie logistyczne
transportem. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA W LOGISTYCE – BPR, Benchmarking i
Outsourcing
W2
Business Process Reengineering - pojęcie i istota. Pojęcia kluczowe BPR. Podstawowe zasady reengineeringu.
Benchmarking - pojęcie, istota, rodzaje. Outsourcing – pojęcie, istota. Rodzaje Outsourcingu.
WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA W LOGISTYCE – LM, TQM
W3
Lean management – pojęcie, istota. Cechy Lean managementu. Jakość w zarządzaniu logistycznym. Założenia
koncepcji TQM.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA LOGISTYKI I JEJ CECHY
W4
– pojęcie i funkcje struktury organizacyjnej; zasady budowy struktur organizacyjnych; rozwiązania logistyczne
w organizacjach.
KONCEPCJE DOSKONALENIA ORGANIZACJI - NOWE STRATEGIE I KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
W5
LOGISTYCZNEGO
Kaizen, system 5 "s", koło Deminga. Modele wsparcia informatycznego - od MRP do CRP.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - test wiedzy - 10 pytań
testowych, zestandaryzowanych, 6 pytań otwartych; MO14 - aktywność na zajęciach - każda aktywność jest oceniana, za
wypowiedź student dostaje punkty.
L.p.

ĆWICZENIE

WPROWADZENIE DO PROJEKTU
Sformułowanie założeń projektu. Opis firmy, jej miejsca, formy organizacyjno-prawnej, przedmiotu
Ćw. 1
działalności, struktury asortymentowej.
OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Wybór tematu projektu wraz z uzasadnieniem, lokalizacja przedsięwzięcia, źródła finansowania, analiza zew. i
Ćw. 2
wew. uwarunkowań.
ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘCIA, INWESTYCJI.
Uwarunkowania rynkowe – analiza odbiorców i rynek docelowy, konkurencji, strategii ustalania cen i promocji
Ćw. 3
oraz dostawców
WYBÓR PROCESU LOGISTYCZNEGO
Wybór np. proces produkcyjny – fazy procesu, analiza zdolności produkcyjnej, proces wytwarzania, struktura
Ćw. 4
zatrudnienia. Dobór systemu planowania i sterowania produkcją.
ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE
Faza dostaw i magazynowania w aspekcie strategii, planowania, sterowania i kontroli (źródła surowców,
dostawcy, gromadzenie surowców, przepływ strumieni wewnątrz firmy, dystrybucja, transport i
Ćw. 5
magazynowanie).
Prezentacja i zaliczenie projektu
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO8 - praca grupowa -

opracowanie projektu, każdy etap na 10 pkt; MO14 - aktywność na zajęciach - każda aktywność jest oceniana,
za wypowiedź student dostaje punkty.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

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

1.
2.
3.
4.

34

21

6
25
10
75
3

9
35
10
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1998

2.
3.

Kempny D., Logistyczna obsługa klienta. PWE, Warszawa 2001
Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Puchalski J., Nauka o organizacji, WSOWL, Wrocław 2008 (dostęp – Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa).

2.
3.

Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
Ciesielski M., Logistyka w strategiach firm., PWN, Warszawa – Poznań 1999.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
Efekt 1
Efekt 2
Efekt 3
Efekt 4 -5

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej 15 pkt
Test wiedzy poniżej 15 pkt
Test wiedzy poniżej 15 pkt

Praca grupowa –
poniżej 50 % pkt

Na ocenę 3
15 ÷17, 18 ÷20
15 ÷17, 18 ÷20
15 ÷17, 18 ÷20
51 ÷60, 61 ÷70

pkt
pkt
pkt
% pkt

Na ocenę 4
21 ÷23, 24 ÷26
21 ÷23, 24 ÷26
21 ÷23, 24 ÷26
71 ÷75, 76 ÷80

pkt
pkt
pkt
% pkt

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt
powyżej 26 pkt
powyżej 26 pkt
powyżej 80% 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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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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ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
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 stopnia
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

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):
Dr Janusz Kosicki, janusz.kosicki@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie studentów z pojęciem innowacyjności oraz źródłami, rodzajami i cechami innowacyjności

C2.

Zrozumienie, że innowacyjność jest warunkiem przewagi konkurencyjnej

C3.

Zapoznanie z procesem wdrażania innowacyjności

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania
EKTY KSZTAŁCENIA:
Efekty przedmiotowe

Lp.
EK1
EK2
EK3

Student posiada wiedzę na temat innowacyjności jako
elementu przewagi konkurencyjnej organizacji
Potrafi wykorzystać szanse i zaproponować innowacyjne
rozwiązanie oraz potrafi pracować w grupie i przygotować
efektywną prezentację
Potrafi myśleć kreatywnie. Rozumie, że innowacyjność jest
warunkiem przewagi konkurencyjnej.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K_W03
K1_U14,
K1_U17,
K1_U07,
K1_K03

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Opis przedmiotu, treści programowej i warunków zaliczenia. Istota i funkcje innowacyjności.
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W2

Źródła innowacji. Rodzaje innowacji.

W3

Cechy procesu innowacyjnego. Modele procesu innowacyjnego

W4

Bariery rozwoju i wprowadzania innowacji. Innowacyjność warunkiem przewagi konkurencyjnej.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - Egzamin w formie
pisemnej: test wiedzy
ĆWICZENIA

L.p.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3

Przedstawienie studentom wymagań dotyczących realizacji i zaliczenia projektu.
Omówienie głównych założeń projektu. Ustalenie tematyki dotyczących rozwiązań innowacyjnych w
przedsiębiorstwie oraz zakresu projektu.
Realizacja projektu pod nadzorem prowadzącego zajęcia
Prezentacja zrealizowanych projektów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO5 - Opracowanie projektu
grupowego i jego prezentacja
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
1.
2.
3.
4.

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

34

21

6
10
25
75
3

9
20
25
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność. Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji. Red. nauk. Jan Skalik. Wydaw. AE, Wrocław
2004.
B.Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

S. Marek, M. Białasiewicz (red.) Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa 2011
R.B. Mellor, Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa, 2011

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekt 1

Na ocenę 2
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

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

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów

Na ocenę 5
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%
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Efekt 2

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%

Efekt 3

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%

nieścisłościami
>=50-69%
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=50-69%
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=50-69%

>=70-89%
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=70-89%

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=70-89%

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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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PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Poziom studiów:
1 stopień
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

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

Zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną dotyczącą procedur, zasad i przepisów związanych z uruchamianiem
i prowadzeniem działalności gospodarczej

C2.

Wyrobienie umiejętności przygotowania biznesplanu

C3.

Wyrobienie umiejętności wyszukania i analizy zewnętrznych uwarunkowań dotyczących własnej działalności
gospodarczej oraz wykorzystanie ich w prowadzeniu własnej firmy

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania; Podstawy ekonomii, Technologie informacyjne, Podstawy marketingu

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

EK1

Ma wiedzę w zakresie wymogów i procedur prawnoadministracyjnych związanych z uruchamianiem i
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz potrafi tę
wiedzę zastosować w praktyce

EK2

Potrafi sporządzić biznesplan

EK3

Potrafi analizować otoczenie i rozumie procesy rynkowe,
wykorzystując różne metody i techniki w prowadzeniu
własnej firmy

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K_W03,
K1_W12
K1_U02,
K1_K03
K1_W04,
K1_W12
K1_U14,
K1_W11,
K1_W12,
K1_U02,
K1_U16
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Przedsiębiorczość. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorczości. Źródła pomysłów na biznes

W2

Przegląd form prowadzenia działalności gospodarczej

W3

Prawno-administracyjne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

W4

Finansowanie własnej działalności gospodarczej. Formy wspierania przedsiębiorczości

W5
W6

Biznesplan

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

ĆWICZENIA

Ćw.1

Praca na etacie a własna działalność – czy warto zostać przedsiębiorcą?

Ćw.2

Zakładanie własnej firmy – procedura i obowiązki przedsiębiorcy

Ćw.3

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Ćw.4

Analiza otoczenia

Ćw.5

Plan operacyjny

Ćw.6

Plan marketingowy

Ćw.7 -8

Plan finansowy i inwestycyjny

Ćw.9

Jestem przedsiębiorcą – prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO5 - Ocena za pracę
zaliczeniową - projekt
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja, burza mózgu
Praca zespołowa

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności

2.
3.

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

4.

Przygotowanie do egzaminu

1.

SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36

24

4
30

6
30

30
100
4

40
100
4
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LITERATURA PODSTAWOWA:
J. Skrzypek, Biznesplan: model najlepszych praktyk, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2009.
J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych: jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne, Warszawa 2006.
L. Pasieczny, Biznesplan: skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007.

1.
2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej

3.

http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebiorcy

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Nie ma wiedzy w
zakresie wymogów i
procedur prawnoadministracyjnych
związanych z
uruchamianiem i
prowadzeniem
działalności
gospodarczej

Ma dostateczną wiedzę
w zakresie wymogów i
procedur prawnoadministracyjnych
związanych z
uruchamianiem i
prowadzeniem
działalności
gospodarczej.

Efekt 2

Nie potrafi sporządzić
biznesplanu

Efekt 3

Nie potrafi analizować
otoczenia i nie rozumie
procesów rynkowych,
nie wykorzystując
różnych metod i
techniki w prowadzeniu
własnej firmy

Potrafi sporządzić
biznesplan na poziomie
dostatecznym
Potrafi analizować
otoczenie i rozumie
procesy rynkowe,
wykorzystując różne
metody i techniki w
prowadzeniu własnej
firmy na poziomie
dostatecznym

Ma wiedzę na poziomie
dobrym w zakresie
wymogów i procedur
prawnoadministracyjnych
związanych z
uruchamianiem i
prowadzeniem
działalności
gospodarczej
Potrafi sporządzić
biznesplan na poziomie
dobrym
Potrafi analizować
otoczenie i rozumie
procesy rynkowe,
wykorzystując różne
metody i techniki w
prowadzeniu własnej
firmy na poziomie
dobrym

Ma wiedzę na poziomie
bardzo dobrym w
zakresie wymogów i
procedur prawnoadministracyjnych
związanych z
uruchamianiem i
prowadzeniem
działalności
gospodarczej
Potrafi sporządzić
biznesplan na poziomie
bardzo dobrym
Potrafi analizować
otoczenie i rozumie
procesy rynkowe,
wykorzystując różne
metody i techniki w
prowadzeniu własnej
firmy na poziomie
bardzo dobrym

Efekt 1

Na ocenę 2

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora
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
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu (w formie testu) oraz oceny z
ćwiczeń (praca zaliczeniowa)

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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METODY WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
METODY WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Poziom studiów:
II stopnia
Nazwa modułu
programu:
fakultatywny
Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

24

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

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

Nabycie wiedzy z zakresu wartości przedsiębiorstwa oraz metod służących do jej oszacowania

C2.

Posiadanie wiedzy z zakresu czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa

C3.

Nabycie umiejętności współpracy w grupie i opracowywania raportów z wyceny przedsiębiorstwa

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania. Rachunkowość zarządcza
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1

EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Student ma wiedzę na temat czynników kształtujących
wartość przedsiębiorstwa oraz metod wyceny
przedsiębiorstwa
Umie szacować wartość przedsiębiorstwa (w zakresie
podstawowym) i dokonać interpretacji otrzymanych
wyników
Umie dokonywać trafnego wyboru podejścia i metody
wyceny wybranego przedsiębiorstwa

K1_U05,
K1_K06

Umie wspólnie z grupą przygotować raport z wyceny
przedsiębiorstwa

K1_U14,
K1_U17

K_W03
K1_W10
K1_U03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

Zagadnienia wstępne. Pojęcie wartości przedsiębiorstwa i jej znaczenie w zarządzaniu. Potrzeba tworzenia
wartości przedsiębiorstwa. Funkcje i przeznaczenie wycen. Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa.
Tworzenie organizacji ukierunkowanej na tworzenie wartości przedsiębiorstwa. Klasyfikacja metod wyceny.
Metody majątkowe wyceny wartości przedsiębiorstwa. Metoda skorygowanych aktywów netto. Metoda
W2
odtworzeniowa oraz wycena metodą likwidacyjną. Case study.
Metody dochodowe wyceny wartości przedsiębiorstwa. Proces wyceny przedsiębiorstwa z wykorzystaniem
metod dochodowych. Kalkulacja wolnych przepływów FCFE kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych dla
właścicieli (ang. Equity Value) i FCFF kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych dla przedsiębiorstwa (ang.
W3
Enterprise Value, Firm Value). Wycena zysków ekonomicznych (ang. EVA). Kalkulacja wartości rezydualnej w
wycenie przedsiębiorstw. Case study. Ograniczenia w stosowaniu podejścia dochodowego – kluczowe elementy
ryzyka przy wycenie metodą dochodową.
Szacowanie kosztu kapitału własnego. Optymalna struktura kapitału – teoria Modiglianiego Millera i jej
zastosowanie w procesie wyceny przedsiębiorstwa. Szacowanie kosztu kapitału własnego za pomocą modelu
W4
CAPM. Źródła danych niezbędnych ustalanie kosztu kapitału. Oszacowanie kosztu kapitału własnego oraz
WACC dla spółek giełdowych i nie giełdowych. Ograniczenia w szacowaniu kosztu kapitału własnego. Wady i
zalety tych metod. Analiza przypadków.
Metody porównawcze i mieszane w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa. Założenia metod porównawczych.
W5
Zastosowanie wskaźników EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, V/S - proces, ryzyko wyceny. Omówienie metod
mieszanych wyceny ich wady i zalety oraz ograniczenia w ich stosowaniu. Analiza przypadków.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1):MO2,3 -Test pisemny (otwarte
zamknięte, zadania, ocena atrakcyjności danego rozwiązania)
W1

L.p.

Ćw. 1

ĆWICZENIA
Celem ćwiczeń będzie opracowanie przez ok. 3-4 osobowe zespoły raportu z wyceny wybranego
przedsiębiorstwa.
Zajęcia 1. Omówienie celu zajęć. Przedstawienie co powinien zawierać raport z wyceny.
1. Wprowadzenie (zakres prac, źródło informacji)
2. Zastosowana metodologia wyceny przedsiębiorstwa i jej uzasadnienie (definicja wartości,
charakterystyka zastosowanej metodologii wyceny, ograniczenia i uwagi)
3. Opis wybranego przedsiębiorstwa (podstawowe informacje o spółce, wyniki finansowe i ich
interpretacja)
4. Analiza rynku
5. Analiza wartości
6. Podsumowanie wyników
Wnioski

Ćw. 2-4

Realizacja poszczególnych elementów w/w raportu.

Ćw. 5

Prezentacja oszacowanej wycen przedsiębiorstw przez poszczególne zespoły. Omówienie wyników.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO16 - Warunkiem zaliczenie
ćwiczeń jest przygotowanie i przedstawienie raportu z wyceny wybranego przedsiębiorstwa.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną, case study
Opracowanie projektu
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja
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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 projektowych
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

36

24

14
40
10
100
4

16
40
20
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Wycena przedsiębiorstwa: od teorii do praktyki, red. nauk. Marek Panfil, Andrzej Szablewski. Poltext,
Warszawa 2011.
Nita B: Metody wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007
Jaki A: Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Zarzecki Z. Formalne aspekty wyceny przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji 2009, nr 9, s. 35-38
Szablowski A., Tuzimek R., Wycena i zarządzanie wartością firmy, Wyd. Poltex, 2007
Szczepankowski, Piotr J. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2012

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekt 1

Efekt 2

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Student nie opanował
podstawowej wiedzy na
temat wartości
przedsiębiorstwa i
czynników ją
kształtujących oraz
metod wyceny
przedsiębiorstwa
Student nie nabył
umiejętności
szacowania wartości
przedsiębiorstwa (w
zakresie podstawowym)
i umiejętności
interpretacji
otrzymanych wyników

Student częściowo
opanował wiedzę na
temat wartości
przedsiębiorstwa i
czynników ją
kształtujących oraz
metod wyceny
przedsiębiorstwa
Student częściowo z
pomocą wykładowcy
nabył umiejętności
szacowania wartości
przedsiębiorstw (w
zakresie podstawowym)
i umiejętności
interpretacji
otrzymanych wyników
Student umie za przy
pomocą wykładowcy
dokonywać trafnego
wyboru podejścia i
metody wyceny
wybranego
przedsiębiorstwa
Student umie po
interwencji

Student opanował
wiedzę na temat
wartości
przedsiębiorstwa i
czynników ją
kształtujących oraz
metod wyceny
przedsiębiorstwa
Student nabył
umiejętności
szacowania wartości
przedsiębiorstwa (w
zakresie podstawowym)
i umiejętności
interpretacji
otrzymanych wyników

Student bardzo dobrze
opanował wiedzę na
temat wartości
przedsiębiorstwa i
czynników ją
kształtujących oraz
metod wyceny
przedsiębiorstwa
Student bardzo dobrze
umie oszacować
wartość
przedsiębiorstwa (w
zakresie podstawowym)
i posiada umiejętności
interpretacji
otrzymanych wyników

Student umie
dokonywać trafnego
wyboru podejścia i
metody wyceny
wybranego
przedsiębiorstwa

Student bardzo dobrze
umie dokonywać
trafnego wyboru
podejścia i metody
wyceny wybranego
przedsiębiorstwa

Student umie wspólnie z
grupą przygotować

Student nie ma żadnego
problemu wspólnie z

Efekt 3

Student nie umie
dokonywać trafnego
wyboru podejścia i
metody wyceny
wybranego
przedsiębiorstwa

Efekt 4

Student nie umie
wspólnie z grupą
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przygotować raportu z
wyceny
przedsiębiorstwa

prowadzącego wspólnie
z grupą przygotować
raportu z wyceny
przedsiębiorstwa

raportu z wyceny
przedsiębiorstwa

grupą przygotować
raportu z wyceny
przedsiębiorstwa

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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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OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

Poziom studiów:
II stopnia
Nazwa modułu
programu:
Specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

24

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

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

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

C2.

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

C3.

Nabycie przez studentów umiejętności przygotowania oceny efektywności projektu inwestycyjnego.

C4.

Nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej z obszarze projektów inwestycyjnych w praktyce
gospodarczej.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstaw zarządzania oraz analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1
EK2

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

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K_W03
K1_U04
K1_U14

EK3

Student potrafi zorganizować pracę w zespole projektowym

K1_U17

EK4

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

K1_K02
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2

WYKŁAD
Inwestycja. Podstawowe pojęcia. Najważniejsze rodzaje inwestycji. Specyfika inwestycji. Organizacja zespołu
projektowego.
Projekt inwestycyjny. Elementy projektu inwestycyjnego. Proces decyzyjny. Wymagane decyzje zewnętrzne.
Dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych.

W3

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

W4

Szacowanie strumieni przepływów finansowych. Podstawowe ryzyka w projekcjach finansowych

W5

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

W6

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

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 - Test pisemny - zadania
L.p.
Ćw. 1
Ćw.2
Ćw.3
Ćw.4
Ćw. 5

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

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO 5 - Warunkiem zaliczenie
ćwiczeń aktywność na zajęciach oraz opracowanie wstępnego studium wykonalności projektu i oszacowanie ryzyka
projektu
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną, case study
Zadania i przykłady
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 ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
Niestacjonarne
36

24

4
40
20
100
4

6
50
20
100
4
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LITERATURA PODSTAWOWA:
Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria
finansowa. Red. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Jaki A.. Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa. Wyd. 4, poszerz. Wolters Kluwer Polska, Kraków
2008.

1.
2.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Jakubczyc J., Metody oceny projektu gospodarczego, PWN, Warszawa 2008
Efektywność : rozważania nad istotą i pomiarem, red. nauk. Tadeusz Dudycz, Łucja Tomaszewicz. - Wrocław :
Wydaw. AE, 2007.

2.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekt 1

Efekt 2

Efekt 3

Efekt 4

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Student nie posiada
wiedzy organizacyjnej,
prawnej i finansowej w
zakresie projektowania
inwestycyjnego

Student posiada
podstawową wiedzę
organizacyjną, prawną i
finansową w zakresie
projektowania
inwestycyjnego
Student potrafi
częściowo
skonstruować wstępne
studiom wykonalności
projektu
inwestycyjnego.

Student posiada dobrą
wiedzę organizacyjną,
prawną i finansową w
zakresie projektowania
inwestycyjnego.

Student nie potrafi
zorganizować pracy w
zespole projektowym

Student słabo potrafi
zorganizować pracę w
zespole projektowym

Student potrafi dobrze
zorganizować pracę w
zespole projektowym

Student nie rozumie i
nie potrafi stosować
zasad dobrych praktyk i
zasad etyki w biznesie.

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

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

Student nie potrafi
skonstruować
wstępnego studiom
wykonalności projektu
inwestycyjnego.

Na ocenę 4-4,5

Student potrafi dobrze
skonstruować wstępne
studiom wykonalności
projektu inwestycyjnego
oraz zinterpretować
wyniki analizy
wrażliwości projektu.

Na ocenę 5
Student posiada bardzo
dobrą wiedzę
organizacyjną, prawną i
finansową w zakresie
projektowania
inwestycyjnego
Potrafi bardzo dobrze
skonstruować wstępne
studiom wykonalności
projektu inwestycyjnego
oraz zinterpretować
wyniki analizy
wrażliwości projektu.
Student potrafi bardzo
dobrze zorganizować
pracę w zespole
projektowym
Student bardzo dobrze
rozumie i potrafi
stosować zasady
dobrych praktyk i
zasady etyki w biznesie.

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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
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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STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

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

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

24

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

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

zapoznanie z procesami oraz metodami i strategiami rozwoju przedsiębiorstw

C2.

nabycie wiedzy i umiejętności koniecznych do skutecznego i efektywnego zarządzania w warunkach ryzyka i
niepewności.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
znajomość podstaw zarządzania oraz rozumienie uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstwa w cyklu życia organizacji
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1

EK2

EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Student posiada wiedzę o strategiach i metodach
zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa w warunkach
zmieniającego się otoczenia.
Student potrafi postawić diagnozę rozwoju
przedsiębiorstwa, która pozwala na dokonanie oceny stanu
rozwoju przedsiębiorstwa i zaprojektowania potrzebnych
zmian.
Student potrafi posłużyć sie właściwie dobranymi metodami
do rozwiązania problemów pojawiających się w
zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa.
Student identyfikuje i rozstrzyga problemy z
praktyki gospodarczej.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K_W03

K1_W11,
K1_U04
K1_U02,
K1_U14
K1_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2

WYKŁAD
Podstawowe założenia zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa.
Cykl życia przedsiębiorstw.
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu.
Megatrendy w otoczeniu przedsiębiorstw.

W3

Diagnostyka rozwoju przedsiębiorstwa.

W4

Strategie rozwoju przedsiębiorstw.

W5

Metody zarządzania rozwojem przedsiębiorstw.

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

ĆWICZENIA

Ćw. 1

Wstępne studium wykonalności projektu rozwoju. Elementy studium: diagnoza rozwoju przedsiębiorstwa,

Ćw.2

Elementy studium rozwoju: identyfikowanie otoczenie przedsiębiorstwa w skali mikro- i makroekonomicznej.

Ćw.3

Elementy studium rozwoju: Analiza i ocena otoczenia konkretnego przedsiębiorstwa.

Ćw.4

Elementy studium: Identyfikowanie problemów z praktyki gospodarczej i ich rozstrzygnięcie przy
wykorzystaniu właściwie dobranych metod. Projektowanie potrzebnych zmian w diagnozowanym
przedsiębiorstwie.

Ćw. 5

Implementacja decyzji rozwoju – ocena rozwiązań. Zaliczenie projektu

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO 5 - Warunkiem zaliczenie
ćwiczeń aktywność na zajęciach oraz opracowanie projektu rozwoju wybranego przedsiębiorstwa.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną, case study
Zadania i przykłady
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 ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
Niestacjonarne
36

24

4
40
20
100
4

6
50
20
100
4
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LITERATURA PODSTAWOWA:
J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji, wyd. PWN, Warszawa-Kraków 1998.
A. Jaki. Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa. Wyd. 4, poszerz. Wolters Kluwer Polska, Kraków
2008.

1.
2.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

J. Jakubczyc, Metody oceny projektu gospodarczego, PWN, Warszawa 2008

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
Efekt 1
Efekt 2
Efekt 3
Efekt 4

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej 15 pkt
Test wiedzy poniżej 15 pkt
Test wiedzy poniżej 15 pkt

Praca grupowa –
poniżej 50 % pkt

Na ocenę 3-3,5
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

Na ocenę 4-4,5
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt
powyżej 26 pkt
powyżej 26 pkt
powyżej 80% pkt

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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
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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Specjalność: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W ORGANIZACJI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W ORGANIZACJI
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 stopień
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

Studia
niestacjonarne

6

12

3
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E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

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:
C1.
C2.

Przekazanie studentom wiedzy z obszaru: kompetencji, profili kompetencyjnych, kluczowych kompetencji
przedsiębiorstwa, zapotrzebowania na kompetencji, zarządzania poprzez kompetencje – aspekty praktyczne
Nabycie umiejętności określania kompetencji pracowników, kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa,
zapotrzebowania na kompetencji, zarządzania poprzez kompetencje –aspekty praktyczne

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

EK1

EK2

EK3

Efekty przedmiotowe
Ma wiedze na temat profili kompetencyjnych, kompetencji,
kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa,
zapotrzebowania na kompetencji, zarządzania poprzez
kompetencje – aspekty praktyczne w aspekcie praktycznym
Ma umiejętność opracowywania profili kompetencyjnych,
kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa,
zapotrzebowania na kompetencji, zarządzania poprzez
kompetencje – aspekty praktyczne w aspekcie praktycznym
Umie pracować w grupie oraz podejmować i argumentować
decyzję

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K_W02,
K1_W09

K1_U14,
K1_U15
K1_U17,
K1_K02
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Kompetencje, profili kompetencyjny: Wstęp teoretyczny, definicje, metody i narzędzia identyfikacji kompetencji

W2

Zarządzanie kompetencjami: Wstęp teoretyczny, definicje, dobre praktyki

W3

Zapotrzebowanie na kompetencje– aspekty praktyczne

W4

Zarządzanie talentami

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

ĆWICZENIA

Ćw.1

Identyfikacja kompetencji – dobre praktyki, case study, dyskusja, praca grupowa i samodzielna

Ćw.2
Ćw.3

Tworzenie profili kompetencyjnych – dobre praktyki, case study, dyskusja, praca grupowa i samodzielna
Identyfikacja i zarządzanie talentami

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - aktywność na zajęciach,
MO16 - realizacja zadań domowych
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie zadanych zadań i ćwiczeń
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 ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
10
25
75
3

9
20
25
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Kupczyk T., Kompetencje kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2013
Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Warszawa, Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2010.
Listwan T.(red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa, C.H. Beck, 2009

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy – metody, Warszawa, PWE, 2008
Grzebyk M., Pierścieniak A., Filip P., Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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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COACHING MENEDŻERSKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
COACHING MENEDŻERSKI
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 stopień
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

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):
dr Joanna Kubicka, joanna.kubicka@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Przekazanie studentom wiedzy z obszaru rozwoju kompetencji menedżerskich – aspekty praktyczne
Nabycie umiejętności prowadzenia coachingu menedżerskiego oraz rozwoju kompetencji menedżerskich–aspekty
praktyczne
Rozwój umiejętności studentów do pracy w grupie, konstruktywnej polemiki i wspólnego rozwiązywania
problemów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Ma wiedze na temat rozwoju kompetencji menedżerskich w
aspekcie praktycznym

K1_W07

EK2

Ma rozwinięte umiejętności menedżerskie w aspekcie
praktycznym

EK3

Umie pracować w grupie oraz podejmować i argumentować
decyzję

K1_U10,
K1_U14,
K1_U19
K1_U17,
K1_K02
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Wstęp teoretyczny, definicje: Kompetencje menedżerskie

W2

Wstęp teoretyczny, definicje: coaching menedżerski

W3

Narzędzia rozwoju kompetencji menedżerskich – omówienie narzędzi

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - Kolokwium zaliczeniowe

L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi rozwoju kompetencji menedżerskich

Ćw.2

Problemy i bariery w rozwoju kompetencji menedżerskich.

Ćw.3

Planowanie ścieżki rozwoju menedżera

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - aktywność na zajęciach,
MO16 - realizacja zadań domowych.

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie zadanych zadań i ćwiczeń
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

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

34

21

6
10
25
75
3

9
20
25
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Łychmus Patrycja, Coaching oparty na wiedzy - w treningach kierowniczych. Wydaw. C.H. Beck, Warszawa
2010.
Coaching : teoria, praktyka, studia przypadków / red. Małgorzata Sidor-Rządkowska. - Kraków : Wolters Kluwer
Polska, 2009.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Kwartalnik Nauka o Przedsiębiorstwie” SGH, nr 4/2015. Sidor-Rządkowska M., Mentoring. Teoria, praktyka,
studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
Efekt 1-3

Na ocenę 2
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
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<=50%

ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=51-70%

mniej istotnych
aspektów
>=71-85%

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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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REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
I stopień
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

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 Joanna Kubicka, joanna.kubicka@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Przekazanie studentom wiedzy z obszaru: Rekrutacja i selekcja pracowników – aspekty praktyczne

C2.

Nabycie umiejętności wykorzystania technik i narzędzi rekrutacji i selekcji pracowników –aspekty praktyczne

C3.

Rozwój umiejętności studentów do pracy w grupie, konstruktywnej polemiki i wspólnego rozwiązywania
problemów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Ma wiedze na temat rekrutacji i selekcji pracowników w
aspekcie praktycznym

K1_W09

EK2

Ma umiejętność wykorzystania technik i narzędzi rekrutacji
i selekcji pracowników w aspekcie praktycznym

K1_U10,
K1_U14

EK3

Umie pracować w grupie oraz podejmować i argumentować
decyzję

K1_U17
K1_K02

28

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

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Rekrutacja: wstęp teoretyczny, definicje, rodzaje metody i techniki rekrutacji pracowników – aspekty praktyczne

W2

Selekcja: wstęp teoretyczny, definicje: metody i techniki selekcji pracowników – aspekty praktyczne

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - Kolokwium zaliczeniowe

L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Opracowanie narzędzi rekrutacji pracowników – dobre praktyki, problemy i trudności we wdrożeniu, praktyka w
trakcie zajęć

Ćw.2
Ćw.3

Opracowywanie rożnych technik i narzędzi selekcji pracowników – dobre praktyki, problemy i trudności we
wdrożeniu

Rozmowa rekrutacyjna – praktyczne umiejętności prowadzenia rozmów

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - aktywność na zajęciach,
MO16 - realizacja zadań domowych.

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie zadanych zadań i ćwiczeń
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

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

36

24

14
20
30
100
4

16
20
40
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Król H., Ludwiczyński A.(red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji.
Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Warszawa, Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2010.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Listwan T.(red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa, C.H. Beck, 2009
Grzebyk M., Pierścieniak A., Filip P., Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
Efekt 1-3

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

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych

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

aspektów
>=71-85%

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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OCENA I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
OCENA I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: V

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

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

24

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Anna Płoska (anna.ploska@csipz.pl)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Przekazanie studentom wiedzy z obszaru: ocena i rozwój pracowników – aspekty praktyczne
Nabycie umiejętności opracowywania systemu oceny pracowników oraz system rozwoju pracowników–aspekty
praktyczne
Rozwój umiejętności studentów do pracy w grupie, konstruktywnej polemiki i wspólnego rozwiązywania
problemów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1
EK2
EK3

Efekty przedmiotowe
Ma wiedzę na temat oceny i rozwoju pracowników w
aspekcie praktycznym
Ma umiejętność opracowywania systemu oceny
pracowników oraz system rozwoju pracowników w
aspekcie praktycznym
Umie pracować w grupie oraz podejmować i argumentować
decyzję

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W09
K1_U10,
K1_U14,
K1_U15
K1_U17,
K1_K02
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Wstęp teoretyczny, definicje: metody i techniki oceny pracowników i rozwoju pracowników – aspekty
praktyczne

W2

Wstęp teoretyczny, definicje: metody i techniki rozwoju pracowników – aspekty praktyczne

W3

System oceny w przedsiębiorstwie – formy, przyczyny stosowania - aspekty praktyczne

W4

System rozwoju pracowników- analiza przypadków i dobrych praktyk - aspekty praktyczne

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

ĆWICZENIA

Ćw.1

Tworzenie systemów oceny pracowników – budowanie narzędzi oraz całego systemu

Ćw.2

Ocena pracownicza- praktyka przeprowadzania rozmów oceniających i udzielania informacji zwrotnej

Ćw.3

Tworzenie systemów rozwoju pracowników – wybór narzędzi i technik

Ćw.4

Tworzenie systemów rozwoju pracowników poprzez zarządzanie wiedzą w organizacji

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - aktywność na zajęciach,
MO16 - realizacja zadań domowych.

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie zadanych zadań i ćwiczeń
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 ćwiczeń
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36

24

14
20
30
100
4

16
20
30
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Frans Poels; tł. Iwona Podsiadło., Wartościowanie stanowisk pracy. Dom Wydaw. ABC; Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2000.
Steve Whiddett, Sarah Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2003.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Ward P., Ocena pracownicza 360 stopni. Metoda sprzężenia zwrotnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Sidor-Rządkowska M., Zastosowanie coachingu w przedsiębiorstwie – szanse i zagrożenia, „Kwartalnik Nauka o
Przedsiębiorstwie” SGH, nr 4/2015.
Kwartalnik Nauka o Przedsiębiorstwie” SGH, nr 4/2015. Sidor-Rządkowska M., Mentoring. Teoria, praktyka,
studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekt 1-3

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

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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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PROBLEMY KIEROWANIA ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PROBLEMY KIEROWANIA ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Profil:
praktyczny
Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarn
e

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

Forma zajęć

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

20

6

36

6

12

6

24

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

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

Przedstawienie czynników wpływających na efektywne kierowanie zespołem pracowniczym

C2.

Rozwiniecie umiejętności w zakresie stosowania podstawowych narzędzi kierowania zespołami pracowniczymi

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Zna podstawowe teorie zarządzania i narzędzia wpływające
na sprawność i skuteczność organizacyjną
Potrafi rozstrzygać problemy organizacyjne w różnych
sytuacjach organizacyjnych
Potrafi dobrać właściwe do danej sytuacji techniki i metody
kierowania zespołem pracowniczym
Potrafi pracować w zespole pełniąc przypisane mu w niej
role społeczne oraz poprawnie określić priorytety w celu
realizacji zleconego zadania.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K_W02
K1_U10,
K1_U14
K1_U18
K1_U17,
K1_K01
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Miejsce i rola pracownika w przedsiębiorstwie, grupy i zespoły pracownicze. Zasady funkcjonowania zespołów i
mechanizmy w pracy zespołowej. Proces tworzenia zespołów: harmonogramy pracy, podział zadań, role, normy,
zasady

W2

Komunikacja w zespole i sytuacje konfliktowe. Podejmowanie decyzji w zespole.

W3

Przywódca w organizacji i lider w zespole: źródła, atrybuty, rodzaje, role. Ewolucja teorii nt. przywództwa. Test
wiedzy.

Metody oceny: MO 2 i 3: kolokwium - test wiedzy - 10 pytań testowych, zestandaryzowanych, 6 pytań otwartych.
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Tworzenie zespołów i zasady funkcjonowania zespołów. Studium przypadku

Ćw.2

Tworzenie harmonogramów pracy i podział zadań. Studium przypadku.

Ćw.3

Wpływ norm i zasad na efektywność pracy zespołowej. Studium przypadku.

Ćw.4

Rola, charakterystyki lidera w zespole i wybór lidera. Studium przypadku. Zaliczenie ćwiczeń.

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.

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

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

36

24

14
20
30
100
4

16
20
40
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Kuc B.. Kontrola jako funkcja zarządzania. Difin, Warszawa 2009.
Robbins S. P., Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 1998 / BRAK:

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Puchalski J., Podstawy nauki o organizacji, WSOWL, Wrocław 2007.
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć i sesji jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Test wiedzy jest na ostatnim ćwiczeniu. Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i
przekazuje do Biura Dydaktyki. Ocena z egzaminu OE = 0,1 Ks +0,4 U + 0,5 W.
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Kierownika Katedry i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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SKUTECZNE SYSTEMY MOTYWACYJNE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
SKUTECZNE SYSTEMY MOTYWACYJNE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Profil:
praktyczny
Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarn
e

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

Forma zajęć

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

20

6

36

6

12

6

24

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

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

Przedstawienie podstawowych czynników systemu motywacyjnego współczesnej organizacji

C2.

Scharakteryzowanie metod i technik motywowania podwładnych we współczesnej organizacji

C3.

Wyrabianie umiejętności doboru metod i technik motywowania dla danej sytuacji i ich przedstawienia

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Zna podstawowe teorie motywacyjne i narzędzia
motywacyjne wpływające na sprawność i skuteczność
organizacyjną
Potrafi rozstrzygać dylematy motywacyjne i w różnych
sytuacjach organizacyjnych
Potrafi dobrać właściwe do danej sytuacji techniki i metody
motywacyjne
Potrafi pracować w zespole pełniąc przypisane mu w niej
role społeczne oraz poprawnie określić priorytety w celu
realizacji zleconego zadania.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K_W02
K1_U10,
K1_U14
K1_U18
K1_U17,
K1_K01
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Motywacja - pojęcia podstawowe. Proces motywowania i jego składowe. Wybrane teorie motywowania (treści,
procesu, wzmocnienia).

W2

Współczesne teorie motywacyjne. System motywacyjny organizacji.

Ewolucja i dyfuzja metod i technik motywowania. Klasyfikacje współczesnych metod i technik motywowania.
Charakterystyka podstawowych technik motywowania podwładnych (delegowania uprawnień, partycypacji,
komunikacji itp.).
Metody oceny: MO 2 i 3: kolokwium - test wiedzy - 10 pytań testowych, zestandaryzowanych, 6 pytań otwartych.
W3

L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Pojecie motywacji i motywowania. Motywowanie podwładnych w ujęciu teorii motywacyjnych. Studium
przypadku

Ćw.2

Analiza typowych błędów w motywowaniu podwładnych i ich poprawa. Tworzenie systemu motywacyjnego
organizacji. Studium przypadku.

Klasyfikacje współczesnych metod i technik motywowania. Charakterystyka podstawowych technik
motywowania podwładnych (delegowania uprawnień, partycypacji, komunikacji itp.). Studium przypadku.
Holistyczny relacyjny model motywacji pracownika w organizacji. Studium przypadku. Test wiedzy. Zaliczenie
Ćw.4
ćwiczeń.
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.
Ćw.3

METODY DYDAKTYCZNE
4.
5.
6.

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

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

36

24

14
20
30
100
4

16
20
40
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
3.
4.
5.

Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2006.
Robbins S. P., Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 1998
Bieniok H., Metody sprawnego zarządzania, AW - PLACET, Warszawa 1997

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
2.

Puchalski J., Metody i techniki zarządzania. WSOWL, Wrocław 2006.
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
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:
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć i sesji jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Test wiedzy jest na ostatnim ćwiczeniu. Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i
przekazuje do Biura Dydaktyki. Ocena z egzaminu OE = 0,1 Ks +0,4 U + 0,5 W.
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Kierownika Katedry i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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Specjalność: MARKETING I SPRZEDAŻ
MARKETING W HANDLU I USŁUGACH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
MARKETING W HANDLU I USŁUGACH
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 stopień
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

20

4

34

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 Roman Fulneczek, prof. nadzw. roman.fulneczek@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Poszerzenie wiedzy związanej ze specyfiką funkcjonowania marketingu w handlu i usługach

C2.

Opanowanie umiejętności planowania marketingowego w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych

C3.

Nabycie umiejętności analizowania działalności marketingowej wybranego przedsiębiorstwa handlowego lub
usługowego oraz proponowania rozwiązań usprawniających

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy marketingu. Podstawy zarządzania. Umiejętność opracowywania prezentacji multimedialnych. Umiejętność pracy
w zespole, dyskutowania i przedstawiania własnego zdania w aspekcie rozwiązywanych problemów.
FEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1

EK2

EK3

Efekty przedmiotowe
Zna specyfikę marketingu w handlu i usługach oraz zasady
funkcjonowania marketingu w organizacjach
Interpretuje i przedstawia rozwiązania stosowane w firmach
usługowych i handlowych z punktu widzenia działań
marketingowych
Potrafi analizować działalność marketingową
przedsiębiorstwa, używać narzędzi marketingowych, a
także dokonywać ewaluacji działań marketingowych
przedsiębiorstwa handlowego/usługowego

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W04

K1_U01

K1_U09,
K1_U14,
K1_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Relacja pomiędzy marketingiem i sprzedażą

W2

Koncepcja marketingu-mix w handlu i usługach. Działania taktyczne marketingu mix

W3

Plan marketingowy a strategia marketingowa

Znaczenie struktury organizacyjnej organizacji z punktu widzenia realizacji działań marketingowych i
sprzedażowych
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO1 - zaliczenie ustne zgodne z
podaną listą zagadnień
W4

ĆWICZENIA

L.p.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3
Ćw.4

Wykonywanie ćwiczeń w parach/grupach: specyfika marketingu w handlu i usługach
Rozwiązywanie case studies dotyczących zastosowania marketingu w handlu i usługach.
Opracowywanie projektu zaliczeniowego pt. Analiza działań marketingowych wybranej organizacji
Prezentacje projektów grupowych i ich omówienie.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO 5 - projekt zaliczeniowy
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie projektu
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
15
20
75
3

19
15
20
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

J. Otto, A. Olczak, Marketing w handlu i usługach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007
J. Szumilak (red.), Handel detaliczny: funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, Marketing usług, wyd. Wolters Kluwer Polska – Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2006
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
M. Pluta-Olearnik (red.), Współczesne kierunki i problemy rozwoju handlu, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław
2008
B. Pilarczyk, M. Sławińska, H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE Warszawa
2001
W. Wereda: Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Difin,
Warszawa 2009
H. G. Lewis, R. D. Lewis: E-marketing: handel w Internecie: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków
2001

1.
2.
3.
4.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekt 1-3

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:
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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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 I PR
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
KOMUNIKACJA I PR
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 stopień
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

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):
Dr Aneta Szymańska; e-mail: aneta.szymanska@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Przyswojenie przez słuchaczy podstawowych pojęć, klasyfikacji, teorii oraz problemów odnoszących się do
zagadnień związanych z komunikacją w biznesie i tworzeniem relacji z otoczeniem (public relations).

C2.

Zapoznanie się z poszczególnymi etapami procesu PR oraz ich zastosowaniem w praktyce.

C3.

Wyrobienie umiejętności formułowania programów public relations dla różnego typu organizacji w oparciu z
wykorzystaniem różnorodnych narzędzi PR.

C4.

Udoskonalenie umiejętności planowania i komunikowania w sytuacjach kryzysowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
1.
2.
3.

Komunikacja interpersonalna.
Podstawy marketingu (marketing-mix i promotion-mix).
Znajomość obsługi Microsoft® PowerPoint.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Zna podstawowe zagadnienia związane z komunikowaniem
się przedsiębiorstwa z otoczeniem i budowaniem relacji w
ramach działalności PR.

K1_W04

EK2

Potrafi omówić proces PR i jego etapy.

K1_U01

EK3

Potrafi opracować Plan PR dla wybranej organizacji.

K1_U09

EK4

Potrafi umiejętne komunikować się w relacjach z
otoczeniem, również w sytuacjach kryzysowych.

K1_U14,
K1_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Proces komunikacji i jego uwarunkowania. Skuteczna komunikacja menedżerska.

W2

Istota, rozwój i funkcje public relations..

W3

PR jako komunikowanie się z otoczeniem

W4

Fazy procesu PR: badanie, planowanie, komunikacja i ewaluacja.

W5

Komunikacja i PR w sytuacjach kryzysowych.

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

ĆWICZENIA

Ćw.1

Wykonywanie ćwiczeń w parach/grupach.

Ćw.2

Analiza przypadków dotyczących działań PR w różnych firmach.

Ćw.3

Opracowywanie projektu zaliczeniowego pt. „Plan PR dla wybranej organizacji”.

Ćw.4

Prezentacje projektów grupowych i ich omówienie.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14- aktywność, MO5 -projekt
zaliczeniowy
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie projektu
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
20
15
75
3

10
24
20
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

M. Munter: Komunikacja menedżerska, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009
A. Szymańska: Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, wyd. 2, Oficyna
Wydawnicza „UNIMEX”, Wrocław 2005
H. Cheryl: Skuteczna komunikacja w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
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F.P. Seitel: Public relations w praktyce, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003
M. Czaplicka: Zarządzanie kryzysem w social media, One Press, Helion, Gliwice 2014

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
20% - aktywność / udział w zajęciach, 30% - test wiedzy, 50% - projekt zaliczeniowy
Efekty
kształcenia

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
>=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.
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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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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NARZĘDZIA PROMOCJI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
NARZĘDZIA PROMOCJI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

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

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

20

6

36

6

12

6

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 Aneta Szymańska; e-mail: aneta.szymanska@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.
C4.

Przedstawienie wiedzy na temat roli promocji w marketingu-mix oraz omówienie narzędzi promocji.
Wskazanie możliwości wykorzystania narzędzi promocji we współczesnych organizacjach oraz skutków ich
stosowania.
Wyrobienie umiejętności interpretacji i ewaluacji zjawisk zachodzących w organizacji w aspekcie stosowania
narzędzi promocji.
Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania wybranych narzędzi promocji w postaci opracowania/analizy
strategii promocji.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
1.
2.
3.

Zaliczone przedmioty: Podstawy marketingu; Podstawy zarządzania.
Umiejętność opracowywania prezentacji multimedialnych.
Umiejętność pracy w zespole, dyskutowania i przedstawiania własnego zdania w aspekcie rozwiązywanych problemów.

FEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1

EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Rozumie rolę promocji w marketingu-mix oraz zna
wachlarz narzędzi promocji możliwych do stosowania w
działalności marketingowej organizacji.
Zna możliwości wykorzystania narzędzi promocji we
współczesnych organizacjach oraz potrafi ocenić
efektywność ich stosowania.
Interpretuje i przedstawia rozwiązania stosowane w firmach
odnośnie wykorzystywanych narzędzi promocji.
Potrafi analizować działalność promocyjną
przedsiębiorstwa, a także ją planować używając
różnorodnych narzędzi promocji oraz dokonywać ewaluacji
działań promocyjnych przedsiębiorstwa.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W04
K1_U01

K1_U09
K1_U14,
K1_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Promocja w strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

W2

Zarządzanie działalnością promocyjną. Etapy programu promocji.

W3

Narzędzia promotion-mix: reklama, PR, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, marketing bezpośredni.

W4

Pozostałe instrumenty promocji. Promocja niestandardowa.

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

ĆWICZENIA

Ćw.1

Wykonywanie ćwiczeń w parach/grupach: różnorodność narzędzi promocji.

Ćw.2

Rozwiązywanie case studies dotyczących zastosowania narzędzi promocji w różnych przedsiębiorstwach.

Ćw.3

Opracowywanie projektu zaliczeniowego pt. „Opracowanie programu promocji dla wybranej firmy” lub
„Analiza i ocena istniejącej kampanii promocyjnej”

Ćw.4

Prezentacje projektów grupowych i ich omówienie.

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO14- aktywność, MO5 - projekt zaliczeniowy
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
24
konsultacje i egzaminy)
2.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
4
6
3.
Przygotowanie do ćwiczeń i opracowanie projektu
30
30
4.
Przygotowanie do zaliczenia na ocenę
30
40
SUMA GODZIN
100
100
LICZBA PUNKTÓW ECTS
4
4
LITERATURA PODSTAWOWA:
J.W. Wiktor, Promocja, System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2006
1.
A. Pabian, Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008
2.
B. Szymoniuk (red.), Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2006
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
A. Grzegorczyk: Reklama, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2010
1.
A. Szymańska: Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, wyd. 2, Oficyna
2.
Wydawnicza „UNIMEX”, Wrocław 2005
T. Maciejowski: Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
3.
M. Bohm, Skuteczna promocja przy niskim budżecie, Wydawnictwo BC.Edu, Warszawa 2009
4.
3.
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KRYTERIA OCENY:
20% - aktywność / udział w zajęciach, 30% - test wiedzy, 50% - projekt zaliczeniowy
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2

Na ocenę 3 / 3,5

Na ocenę 4 / 4,5

Na ocenę 5

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%

osiągnięcie zakładanych osiągnięcie zakładanych osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
efektów kształcenia z
efektów kształcenia
pominięciem niektórych pominięciem niektórych obejmujących wszystkie
Efekt 1-4
ważnych aspektów lub z mniej istotnych
istotne aspekty
poważnymi
aspektów
>=90%
nieścisłościami
>=70-89%
>=50-69%
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 kształcenia 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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ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I RELACJAMI Z KLIENTEM
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I RELACJAMI Z KLIENTEM
Poziom studiów:
I stopnia

Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski
Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu
programu:
specjalnościowe

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

20

6

36

6

12

6

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 Aneta Szymańska; e-mail: aneta.szymanska@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania sprzedażą
Zapoznanie studentów z wymogami autoprezentacji oraz nabycie umiejętności budowania długotrwałej relacji z
klientem
Wyrobienie praktycznych umiejętności z zakresu skutecznej sprzedaży dóbr i usług, umiejętność
podtrzymywania relacji z klientem rozłożona w czasie

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak wymagań wstępnych
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

EK1

EK2

Efekty przedmiotowe
Zna i rozumie procedury i praktyki efektywnego
zarządzania sprzedażą. Umie je zastosować w różnych
typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych.
Ma wiedzę o procesach rynkowych i funkcjonowaniu
przedsiębiorstw na rynku z wykorzystaniem zasad
marketingowych.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W04

K1_W04

EK3

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

K1_U02

EK4

Rozumie rolę komunikacji i negocjacji w procesach
zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami oraz zna
reguły tej komunikacji.

K1_U09
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EK5
EK6

Posiada umiejętność analizy i prognozowania poziomu oraz
dynamiki kluczowych parametrów osiągnięć
przedsiębiorstwa i instytucji.
Potrafi analizować zjawiska rynkowe i używać narzędzi
marketingowych do działań przedsiębiorstwa na rynku.

K1_U20,
K1_K03
K1_U14

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Definicja marki, ewolucja jej znaczenia i zastosowania w działalności organizacji

W2

Budowanie relacji z klientem – elementy strategii

W3

Praktyczne aspekty zarządzania relacjami z klientem, reguły wpływu społecznego

W4

Proces kształtowania programu lojalnościowego marki, rodzaje funkcjonujących programów

W5

Pozyskiwanie i utrzymywanie nowych klientów

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

ĆWICZENIA

Ćw.1

Budowanie relacji z klientami metodologią Design thinking

Ćw.2

Budowanie relacji z klientami metodologią Design thinking

Ćw.3

Budowanie relacji, programy lojalnościowe – branża bankowa

Ćw.4

Komunikacja w procesie budowania relacji w praktyce

Ćw.5

Portale społecznościowe a utrzymywanie relacji z klientem, wykorzystywanie targetu klienta

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO8 - praca grupowa rozwiązanie studium przypadku; 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 ćwiczeń
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36

24

4
30
30
100
4

6
30
40
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Zarządzanie marką, Kłeczek Ryszard, Sagan Adam, Kall Jacek, Wolters Kluwer SA, 2013
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Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym ,Redakcja naukowa Genowefa Sobczyk,
Warszawa 2010
Marketing, Kotler Philip, Keller Kevin Lane, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013

2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Zarządzanie działem sprzedaży firmy, Prognozowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, Krzysztof
Cybulski ,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
Zachowania ludzi w organizacji, Januszkiewicz Katarzyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Eugeniusz Michalski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekty 1-6

Na ocenę 2
Zadowalająca wiedza,
umiejętności i
kompetencje personalne i
społeczne, ale ze
znacznymi błędami;
frekwencja na poziomie
55%

Na ocenę 3
Zadowalająca wiedza,
umiejętności i
kompetencje personalne i
społeczne, ale z
niedociągnięciami;
frekwencja na poziomie
65%

Na ocenę 4
Dobra wiedza,
umiejętności i
kompetencje personalne i
społeczne, ale z
niedociągnięciami;
frekwencja na poziomie
70%

Na ocenę 5
Znakomita wiedza,
umiejętności i
kompetencje personalne i
społeczne, ale z
niedociągnięciami;
frekwencja na poziomie
90%

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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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STRATEGIE MARKETINGOWE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
STRATEGIE MARKETINGOWE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

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

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

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 Roman Fulneczek, r.fulneczek@vistula.edu.pl
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Samodzielne tworzenie strategii marketingowych

C2.

Wdrażanie strategii w przedsiębiorstwach

C3.

Ocena istniejących strategii

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy marketingu
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

EK1

Ma wiedzę o procesach rynkowych i funkcjonowaniu
przedsiębiorstw na rynku, z wykorzystaniem zasad
marketingowych

EK2

Potrafi analizować zjawiska rynkowe i używać narzędzi
marketingowych do działań przedsiębiorstwa na rynku

EK3

Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W04
K1_U01,
K1_U09,
K1_U14
K1_U22,
K1_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Istota i elementy strategii marketingowej- treść oraz miejsce w ogólnej strukturze strategii przedsiębiorstwa
usługowego

W2

Strategia produktu, ceny i sprzedaży, determinanty rozwoju usług w gospodarce i ich konsekwencje

W3

Marketing jako proces tworzenia wartości, segmentacja rynku usług, informacyjne podstawy formułowania
strategii marketingowych

W4

Zarządzanie marką i strategie marki, budowanie struktury produktu usługowego z uwzględnieniem czynników
rynkowych

Analiza porównawcza strategii komunikacji marketingowych, tworzenie wartości przez zarządzanie, prezentacja
projektów semestralnych
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO 2 - zaliczenie na podstawie
testu pisemnego
W5

L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Ocena funkcjonującej strategii, marketing interakcyjny oraz podstawowa koncepcja marketingu-mix;
Wprowadzenie skutecznych zmian do istniejących strategii, budowanie struktury produktów usługowych

Ćw.2

Budowanie nowych strategii marketingowych, kształtowanie strategii cenowej na rynku usług;

Ćw.3

Ocena nowych strategii i zmian w przedsiębiorstwie, kształtowanie strategii dystrybucyjnej

Ćw.4

Implementacja zbudowanych strategii do przedsiębiorstwa, tworzenie wartości dla nabywcy, budowanie relacji

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO14 - zaliczenie na podstawie aktywności i MO12 - opracowanych
zadań
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie projektu
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36

24

4
20
40
100
4

6
20
50
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Strategie marketingowe. Praca zbiorowa pod red. Wojciecha Wrzoska. PWE,Warszawa 2004
J-J Lambin - Strategiczne zarządzanie marketingowe. Warszawa 2001
P. Doyle - Marketing wartości. Felberg. Warszawa 2003, 2006
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
P.Kotler - Marketing management. Engl. Cl. 2008, 2010
W. Cohen – Wykłady Drucker – wyd. MT Biznes, Warszawa 2013
J.Kall, R. Kłeczek, A.Sagan -Zarządzanie marką. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2006

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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 SPRZEDAŻY
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
TECHNIKI SPRZEDAŻY
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polskim

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

Profil:
praktyczny
Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

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:
Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu podstawowych technik sprzedażowych w organizacji
C1.
gospodarczej
Nabycie umiejętności przeprowadzania analizy rynkowej wraz z dopasowaniem technik sprzedaży do potrzeb
C2.
rynkowych
C3.

Nabycie umiejętności negocjacji biznesowych bezpośrednich oraz wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1

EK2

EK3
EK4

EK5

Efekty przedmiotowe
Zna i rozumie wpływ oddziaływania otoczenia
zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa w skali
krajowej i międzynarodowej
Ma wiedzę o typowych metodach i narzędziach badań w
poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa:
badania rynku, analizy finansowej, poziomu jakości
produktów itp., z zastosowaniem narzędzi statystycznych,
ekonometrycznych i informatycznych
Rozumie rolę komunikacji i negocjacji w procesach
zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami oraz zna
reguły tej komunikacji
Posiada umiejętność analizy i prognozowania poziomu oraz
dynamiki kluczowych parametrów osiągnięć
przedsiębiorstwa i instytucji
Potrafi analizować zjawiska rynkowe i używać narzędzi
marketingowych do działań przedsiębiorstwa na rynku

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W04

K1_W10,
K1_U01

K1_W13
K1_U09,
K1_K03
K1_U14
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Negocjacja jako proces interakcji w celu nawiązania relacji sprzedażowej

W2

Typologie stylów negocjowania z wykorzystaniem technik sprzedaży bezpośredniej

W3

Opracowanie strategii sprzedażowej z wykorzystaniem potencjału bazy własnej klientów

W4

Indywidualne techniki sprzedaży z uwzględnieniem aktywności na portalach społecznościowych

W5

Target klienta – metoda Sales Fannel –lejek sprzedażowy

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1):MO 2, 3 - Egzamin pisemny: test
wiedzy, pytania otwarte i zamknięte
Liczba godzin
L.p.
ĆWICZENIA
S
N
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3
Ćw.4
Ćw.5

Techniki – polaryzacja żądań

4

2

Technika faktów dokonanych

8

2

Bezlitosny Partner i Gra w eksperta

8

Siedem niezawodnych technik sprzedaży ( cierpliwość, entuzjazm …)

5

3

5

3

Charakterystyka klienta –model zachowania nabywcy

2

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO 14 - Zaliczenie na podstawie
aktywności, MO8 - pracy w grupach oraz MO16 - zadań domowych
METODY DYDAKTYCZNE
1.
Wykład z prezentacją multimedialną
2.
Zespołowe opracowanie projektu
3.
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja
OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
36
24
konsultacje i egzaminy)
2.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
14
16
3.
Przygotowanie do wykładu i ćwiczeń
20
20
4.
Przygotowanie do zaliczenia
30
40
SUMA GODZIN
100
100
LICZBA PUNKTÓW ECTS
4
4
LITERATURA PODSTAWOWA:
René Moulinier; tł. Halina Mirecka, Barbara Durand, Techniki sprzedaży. Polskie Wydaw. Ekonomiczne,
1.
Warszawa 2007
Biblia handlowca Najbogatsze źródło wiedzy o sprzedaży , Gitomer Jeffrey, Wyd. Helion, 2016/ BRAK
2.
Handlowanie to gra – J. Gut, W. Haman, Wyd. Kontrakt, 2004
3.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
7 nawyków skutecznego działania – S. R. Covey, Dom Wydawniczy Rebis, 2006
1.
Sprzedaż metodą SPIN – N. Rackham, Wyd. Go-Press, 2008
2.
Zasady Sandlera – w adaptacji D. Mattsona, Wyd. Wolters Kluwer Polska SA, 2014
3.
1.
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekty 1-5

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4-5

Na ocenę 5

Zadowalająca wiedza,
umiejętności i
kompetencje personalne i
społeczne, ale ze
znacznymi błędami , II.
Frekwencja co najmniej
55 %

Zadowalająca wiedza,
umiejętności i
kompetencje personalne i
społeczne, ale ze
znacznymi
niedociągnięciami, II.
Frekwencja co najmniej
60 %

Dobra wiedza,
umiejętności i
kompetencje personalne
i społeczne, II.
Frekwencja co najmniej
70 %

Znakomita wiedza,
umiejętności i
kompetencje personalne
i społeczne, II.
Frekwencja co najmniej
90 %

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie e1.
learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
2.
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty kształcenia 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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Specjalność: PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
PSYCHOLOGIA KIEROWANIA I PRZYWÓDZTWA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PSYCHOLOGIA KIEROWANIA I PRZYWÓDZTWA
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Profil:
praktyczny
Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

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

Forma zajęć

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

20

4

34

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 Wioltta Małota violetta.malota@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami kierowania ludźmi, z wiedzą z zakresu wpływu
kierowniczego i przywództwa

C2.

Nabycie przez studentów umiejętności z zakresu kierowania zespołem pracowniczym

C3.

Rozwijanie u studentów świadomości znaczenia zachowań etycznych i odpowiedzialnych
w obszarze komunikacji i mediacji w organizacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy Zarządzania; Podstawy Zarządzania Zasobami Ludzkimi; Zachowania organizacyjne; Trening menedżerski
FEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1
EK2

Efekty przedmiotowe
Student zna podstawowe koncepcje i teorie kierowania
ludźmi, posiada wiedzę z zakresu wpływu kierowniczego i
przywództwa
Student posiada wiedzę z zakresu kreowania procesów
społecznych w organizacji

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

EK3

Student potrafi pokierować zespołem w realizacji prostych
zadań

K1_U08,
K1_U10,
K1_U14

EK4

Student ma świadomość znaczenia zachowań etycznych i
odpowiedzialnych w obszarze efektywnej komunikacji

K1_K04
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2
W3
W4
W5

WYKŁAD
Pojęcie kierowania i procesu kierowania. Szczeble kierowania. Kierowanie a zarządzanie. Historia
współczesnych teorii kierowania. Władza i wpływ kierowniczy – źródła władzy, rodzaje władzy i ich
efektywność.
Pojęcie sprawnego kierowania i wyznaczniki efektywności kierowniczej. Styl kierowania jako narzędzie pracy
kierownika. Typologie stylów kierowania.
Przywództwo jako nowoczesne podejście w kierowaniu ludźmi. Przywództwo, kierowanie a zarządzanie.
Kompetencje menedżerskie. Definicja, typologie, koncepcje. Doskonalenie kompetencji menedżerskich.
Podejmowanie decyzji menedżerskich.
Kreowanie procesów społecznych w organizacji. Wpływ społeczny w organizacji. Relacje interpersonalne w
kontekście różnic ról i płci.

Metody oceny: MO 2 i 3: kolokwium - test wiedzy - 10 pytań testowych, zestandaryzowanych, 6 pytań otwartych.
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Deinfluentyzacja – świadome pozbywanie się wpływu.

Ćw.2

Podstawowe typologie rodzajów aktywności kierowniczej.

Ćw.3

Przegląd teorii poszukujących odpowiedzi na pytanie, skąd się biorą przywódcy?

Ćw.4

Rola kompetencji społecznych w zarządzaniu ludźmi na przykładzie inteligencji emocjonalnej i plastyczności.
Podstawowe błędy popełniane przez menedżerów.

Ćw.5

Przywództwo kobiet a przywództwo mężczyzn. Determinanty sukcesu kobiet w biznesie.

Metody oceny: MO14 - aktywność na zajęciach - każda aktywność jest oceniana, za wypowiedź student dostaje punkty
oraz za przygotowane referaty, eseje z tematyki ćwiczeń.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Dyskusja z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia w parach i grupach
Studium przypadków, analiza 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 zaliczenia na ocenę
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
10
25
75
3

9
20
25
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Kożusznik B. (2005). Kierowanie zespołem pracowniczym. Warszawa, Polskie Wydaw. Ekonomiczne
Griffin, R. (2001). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa, PWN.
Mrówka, R. (2010). Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk. Wolters Kluwer SA./ BRAK
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Zawadzka A. M. (2010). Psychologia zarządzania w organizacji. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 2010.

2.

Schultz D. P., Schultz S. E. (2006). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN.
Belbin, M. (2010). Nie tylko zespół. Warszawa, Wolters Kluwer PolskA.
Szczepaniak R. (2005). Budowanie zespołu. organizacja szkoleń outdoor i wypraw incentive: poradnik dla
menedżera personalnego. Gliwice, Helion.

3.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
Efekt 1
Efekt 2
Efekt 3
Efekt 4

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej 15 pkt
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
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

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

powyżej 26 pkt
powyżej 26 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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć i sesji jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Test wiedzy jest na ostatnim ćwiczeniu. Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i
przekazuje do Biura Dydaktyki. Ocena z egzaminu OE = 0,1 Ks +0,4 U + 0,5 W.
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Kierownika Katedry i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Profil:
praktyczny
Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarn
e

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

Forma zajęć

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

20

4

34

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. Józef Puchalski, jozef.puchalski@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Przedstawienie czynników wpływających na efektywne kierowanie zespołem pracowniczym

C2.

Rozwiniecie umiejętności w zakresie stosowania podstawowych narzędzi kierowania zespołami pracowniczymi

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Zna podstawowe teorie zarządzania i narzędzia wpływające
na sprawność i skuteczność organizacyjną
Potrafi rozstrzygać problemy organizacyjne w różnych
sytuacjach organizacyjnych
Potrafi dobrać właściwe do danej sytuacji techniki i metody
kierowania zespołem pracowniczym
Potrafi pracować w zespole pełniąc przypisane mu w niej
role społeczne oraz poprawnie określić priorytety w celu
realizacji zleconego zadania.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K_W06
K1_U08,
K1_U10
K1_U10,
K1_U14
K1_U17,
K1_K01
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Szanse i zagrożenia grupowego działania (efekt facylitacji, synergii, myślenia grupowego). Interferencja
społeczna. Procesy zachodzące w grupie i ich wpływ na podejmowanie decyzji. Typy grup i zespołów.

W2

Proces tworzenia zespołów: harmonogramy pracy, podział zadań, role, normy, zasady

W3

Zasady stawiania zadań. Konsultowanie i prezentowanie decyzji.

W4

Konflikty w zespołach i ich rozwiązywanie. Negocjacje w zespole. Sprzężenie zwrotne w komunikacji
interpersonalnej.

W5

Przywódca w organizacji i lider w zespole: źródła, atrybuty, rodzaje, role. Ewolucja teorii nt. przywództwa. Test
wiedzy.

Metody oceny: MO 2 i 3: kolokwium - test wiedzy - 10 pytań testowych, zestandaryzowanych, 6 pytań otwartych.
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Tworzenie zespołów i zasady funkcjonowania zespołów. Studium przypadku

Ćw.2

Tworzenie harmonogramów pracy i podział zadań. Studium przypadku.

Ćw.3

Wpływ norm i zasad na efektywność pracy zespołowej. Studium przypadku.

Ćw.4

Treść opisu stanowiska pracy. Wykonywanie opisów stanowisk pracy według zadanych parametrów.

Ćw.4

Rola, charakterystyki lidera w zespole i wybór lidera. Studium przypadku. Zaliczenie ćwiczeń.

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 ćwiczenia
Przygotowanie do zaliczenia na ocenę
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
10
25
75
3

9
20
25
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Kożusznik B., Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa 2005.
Robbins S. P., Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 1998
Goleman D., Boyatzis R., Mekce A., Naturalne przywództwo, Wydawnictwo Biznesowe, Wrocław-Warszawa
2002/ BRAK
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Belbin M., Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa
2009

1.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć i sesji jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Test wiedzy jest na ostatnim ćwiczeniu. Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i
przekazuje do Biura Dydaktyki. Ocena z egzaminu OE = 0,1 Ks +0,4 U + 0,5 W.
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Kierownika Katedry i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA
Poziom studiów:
I stopnia

Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów :III.
Semestr studiów: 5

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

6

12

6

24

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Mgr Paweł Zieliński pawel.zielinski@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie studentów z wiedzą na temat psychologii w kontekście biznesowym

C2.

Zapoznanie studentów z technikami wpływu i współpracy w grupach

C3.

Przedstawienie roli autoprezentacji w kontekście biznesowym

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Student zna psychologiczną naturę człowieka w kontekście
biznesowym

K1_W06

EK2

Student rozumie i stosuje zagadnienia z zakresu psychologii
w praktyce

K1_U08,
K1_U14

EK3

Student rozumie rolę pracy grupowej i potrafi wnieść swoją
wiedzę do jej prac

K1_U17

Student zna i stosuje różne typy autoprezentacji. Potrafi
wykorzystać je w kontekście biznesowym

K1_U19

EK4
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Wprowadzenie do psychologii. Poznanie społeczne – schematy i heurystyki

W2

Autoprezentacja jako element wpływu społecznego

W4

Analiza reguł wpływu społecznego: wzajemność, społeczny dowód słuszności, zaangażowanie i konsekwencja,
autorytet, lubienie i sympatia, niedostępność
Synergia działa. Kooperacja w zespole i delegowanie zadań. Korporacyjne patologie - aby ich uniknąć trzeba je
znać

W5

Psychologia ekonomiczna – nieracjonalna natura ludzka

W3

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

ĆWICZENIA

Ćw.1

Warsztaty wprowadzające do tematyki psychologii – czym jest psychologia? Jak wykorzystać psychologię w
interakcjach biznesowych?

Ćw.2

Ćwiczenia z autoprezentacji – strategie, cele, metody skutecznej autoprezentacji

Ćw.3

Wpływ społeczny w praktyce. Jak wykorzystać wiedzę w biznesie?

Ćw.4

Budowanie zespołu jako klucz do sukcesu – warsztaty praktyczne

Ćw. 5

Przeciwdziałanie korporacyjnym patologiom i budowanie „zdrowej” organizacji

Ćw. 6

Nieracjonalne podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka

Ćw. 7

Skuteczna motywacja w miejscu pracy

Ćw. 8

Negocjacje w środowisku biznesowym

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO8 – praca w zespole
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Praca w zespołach projektowych
Dyskusja, analiza przypadku

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

24

14
20
30
100
4

16
25
35
100
4
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LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Elliot Aronson; tł. Józef Radzicki, Człowiek istota społeczna. Wyd. 11. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2006.

2.

Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. GWP Gdańsk 1996

3.

Królik G.: Autoprezentacja. Wydawnictwo AE Katowice 2004

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Baney J.: Komunikacja interpersonalna. ABC a Wolter Kluwer business Warszawa 2009

1.
2.

Aronson E., Wilson T., Akert R.: Psychologia społeczna. Serce i umysł. Zysk i S-ka Poznań 1997
Strelau J.: Psychologia. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne Gdańsk 2000.
Peeling N. Negocjacje. PWE Warszawa 2010

3.
4.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekt 1-2

Na ocenę 2
Student nie zna i nie
potrafi odnieść się do
wiedzy z zakresu
psychologii w biznesie

Efekt 3

Student nie potrafi i nie
chce wykorzystać
uzyskanej wiedzy w
pracy grupy projektowej

Efekt 4

Student nie zna i nie
potrafi odnieść się do
wiedzy z zakresu
autoprezentacji

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Student zna
podstawowe
zagadnienia, ale nie
potrafi ich wykorzystać
w pracy z członkami
grupy przy
praktycznych zadaniach
Student potrafi wykonać
delegowane zadanie w
sposób niepełny

Student posługuje się
wiedzą przy
współpracy z grupą, ale
nie zawsze potrafi
ulokować ją w
odpowiednim
kontekście sytuacyjnym
Student rozumie rolę
pracy grupowej i z
zaangażowaniem
wykonuje swoje
obowiązki
Student posługuje się
wiedzą z zakresu
autoprezentacji przy
współpracy z grupą, ale
nie zawsze potrafi
ulokować ją w
odpowiednim
kontekście sytuacyjnym

Student zna
podstawowe
zagadnienia z zakresu
autoprezentacji, ale nie
potrafi ich wykorzystać
w pracy z członkami
grupy przy
praktycznych zadaniach

Na ocenę 5
Student sprawnie
posługuje się
rozbudowaną wiedzą z
wykorzystuje ją w
praktyce przy
współpracy z innymi
Student nie tylko
wykonuje swoje zadania
w grupie, ale potrafi
koordynować pracę
zespołu
Student sprawnie
posługuje się wiedzą z
zakresu autoprezentacji
i wykorzystuje ją w
praktycznych zadaniach

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć, sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni
Harmonogram 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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ROZWÓJ WIEDZY I KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ROZWÓJ WIEDZY I KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: V

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

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

24

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Anna Płoska (anna.ploska@csipz.pl)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Przekazanie studentom wiedzy z obszaru: ocena oraz rozwój wiedzy i kompetencji pracowników

C2.

Nabycie umiejętności opracowywania systemu rozwoju pracowników - aspekty praktyczne

C3.

Rozwój umiejętności studentów do pracy w grupie, konstruktywnej polemiki i wspólnego rozwiązywania
problemów.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Ma wiedzę na temat oceny oraz rozwoju wiedzy i
kompetencji pracowników w aspekcie praktycznym

K1_W06,
K1_W09

EK2

Ma umiejętność opracowywania systemu rozwoju
pracowników w aspekcie praktycznym

K1_U10,
K1_U14,

EK3

Umie pracować w grupie oraz podejmować i argumentować
decyzję

K1_U17,
K1_K02
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Wstęp teoretyczny, definicje: metody i techniki oceny pracowników i rozwoju pracowników – aspekty
praktyczne

W2

Wstęp teoretyczny, definicje: metody i techniki rozwoju pracowników – aspekty praktyczne

W3

System oceny w przedsiębiorstwie – formy, przyczyny stosowania - aspekty praktyczne

W4

System rozwoju pracowników- analiza przypadków i dobrych praktyk - aspekty praktyczne

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

ĆWICZENIA

Ćw.1

Zadania planu rozwoju pracownika. Studium przypadku

Ćw.2

Narzędzie do tworzenie planu rozwoju pracownika. Studium przypadku

Ćw.3

Tworzenie systemów rozwoju pracowników. Studium przypadku

Ćw.4

Rozpoznanie celów zawodowych pracownika. Studium przypadku

Ćw.5

Sporządzenie planu ścieżki zawodowej. Studium przypadku

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - aktywność na zajęciach,
MO16 - realizacja zadań domowych.

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie zadanych zadań i ćwiczeń
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 ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36

24

14
20
30
100
4

16
25
35
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Jędrzejczak J., Oceny okresowe pracowników. Zarządzanie przez ocenianie. Poradnik dobrych praktyk, ODDK,
Gdańsk 2016
Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. Oficyna a Wolters Kluwer
business, wyd. 5, Warszawa 2015.
Mitoraj-Jaroszek M., Zarządzanie rozwojem pracowników, Wyd. Helion, Gliwice 2014.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Ward P., Ocena pracownicza 360 stopni. Metoda sprzężenia zwrotnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Sidor-Rządkowska M., Zastosowanie coachingu w przedsiębiorstwie – szanse i zagrożenia, „Kwartalnik Nauka o
Przedsiębiorstwie” SGH, nr 4/2015.
Kwartalnik Nauka o Przedsiębiorstwie” SGH, nr 4/2015. Sidor-Rządkowska M., Mentoring. Teoria, praktyka,
studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekt 1-3

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

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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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COACHING MENEDŻERSKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
COACHING MENEDŻERSKI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

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

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

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 Joanna Kubicka, joanna.kubicka@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Przekazanie studentom wiedzy z obszaru rozwoju kompetencji menedżerskich – aspekty praktyczne
Nabycie umiejętności prowadzenia coachingu menedżerskiego oraz rozwoju kompetencji menedżerskich –
aspekty praktyczne
Rozwój umiejętności studentów do pracy w grupie, konstruktywnej polemiki i wspólnego rozwiązywania
problemów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Ma wiedze na temat rozwoju kompetencji menedżerskich w
aspekcie praktycznym

K1_W07

EK2

Ma rozwinięte umiejętności menedżerskie w aspekcie
praktycznym

EK3

Umie pracować w grupie oraz podejmować i argumentować
decyzję

K1_U10,
K1_U14,
K1_U19
K1_U17,
K1_K02
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Wstęp teoretyczny, definicje: Kompetencje menedżerskie, coaching menedżerski

W2

Mentoring i coaching w organizacjach – strategia wprowadzenia i taktyka realizacji.

W3

Warsztat pracy coacha. Coaching zespołowy – specyfika i wykorzystanie.

W4

Narzędzia rozwoju kompetencji menedżerskich – omówienie narzędzi

W5

Rola i zastosowanie coachingu w organizacji i w ZZL

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - Kolokwium zaliczeniowe

L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi rozwoju kompetencji menedżerskich. Studium przypadku

Ćw.2

Problemy i bariery w rozwoju kompetencji menedżerskich. Studium przypadku

Ćw.3

Planowanie ścieżki rozwoju menedżera. Studium przypadku

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - aktywność na zajęciach,
MO16 - realizacja zadań domowych.

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie zadanych zadań i ćwiczeń
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 ćwiczeń
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36

24

14
20
30
100
4

16
20
30
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Małgorzata-Sidor-Rządkowska, Coaching, teoria i praktyka, studia przypadków, Oficyna Wolters Kluwer
Business, Kraków 2009.
Sidor-Rządkowska M., Zastosowanie coachingu w przedsiębiorstwie – szanse i zagrożenia, „Kwartalnik Nauka o
Przedsiębiorstwie” SGH, nr 4/2015.
Julie Starr, Podręcznik coachingu, sprawdzone techniki treningu personalnego, Oficyna Wolters Kluwer
Business, Warszawa 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Kwartalnik Nauka o Przedsiębiorstwie” SGH, nr 4/2015. Sidor-Rządkowska M., Mentoring. Teoria, praktyka,
studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

2.

Daniel Goleman, Inteligencja Emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 2007.
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekt 1-3

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%

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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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ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ORGANIZACJI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ORGANIZACJ
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

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

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

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 Barbara Kobzarska-Bar, ( barbara.kobzarska.bar@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o konfliktach oraz sposobach ich regulacji

C2.

Poznanie technik skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz technik negocjacji z klientem

C3.

Rozwój umiejętności studentów do pracy w grupie i konstruktywnych działań wspólnego rozwiązywania
konfliktów w organizacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Ma wiedze o normach, regułach i zasadach organizacji i
kierowania instytucjami społecznymi

K1_W06

EK2

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji różnorodnych
zjawisk społecznych w organizacji

K1_U10,

EK2

Umie przygotować rozwiązania i je wdrożyć by rozwiązać
konflikt w organizacji

K1_U14,

EK3

Umie pracować w grupie oraz podejmować i argumentować
decyzję

K1_U17,
K1_K02
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

Wstęp teoretyczny. Konflikt : teoria, definicja, przykłady. Przyczyny konfliktów. Negatywne i pozytywne skutki
konfliktów. Fazy, etapy, stadia konfliktu. Dynamika incydentu konfliktowego.
Typy konfliktów: indywidualny, interpersonalny, konflikt międzygrupowy. Rodzaje - przyczyny konfliktów:
W2
konflikt relacji, danych, wartości, strukturalny, interesów. Rodzaje zachowań w sytuacjach konfliktowych. Style
rozwiązywania konfliktu. Procedury radzenia sobie z konfliktami.
Podstawy wiedzy o komunikowaniu się. Komunikacyjny łańcuch przekazywania informacji. Błędy i bariery w
W3
komunikowaniu się. Skuteczne techniki aktywnego słuchania. Komunikacja niewerbalna.
Negocjacje, definicje Fischer, Ury, Rubin i inni. Modele i style negocjowania: styl pozycyjny (twardy), styl
W4
uległy (miękki), styl kooperacyjny (współpracujący). Modele negocjowania wg Fiszera i Ury. 5 zasad negocjacji.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - Kolokwium zaliczeniowe
W1

L.p.

ĆWICZENIA

Praktyczne techniki manipulacyjne : ingracjacja (konformizm, podnoszenie wartości, manipulowanie związane z
autoprezentacją; oszukiwanie; tworzenie stresowych sytuacji; eskalacja żądań; „wszystko albo nic";
zachowania irracjonalne; „dobry i zły policjant”. Studium przypadku
Ćw.3-4 Techniki przeciwstawiania się manipulacji: zdarta płyta; asertywna; stawianie granic; zamiana oceny na opinię;
poszukiwaniu krytyki; ściemnianie; demaskowanie aluzji; uprzedzenie krytyki.
Negocjowanie w sytuacjach kryzysowych. Rodzaje sytuacji kryzysowych. Pożądane cechy dobrego negocjatora.
Ćw.5-6 Filozofia działania w sytuacjach kryzysowych (podstawowe zasady, podstawowe zachowania, reakcje). Jak
doprowadzić do zmiany zachowania sprawcy (schody zmian zachowania).
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - aktywność na zajęciach,
MO16 - realizacja zadań domowych.

Ćw.1-2

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie zadanych zadań i ćwiczeń
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 ćwiczeń
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36

24

14
20
30
100
4

16
20
30
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Fredric Bohm i Stefan Laurell. Rozwiązywanie konfliktów: praktyczny poradnik dla pracodawców i
menedżerów. Wydawnictwo BL Info Polska, Gdańsk 2009
Rozwiązywanie konfliktów: teoria i praktyka, pod red. Mortona Deutscha, Petera T. Colemana. Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Nora Doherty, Marcelas Guyler, Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy. Oficyna a Wolters Kluwer
business, Warszawa 2010

2.

Daniel Goleman, Inteligencja Emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 2007.
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekt 1-3

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%

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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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Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM
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:
specjalnościowe

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

20

4

34

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; e-mail: aneta.szymanska@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania relacjami z klientem.

C2.

Zapoznanie studentów z wymogami autoprezentacji oraz nabycie umiejętności budowania długotrwałej relacji z
klientem.

C3.

Wyrobienie praktycznych umiejętności podtrzymywania relacji z klientem rozłożona w czasie.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak wymagań wstępnych
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Ma wiedzę o procesach rynkowych i funkcjonowaniu
przedsiębiorstw na rynku z wykorzystaniem zasad
marketingowych.

K1_W04

EK2

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

K1_W12,
K1_U02

EK3

Rozumie rolę komunikacji i negocjacji w procesach
zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami oraz zna
reguły tej komunikacji.

K1_U09
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EK4
EK5

Posiada umiejętność analizy i prognozowania poziomu oraz
dynamiki kluczowych parametrów osiągnięć
przedsiębiorstwa i instytucji.
Potrafi analizować zjawiska rynkowe i używać narzędzi
marketingowych do działań przedsiębiorstwa na rynku.

K1_U20,
K1_K03
K1_U14

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Wprowadzenie. Usługi jako specyficzny przedmiot obrotu rynkowego i konsumpcji. Sprzedawca i konsument
jako strony relacji. Definicje i podstawowe pojęcia.

W2

Ewolucja podejścia do klienta - nabywcy. Podstawy marketingu relacji. Zadowolenie klienta oraz wartość dla
klienta.

Relacje pomiędzy marketingiem a klientem. Nowy konsument a stały konsument. Znaczenie klienta w różnych
branżach.
Wpływ czynników otoczenia na zachowania nabywców. Proces podejmowania decyzji o zakupie. Nabywcy i ich
W4
wartość dla firmy. Rentowność klienta i firmy. Nowe typy związków klienta z firmą – zarządzanie „face to
face”.
Znaczenie relacji firmy z klientem w miejscu transakcji oraz ex post. Społeczne, etyczne i prawne problemy
W5
związane ze sprzedażą.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 - test pisemny (pytania
otwarte)
W3

L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Sprzedaż, sprzedawca, klient, techniki sprzedaży usług finansowych – problemy definicyjne.
Zarządzanie zespołem sprzedażowym - case study branża turystyczna.

Ćw.2

Krytyczna analiza sytuacji handlowych. Przygotowanie do sprzedaży usług finansowych. Motywy klientów.
Wiedza sprzedawców na temat klientów.

Ćw.3

Kompetencje menedżera sprzedaży. Techniki i narzędzia sprzedaży – trening menedżerski.

Ćw.4

Pozyskiwanie nowych klientów. Budowanie relacji z klientem – case study, branża fryzjerska.

Planowanie rozmowy z klientem. Prezentacja. Wybór metody prezentacji. Strategia rozpoczęcia. Elementy
prezentacji.
Techniki obrony własnego stanowiska i odpowiedzi na zarzuty klientów. Odpowiadanie na zastrzeżenia klienta.
Ćw.6
Zamknięcie sprzedaży. Obsługa i kontakty po sprzedaży. Przebieg procesu reklamacyjnego.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO8 - praca grupowa rozwiązanie studium przypadku; MO14 - aktywność na zajęciach.
Ćw.5

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 ćwiczeń
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
10
25
75
3

9
20
25
75
3
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LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Zarządzanie sprzedażą, Tracy Brian, MT Biznes, 2016

2.
4.

3. Alchemia sprzedaży, Konrad Pankiewicz, Helion, 2007
CRM. Relacje z klientami, Jill Dyche, Helion, 2002

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Wywieranie wpływu na ludzi Teoria i praktyka, Cialdini Robert, GWP, 2016

2.
3.

Rozmyślnik Jacka Walkiewicza. Zainspiruj się do działania!, Jacek Walkiewicz, Onepress, 2018
Komunikacja bez barier, Beata Kozyra, MT Biznes, 2008

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekty 1-5

Na ocenę 2
Zadowalająca wiedza,
umiejętności i
kompetencje personalne i
społeczne, ale ze
znacznymi błędami;
frekwencja na poziomie
55%

Na ocenę 3
Zadowalająca wiedza,
umiejętności i
kompetencje personalne i
społeczne, ale z
niedociągnięciami;
frekwencja na poziomie
65%

Na ocenę 4
Dobra wiedza,
umiejętności i
kompetencje personalne i
społeczne, ale z
niedociągnięciami;
frekwencja na poziomie
70%

Na ocenę 5
Znakomita wiedza,
umiejętności i
kompetencje personalne i
społeczne, ale z
niedociągnięciami;
frekwencja na poziomie
90%

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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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ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
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 stopnia
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

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):
Dr Janusz Kosicki, janusz.kosicki@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie studentów z pojęciem innowacyjności oraz źródłami, rodzajami i cechami innowacyjności

C2.

Zrozumienie, że innowacyjność jest warunkiem przewagi konkurencyjnej

C3.

Zapoznanie z procesem wdrażania innowacyjności

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania
EKTY KSZTAŁCENIA:
Efekty przedmiotowe

Lp.
EK1
EK2
EK3

Student posiada wiedzę na temat innowacyjności jako
elementu przewagi konkurencyjnej organizacji
Potrafi wykorzystać szanse i zaproponować innowacyjne
rozwiązanie oraz potrafi pracować w grupie i przygotować
efektywną prezentację
Potrafi myśleć kreatywnie. Rozumie, że innowacyjność jest
warunkiem przewagi konkurencyjnej.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K_W03
K1_U14,
K1_U17,
K1_U07,
K1_K03

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Opis przedmiotu, treści programowej i warunków zaliczenia. Istota i funkcje innowacyjności.
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W2

Źródła innowacji. Rodzaje innowacji.

W3

Cechy procesu innowacyjnego. Modele procesu innowacyjnego

W4

Bariery rozwoju i wprowadzania innowacji. Innowacyjność warunkiem przewagi konkurencyjnej.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - Egzamin w formie
pisemnej: test wiedzy
ĆWICZENIA

L.p.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3

Przedstawienie studentom wymagań dotyczących realizacji i zaliczenia projektu.
Omówienie głównych założeń projektu. Ustalenie tematyki dotyczących rozwiązań innowacyjnych w
przedsiębiorstwie oraz zakresu projektu.
Realizacja projektu pod nadzorem prowadzącego zajęcia
Prezentacja zrealizowanych projektów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO5 - Opracowanie projektu
grupowego i jego prezentacja
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
5.
6.
7.
8.

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

34

21

6
10
25
75
3

9
20
25
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

M. Strużyński (red.), Innowacyjność w teorii i praktyce, SGH w Warszawie, 2006
M. A. Weresa, Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014
B.Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

S. Marek, M. Białasiewicz (red.) Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa 2011
R.B. Mellor, Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa, 2011

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekt 1

Na ocenę 2
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

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

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=70-89%

Na ocenę 5
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%
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Efekt 2

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%

Efekt 3

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%

>=50-69%
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=50-69%
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%

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=70-89%

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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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ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W PRZEDSIEBIORSTWIE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Poziom studiów:
1 stopień
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów
ECTS: 4

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

20

6

36

6

12

6

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

Zapoznanie studentów z wiedzą umożliwiającą zrozumienie i swobodne posługiwanie się podstawowymi
kategoriami z zakresu zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie

C2.

Przedstawienie zasad funkcjonowania i doskonalenia procesu wytwarzania oraz czynników jego rozwoju

C3.

Nabycie umiejętności wykorzystywania właściwych narzędzi i metod w rozwiązywaniu rzeczywistych
problemów decyzyjnych w sferze zarządzania operacyjnego.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania; Podstawy ekonomii, Technologie informacyjne, Podstawy marketingu
FEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Ma wiedzę w zakresie pojęć związanych z działalnością
operacyjną. Zna i opisuje system produkcyjny w
przedsiębiorstwie

K_W03,
K1_W12

EK2

Potrafi identyfikować i analizować problemy decyzyjne w
zakresie zarządzania działalnością operacyjną;

K1_W12
K1_U03

EK3

Dobiera oraz wykorzystuje metody i instrumenty do
rozwiązywanych problemów operacyjnych w
przedsiębiorstwie.

K1_U06,
K1_U14

EK3

Przygotowuje roboczą wersję strategię produkcji w
przedsiębiorstwie.

K1_U16,
K1_U21,
K1_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2
W3
W4
W5

WYKŁAD
Przedsiębiorstwo i zarządzanie przedsiębiorstwem – wprowadzenie. Wyjaśnienie pojęć i zależności: atrybuty,
funkcje, klasyfikacje, przedmiot i zasady działalności przedsiębiorstwa, model funkcjonowania
przedsiębiorstwa, jego otoczenie, istota i szczeble zarządzania.
Istota zarządzania działalnością operacyjną: zarządzanie przedsiębiorstwem a zarządzanie produkcją, produkcja
a działalność operacyjna. Pojęcia i zależności, cele, elementy składowe, zadania.
Planowanie produktu: istota, cele, etapy opracowania nowego produktu. Problemy i bariery, ocena i
porównanie przygotowanych projektów, cykl życia produktu.
System produkcyjny przedsiębiorstwa. Pojęcie systemu produkcyjnego, charakterystyka elementów systemu
produkcyjnego, otoczenie systemu produkcyjnego. Zdolność produkcyjna: pojęcie i czynniki ją kształtujące,
poziomy możliwości produkcyjnych, metody obliczania zdolności produkcyjnej.
Gospodarka zapasami: pojęcie, funkcje i kryteria klasyfikacji zapasów, zasady i skutki kosztowe, modele
sterowania zapasami, system magazynowania, wyznaczanie ekonomicznej wielkości zamówienia.

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

ĆWICZENIA

Ćw.1

Przedsiębiorstwo i zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium przypadku.

Ćw.2

Istota zarządzania działalnością operacyjną. Studium przypadku.

Ćw.3

Planowanie produktu: istota, cele, etapy opracowania nowego produktu. Studium przypadku.

Ćw.4

Cykl życia produktu. Studium przypadku.

Ćw.5

System produkcyjny przedsiębiorstwa. Studium przypadku.

Ćw.6

Zdolność produkcyjna. Studium przypadku.

Ćw.7

Gospodarka zapasami. Studium przypadku.

Ćw.8

Inwentaryzacja stanów. Studium przypadku.

Ćw.9 10.

Błędy w zarządzaniu operacyjnym. Studium przypadku. Zaliczenie ćwiczeń

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO8 - Ocena za pracę w zespole
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja, burza mózgu
Praca zespołowa

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności

2.
3.

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

4.

Przygotowanie do egzaminu

1.

SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36

24

4
30

6
30

30
100
4

40
100
4
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LITERATURA PODSTAWOWA:
D. Waters, Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa 2001.
Z. Jasiński, Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
I. Durlik, Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Placet,
Warszawa 2007.

1.
2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej

2.

http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebiorcy

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
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 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

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.
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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora
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
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu (w formie testu) oraz oceny z
ćwiczeń (praca zaliczeniowa)

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Profil:
praktyczny
Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarn
e

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

Forma zajęć

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

20

6

36

6

12

6

24

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

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

Przedstawienie czynników wpływających na efektywne kierowanie zespołem pracowniczym

C2.

Rozwiniecie umiejętności w zakresie stosowania podstawowych narzędzi kierowania zespołami pracowniczymi

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Zna podstawowe teorie zarządzania i narzędzia wpływające
na sprawność i skuteczność organizacyjną
Potrafi rozstrzygać problemy organizacyjne w różnych
sytuacjach organizacyjnych
Potrafi dobrać właściwe do danej sytuacji techniki i metody
kierowania zespołem pracowniczym
Potrafi pracować w zespole pełniąc przypisane mu w niej
role społeczne oraz poprawnie określić priorytety w celu
realizacji zleconego zadania.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K_W06
K1_U08,
K1_U10
K1_U10,
K1_U14
K1_U17,
K1_K01
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Szanse i zagrożenia grupowego działania (efekt facylitacji, synergii, myślenia grupowego). Interferencja
społeczna. Procesy zachodzące w grupie i ich wpływ na podejmowanie decyzji. Typy grup i zespołów.

W2

Proces tworzenia zespołów: harmonogramy pracy, podział zadań, role, normy, zasady

W3

Zasady stawiania zadań. Konsultowanie i prezentowanie decyzji.

W4

Konflikty w zespołach i ich rozwiązywanie. Negocjacje w zespole. Sprzężenie zwrotne w komunikacji
interpersonalnej.

W5

Przywódca w organizacji i lider w zespole: źródła, atrybuty, rodzaje, role. Ewolucja teorii nt. przywództwa. Test
wiedzy.

Metody oceny: MO 2 i 3: kolokwium - test wiedzy - 10 pytań testowych, zestandaryzowanych, 6 pytań otwartych.
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Tworzenie zespołów i zasady funkcjonowania zespołów. Studium przypadku

Ćw.2

Tworzenie harmonogramów pracy i podział zadań. Studium przypadku.

Ćw.3

Wpływ norm i zasad na efektywność pracy zespołowej. Studium przypadku.

Ćw.4

Treść opisu stanowiska pracy. Wykonywanie opisów stanowisk pracy według zadanych parametrów.

Ćw.4

Rola, charakterystyki lidera w zespole i wybór lidera. Studium przypadku. Zaliczenie ćwiczeń.

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 ćwiczenia
Przygotowanie do zaliczenia na ocenę
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36

24

14
20
30
100
4

16
20
40
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Kożusznik B., Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa 2005.
Robbins S. P., Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 1998

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
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Belbin M., Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa
2009

1.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć i sesji jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Test wiedzy jest na ostatnim ćwiczeniu. Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i
przekazuje do Biura Dydaktyki. Ocena z egzaminu OE = 0,1 Ks +0,4 U + 0,5 W.
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Kierownika Katedry i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

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

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

24

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

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

zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ewidencji podatkowych małych i średnich
przedsiębiorstw nie prowadzących ksiąg rachunkowych

C2.

zapoznanie z procesami oraz metodami i strategiami rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstaw prawa gospodarczego oraz form prowadzenia działalności gospodarczej
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Student rozróżnia oraz charakteryzuje formy
opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw
Student potrafi założyć i prowadzić ewidencję na potrzeby
rozliczenia podatku dochodowego
Student potrafi obliczyć obciążenia podatkowe na
podstawie informacji pochodzących z ewidencji
podatkowych
Student identyfikuje i rozstrzyga problemy z
praktyki gospodarczej

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W11
K1_W11,
K1_U02
K1_U02,
K1_U06
K1_U14
K1_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Pojęcie i zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości małych i średnich firm.

W2

Obowiązki podatkowe oraz kryteria wyboru ewidencji podatkowej. Zasady prowadzenia karty podatkowej oraz
ustalania podatku dochodowego.

W3

Zasady prowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ustalania podatku dochodowego

W4

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ustalania podatku dochodowego

Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz koszty uzyskania przychodu. Dodatkowe ewidencje w
ramach ewidencji podatkowych
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 - Test pisemny - zadania
W5

L.p.

ĆWICZENIA

Ćw. 1

Wybór formy ewidencji podatkowej. Prowadzenie karty podatkowej oraz ustalanie podatku dochodowego.
Studium przypadku

Ćw.2

Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ustalanie podatku dochodowego. Studium
przypadku

Ćw.3

Wycena wybranych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz kosztów uzyskania przychodu.
Studium przypadku

Ćw.4

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ustalanie podatku dochodowego. Studium
przypadku

Ćw. 5

Prowadzenie dodatkowych ewidencji. Studium przypadku

Ćw. 6

Wypełnianie zeznań podatkowych. Studium przypadku

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO 8 - Warunkiem zaliczenie
ćwiczeń aktywność na zajęciach oraz wyniki pracy zespołowej.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną, case study
Zadania i przykłady
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 ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
Niestacjonarne
36

24

4
40
20
100
4

6
50
20
100
4
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LITERATURA PODSTAWOWA:
Ustawa o rachunkowości z wyjaśnieniami uzgodnionymi z Departamentem Rachunkowości Ministerstwa
Finansów. - Stan prawny na 15.04.2011 r. - Warszawa : Rachunkowość, 2011.
Roman Niemczyk, Rachunkowość handlowa w praktyce. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk
2003.
Winiarska K. (red.), Podstawy rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

1.
2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.7.Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi
przychodów i rozchodów.

1.
1.
2.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
Efekt 1
Efekt 2
Efekt 3
Efekt 4

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej 15 pkt
Test wiedzy poniżej 15 pkt
Test wiedzy poniżej 15 pkt

Praca grupowa –
poniżej 50 % pkt

Na ocenę 3-3,5
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

Na ocenę 4-4,5
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt
powyżej 26 pkt
powyżej 26 pkt
powyżej 80% pkt

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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
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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STRATEGIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

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

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

24

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

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

zapoznanie z procesami oraz metodami i strategiami rozwoju przedsiębiorstw

C2.

nabycie wiedzy i umiejętności koniecznych do skutecznego i efektywnego zarządzania w warunkach ryzyka i
niepewności.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
znajomość podstaw zarządzania oraz rozumienie uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstwa w cyklu życia organizacji
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1

EK2

EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Student posiada wiedzę o strategiach i metodach
zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa w warunkach
zmieniającego się otoczenia.
Student potrafi postawić diagnozę rozwoju
przedsiębiorstwa, która pozwala na dokonanie oceny stanu
rozwoju przedsiębiorstwa i zaprojektowania potrzebnych
zmian.
Student potrafi posłużyć sie właściwie dobranymi metodami
do rozwiązania problemów pojawiających się w
zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa.
Student identyfikuje i rozstrzyga problemy z
praktyki gospodarczej.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K_W03

K1_W11,
K1_U04
K1_U02,
K1_U14
K1_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2

WYKŁAD
Podstawowe założenia zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa.
Cykl życia przedsiębiorstw.
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu.
Megatrendy w otoczeniu przedsiębiorstw.

W3

Diagnostyka rozwoju przedsiębiorstwa.

W4

Strategie rozwoju przedsiębiorstw.

W5

Metody zarządzania rozwojem przedsiębiorstw.

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

ĆWICZENIA

Ćw. 1

Wstępne studium wykonalności projektu rozwoju. Elementy studium: diagnoza rozwoju przedsiębiorstwa,

Ćw.2

Elementy studium rozwoju: identyfikowanie otoczenie przedsiębiorstwa w skali mikro- i makroekonomicznej.

Ćw.3

Elementy studium rozwoju: Analiza i ocena otoczenia konkretnego przedsiębiorstwa.

Ćw.4

Elementy studium: Identyfikowanie problemów z praktyki gospodarczej i ich rozstrzygnięcie przy
wykorzystaniu właściwie dobranych metod. Projektowanie potrzebnych zmian w diagnozowanym
przedsiębiorstwie.

Ćw. 5

Implementacja decyzji rozwoju – ocena rozwiązań. Zaliczenie projektu

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO 5 - Warunkiem zaliczenie
ćwiczeń aktywność na zajęciach oraz opracowanie projektu rozwoju wybranego przedsiębiorstwa.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną, case study
Zadania i przykłady
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 ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
Niestacjonarne
36

24

4
40
20
100
4

6
50
20
100
4
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LITERATURA PODSTAWOWA:
J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji, wyd. PWN, Warszawa-Kraków 1998.
P. Pabianiak, Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, eBizCom, Warszawa 2015.

1.
2.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

J. Jakubczyc, Metody oceny projektu gospodarczego, PWN, Warszawa 2008

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
Efekt 1
Efekt 2
Efekt 3
Efekt 4

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej 15 pkt
Test wiedzy poniżej 15 pkt
Test wiedzy poniżej 15 pkt

Praca grupowa –
poniżej 50 % pkt

Na ocenę 3-3,5
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

Na ocenę 4-4,5
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt
powyżej 26 pkt
powyżej 26 pkt
powyżej 80% pkt

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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
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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Specjalność: E - BIZNES
PROJEKTOWANIE I TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PROJEKTOWANIE I TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH
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 stopień
Nazwa modułu
programu:
Specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin:
Lektorat

Sem.

Inne

10

20

4

34

6

12

3

21

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): dr T. Długosz

CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie studentów z pojęciami i metodami stosowanymi w projektowaniu stron internetowych

C2.

Zapoznanie z podstawą kompozycji layoutu i doborem kolorów,

C3.

Wprowadzenie do tworzenia stron internetowych, język HTML, style CSS

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa znajomość obsługi systemów operacyjnych i programów graficznych. Zaliczony przedmiot podstawy grafiki
komputerowej
FEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1

EK2
EK2

Efekty przedmiotowe
Ma wiedzę na temat projektowania stron internetowych, w
tym wiedzę na języka HTML i CSS. Zna zasady
projektowania grafiki 2D
Posiada umiejętność tworzenia grafiki wektorowej,
rastrowej oraz projektu graficznego przy pomocy
poznanych technik komputerowych
Student umie pracować w zespole i pełni role stosownie do
potrzeb.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W10

K1_U14
K1_U17,
K1_K06
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Zaawansowane zagadnienia grafiki komputerowej

W2

Typografia

W3

Projektowanie stron internetowych

W4

HTML

W5

CSS

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 – test wiedzy
L p.

LABORATORIUM

Lab1

Projektowanie elementów blokowych

Lab2

Projektowanie szaty graficznej

Lab3

Ćwiczenia w projektowaniu elementów dynamicznych

Lab4

Projektowanie stron internetowych

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO5- Projekt, MO12 - Zadanie
praktyczne, MO14 - Aktywność na zajęciach, MO15 - Obserwacje
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.

Wykład: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Laboratorium: zadania praktyczne oparte na instruktażu i dyskusji dydaktycznej, realizowane z wykorzystaniem
odpowiedniego oprogramowania.

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

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

34

21

6
20
15
75
3

9
30
15
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Eric A Meyer: Podręcznik do CSS, Helion, Gliwice. 2011/ BRAK
Brian P. Hogan, HTML5 i CSS3 Standardy przyszłości, Helion Gliwice, 2010
Zabrodzki J. (red.), Grafika komputerowa, metody i narzędzia, WNT, Warszawa, 1999
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Foley G., Wprowadzenie do grafiki komputerowej , WNT Warszawa 1999

1.
2.

Jankowski M., Elementy grafiki komputerowej, WNT , Warszawa 1992

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Wynik z kolokwium
pisemnego: <50%

Wynik z kolokwium
pisemnego: 51-70%

Wynik z kolokwium
pisemnego: 71-90%

Na ocenę 5

Wynik z kolokwium
pisemnego: 91-100%
EK 2
Uzyskanie zaliczeń z
Uzyskanie zaliczeń z
Uzyskanie zaliczeń z
Uzyskanie zaliczeń z
90%-100%
51%-70% laboratoriów, 71%-90% laboratoriów,
<50% laboratoriów
laboratoriów, średnia
średnia ocen
średnia ocen
ocen
Efekt 3
Aktywność poniżej 3pkt 4-6 pkt
10-15 pkt
powyżej 16 pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 EK1 + 0,4 EK2+ 0,1 EK3
EK 1

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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/Kierunku
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INFRASTRUKTURA E-HANDLU
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
INFRASTRUKTURA E-HANDLU
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 stopień
Nazwa modułu
programu:
Specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin:
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

Studia
niestacjonarne

6

12

3

21

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):

CEL PRZEDMIOTU:
C1.

zapoznanie studentów z koncepcją wszechobecnego dostępu do Internetu przez komputery i urządzenia różnego
typu

C2.

Przedstawienie idei komunikacji ludzi z urządzeniami

C3.

Inteligentne urządzenia codziennego użytku

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczone przedmioty: podstawy sieci komputerowych i znajomość obsługi popularnych aplikacji biurowych, w
szczególności arkuszy kalkulacyjnych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
zna rodzaje systemów informacyjnych i informatycznych
wspomagających
różne
funkcje
zarządzania
w
przedsiębiorstwie
potrafi przygotować wymagania funkcjonalne dla
narzędzia/systemu informatycznego
potrafi wykorzystać wybrane narzędzia do analizy i
eksploracji danych biznesowych
ma świadomość ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy w
dziedzinie wykorzystania narzędzi informatycznych w
biznesie

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W10
K1_U03
K1_U14
K1_K06
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2

WYKŁAD
Pojęcia systemu informacyjnego i informatycznego. Typologia systemów informacyjnych zarządzania. Historia
rozwoju. Przegląd narzędzi informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu firmą.
Inteligentna technologia e-biznesu: inteligentna telewizja, sprzęt AGD, inteligentne zakupy, inteligentne
samochody, inteligentne samoloty, inteligentna medycyna itd.

W3

Relacyjnego modelu baz danych – postulaty Codda. Postacie normalne i normalizacja. Przegląd systemów baz
danych.

W4

Pojęcie zarządzania wiedzą. Hurtownie danych. Kostki OLAP. Power Pivot i narzędzia Data Mining dla Excel.

W5

Języki HTML i XHTML jako podstawowa technika prezentowania danych biznesowych

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 – test wiedzy
L.p.

LABORATORIUM

L1

Analiza wymagań systemu informatycznego Lista wymagań funkcjonalnych. Diagramy przepływu. Określanie
zbiorów danych.

L2

Projekt bazy danych. Projektowanie relacyjnej bazy danych (tabele_ i relacje). Normalizacja.

L3

Analiza koszykowa jako przykład techniki Data Mining

L4

Idea Market Basket Analysis. Metody wykorzystywane w analizie. Ćwiczenia obliczeniowe dla przykładowego
koszyka produktów

L5

Tworzenie strony WWW w języku XHTML. Sprawdzanie poprawności składniowej strony.

L6

Wykorzystanie narzędziami analityki biznesowej. PowerPivot for Excel jako przykład narzędzia typu OLAP.
Analiza danych za pomocą DataMining for Excel.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO9 – prezentacja opracowania
zadania laboratoryjnego
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.

Wykład: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Laboratorium: wykonywanie zadań praktycznych

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 laboratorium i zadania praktycznego
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
20
15
75
3

9
30
15
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Maria Sokół, ABC języka HTML i XHTML, Helion 2006
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Redakcja naukowa Stanisław Wrycza, Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE 2010/ BRAK

2.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Jerzy Surma, Business Intelligence, PWN 2012

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Wynik z kolokwium
pisemnego: <50%

Wynik z kolokwium
pisemnego: 51-70%

Wynik z kolokwium
pisemnego: 71-90%

Na ocenę 5

Wynik z kolokwium
pisemnego: 91-100%
EK 2
Uzyskanie zaliczeń z
Uzyskanie zaliczeń z
Uzyskanie zaliczeń z
Uzyskanie zaliczeń z
90%-100%
51%-70% laboratoriów, 71%-90% laboratoriów,
<50% laboratoriów
laboratoriów, średnia
średnia ocen
średnia ocen
ocen
Efekt 3
Aktywność poniżej 3pkt 4-6 pkt
10-15 pkt
powyżej 16 pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 EK1 + 0,4 EK2 + 0,1 EK3
EK 1

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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/Kierunku
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KOMUNIKACJA W E-BIZNESIE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
KOMUNIKACJA W E-BIZNESIE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin:
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

24

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):

CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania Internetu w powadzeniu działalności gospodarczej.

C2.

Przedstawienie różnych modeli e-biznesu i handlu elektronicznego w skali krajowej i światowej.

C3.

Zapoznanie z zastosowaniem EDI (elektronicznej wymiany danych) pomiędzy partnerami biznesowymi oraz
możliwościami ich integracji na platformach elektronicznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza z zakresu technologii informacyjnych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1

EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Ma wiedzę w zakresie możliwości zastosowania technologii
internetowych w przedsiębiorstwach oraz ich wpływie na
wykorzystywane modele biznesowe.
Potrafi, z wykorzystaniem Internetu, zebrać dane i określić
aktualną sytuację w zakresie rozwoju określonych obszarów
e-biznesu.
Potrafi zastosować różnorodne modele e-biznesowe w
działalności przedsiębiorstw.
Potrafi, postępując kreatywnie, opracowywać projekty
indywidualne i grupowe, w zakresie nowych rozwiązań i
przedsięwzięć e-biznesu.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K_W03
K1_W10,
K1_U05
K1_U14
K1_U17,
K1_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2
W3
W4
W5

WYKŁAD
Wprowadzenie do zagadnień społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej. Rozwój SI na świecie i
w Polsce. Strategia cyfryzacji: E- administracja i e-usługi. Gospodarka elektroniczna, e-biznes i handel
elektroniczny: główne rozwiązania, definicje i składniki. Modele e-biznesu.
E-commerce w Polsce: trendy w e-commerce; znajomość serwisów w e-handlu; zachowania zakupowe w
Internecie; produkty w e-handlu; zakupy przez urządzenia mobilne. Efekt ROPO i odwrócone ROPO.
Elektroniczna wymiana danych (EDI). Standardy w gospodarce elektronicznej. Istota i ogólny podział systemów
wymiany danych. Aspekty ekonomiczne EDI. Standardy elektronicznej wymiany danych (UN/EDIFACT, ANSI
X.12, XML/EDI, pliki płaskie).
Bankowość elektroniczna i płatności elektroniczne. Inne odmiany bankowości e-biznesu: internetowa, wirtualna,
telefoniczna, terminalowa. Kanały w e-bankingu. Warunki rozwoju płatności elektronicznych.
Zagrożenia w gospodarce elektronicznej. Rodzaje i źródła zagrożeń w gospodarce elektronicznej. Klasyfikacja
potencjalnych strat. Włamania do sieci i ataki – systematyka, programy złośliwe, hakerstwo.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 – test wiedzy
L.p.

LABORATORIUM

L.1-3

Tworzenie modelu biznesowego (studia przypadków, analiza wydarzeń, dyskusja).

L.4-6

Tworzenie MVP (Minimum Viable Product) i weryfikacja (projekt zespołowy).

L.7-10

Metody i narzędzia pomiaru wyników e-biznesu (studium przypadków).

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO9 – prezentacja opracowania
zadania laboratoryjnego; MO12 – realizacja zadań praktycznych; MO14 – aktywność na zajęciach.
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.

Wykład: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Laboratorium: wykonywanie zadań praktycznych

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

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

36

24

14

16

20

30

30
100
4

30
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

M. Cichoń& all., Biblia e-biznesu, One Press Helion, Warszawa 2014M.

2.

A. Hartman, J. Sifonis, J. Kador: E-biznes: strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Wydaw. K.E. Liber,
Warszawa 2001.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

M. Dutko: E-biznes: poradnik praktyka: biznes usieciowiony, Helion, Gliwice 2010.

2.

P. Kierzkowska: E-biznes: relacje z klientem, Helion, Gliwice 2008.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

Wynik z kolokwium
pisemnego: <50%

Wynik z kolokwium
pisemnego: 51-70%

Wynik z kolokwium
pisemnego: 71-90%

Na ocenę 5

Wynik z kolokwium
pisemnego: 91-100%
Uzyskanie zaliczeń z
Uzyskanie zaliczeń z
Uzyskanie zaliczeń z
Uzyskanie zaliczeń z
90%-100%
51%-70% laboratoriów, 71%-90% laboratoriów,
EK 2-4
<50% laboratoriów
laboratoriów, średnia
średnia ocen
średnia ocen
ocen
Efekt 4
Aktywność poniżej 3pkt 4-6 pkt
10-15 pkt
powyżej 16 pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 EK1 + 0,4 EK2-4 + 0,1 EK4
EK 1

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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/Kierunku
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TRENDY W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW E-BIZNESOWYCH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
TRENDY W PROJEKTOWANIU SYSTEMOW E-BIZNESOWYCH
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin:
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

24

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):

CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznać z metodami i technikami prowadzenia biznesu oraz nowymi projektami e-biznesu w oparciu o szeroko
rozumiane rozwiązania teleinformatyczne, w szczególności aplikacje internetowych.

C2.

Zapoznać z istotą wymiany informacji między producentami, dystrybutorami i odbiorcami produktów i usług,
zawieraniem kontraktów, przesyłaniem dokumentów, prowadzeniem telekonferencji, pozyskiwaniem nowych
kontaktów, wyszukiwaniem informacji itd. oraz aktualnymi trendami w projektowaniu e-biznesu.

C3.

Uświadomić rolę i znaczenie biznesu elektronicznego we współczesnej gospodarce.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza z zakresu technologii informacyjnych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Zna podstawową terminologię wykorzystywaną do opisu
działania organizacji oraz koncepcję modelu e-biznesowego

K_W03

EK2

Potrafi zastosować koncepcję modelu e-biznesowego do
projektowania innowacyjnych produktów i usług.

K1_W10,
K1_U14

EK3

Potrafi wykorzystać dane w procesie projektowania
innowacyjnych produktów i usług e-biznesu.

K1_U05,
K1_U14

EK4

Rozumie dylematy związane z komunikacją człowiekkomputer i jest gotowy do stałego podnoszenia kwalifikacji.

K1_K06
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

W1

W2

W3

WYKŁAD
Eksplanacja podstawowych pojęć z zakresu: biznesu elektronicznego (e-businessu) handlu elektronicznego (ecommerce), elektronicznego przedsiębiorstwa (e-enterprise), elektronicznej gospodarki (e-economy),
elektronicznego społeczeństwa (e-society), elektronicznego rządu (e-government), e-bankingu czy e-learningu,
m-businessu. Branding. Automatyzacja. Copywriting. Spam. Autoresponder.
Procesy biznesu przeprowadzane elektronicznie: przeprowadzanie transakcji elektronicznych; wykorzystanie
technologii informatycznych; edytory tekstów, obliczenia za pomocą arkusza kalkulacyjnego, obróbka
otrzymanego faksem dokumentu w komputerze; koncepcja business-to-business, powiązania w zakresie
przedsiębiorstw (intra-business), pomiędzy konsumentami (consumer-to-consumer).
E – biznes w gospodarce i jego pzekształcenia: SFA – automatyzacja sprzedaży (ang. Sales Force Automation),
Call center (ang.), Contact center (ang.), Knowledge Management (ang.) – zarządzanie wiedzą, Campaign
Management (ang.) – zarządzanie kampaniami Lead Management (ang.) – zarządzanie namiarami, Key Account
Management (ang.) – zarządzanie klientami kluczowymi, Trade Promotion Management (ang.) – zarządzanie
promocjami. Szybka reakcja na potrzeby klienta (Quick Response). Przeładunek kompletacyjny (cross-docking).

W4

Współczesne trendy w zarządzaniu i ich rola w kształtowaniu modeli biznesowych, współczesne a przyszłe
modele e-biznesu.

W5

Projektowanie zmian w e-biznesie – dobre praktyki.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 – test wiedzy
L.p.

ĆWICZENIE (PROJEKT)

MODELE E – BIZNESOWE cz. I
Elektroniczna witryna i sklep internetowy (e-shop) – projekt (do wyboru)
P.1
Elektroniczne zaopatrzenie (e-procurement) – projekt (do wyboru)
Elektroniczne centrum handlowe (e-mall) – projekt (do wyboru)
Aukcja elektroniczna (e-auction) – projekt (do wyboru)
MODELE E – BIZNESOWE cz. II
Wirtualna społeczność (virtual community) – projekt (do wyboru)
P.2
Platforma współpracy (collaboration platform) – projekt (do wyboru)
Integrator i dostawca usług łańcucha wartości (value-chain integrator) – projekt (do wyboru)
Pośrednictwo informacji (information brokerage) – projekt (do wyboru)
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO9 – prezentacja opracowania
projektu rozwiązania w zakresie e-biznesu; MO14 – aktywność na zajęciach.
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.

Wykład: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Projekt: wykonywanie zadań praktycznych i opracowanie rozwiązań projektu e-biznesu

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 laboratorium i opracowanie zadania
praktycznego
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36

24

14

16

20

30

30
100
4

30
100
4
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LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

M. Cichoń& all., Biblia e-biznesu, One Press Helion, Warszawa 2014M.

2.
3.

P. Majewski, Czas na E-biznes, wyd. Helion, Warszawa, 2016
M. Dutko: E-biznes: poradnik praktyka: biznes usieciowiony, Helion, Gliwice 2010.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Dudzik T. i in., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa
2008

2.

Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych, Podręcznik wizjonera, One Press, 2012

3.

Fisk P., Geniusz biznesu Kreatywne podejście do rozwoju firmy, Wolters Kluwer, 2009

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

Na ocenę 5

Wynik z kolokwium
Wynik z kolokwium
Wynik z kolokwium
Wynik z kolokwium
pisemnego: <50%
pisemnego: 51-70%
pisemnego: 71-90%
pisemnego: 91-100%
Praca w zespole
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt
powyżej 80% pkt
projektowym – poniżej
EK 2-4
50 % pkt dla projektu
Efekt 4
Aktywność poniżej 3pkt 4-6 pkt
10-15 pkt
powyżej 16 pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 EK1 + 0,4 EK2-4 + 0,1 EK4
EK 1

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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/Kierunku
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TECHNIKI I NARZĘDZIA TESTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
TECHNIKI I NARZĘDZIA TESTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
Praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin:
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

24

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):

CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.

Przekazanie wiedzy obejmującej solidne podstawy dotyczące testowania oprogramowania na poziomie
międzynarodowego certyfikatu ISTQB (International Software Testing Qualification Board)
Wyrobienie umiejętności w zakresie: ogólnych zasad testowania, podstawowych procesów testowych,
psychologii testowania, modeli wytwarzania oprogramowania, poziomów i typów testów, technik testowana,
metod zarządzania testowaniem, monitorowania postępu testów, typów narzędzi testowych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza z zakresu technologii informacyjnych.
EKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Student zna podstawy testowania oprogramowania.
Potrafi wyjaśnić cykl życia oprogramowania, wymienić i
scharakteryzować techniki testowania i projektowania
testów.
Potrafi samodzielnie przeprowadzić testy wybranych
fragmentów aplikacji.
Potrafi samodzielnie zaprojektować test aplikacji, dobrać
właściwe narzędzia i przeprowadzić cały proces.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W10
K1_U05,
K1_U14
K1_U14
K1_U14,
K1_K06
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Podstawy testowania

W2

Testowanie w cyklu życia oprogramowania. Techniki testowania

W3

Projektowanie testów

W4

Zarządzanie testowaniem

W5

Testowanie wspierane narzędziami

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 – test wiedzy
L p.

LABORATORIUM

Lab1

Podstawy testowania

Lab2

Testowanie w cyklu życia oprogramowania

Lab3

Techniki testowania

Lab4

Projektowanie testów

Lab5

Zarządzanie testowaniem

Lab6

Testowanie wspierane narzędziami

Lab7-10

Przygotowanie kompletnego projektu na wskazany temat, polegającego na przetestowaniu wskazanej aplikacji

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO9 – prezentacja opracowania
zadania laboratoryjnego; MO12 – realizacja zadań praktycznych, projektowych; MO14 – aktywność na zajęciach.
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.
3.

Wykład: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Laboratorium: zadania praktyczne oparte na instruktażu i dyskusji dydaktycznej, realizowane z
wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania.
Projekt: wykonanie zadania projektowego

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 laboratorium i opracowanie zadania
praktycznego
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36

24

14

16

20

30

30
100
4

30
100
4
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LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

ISTQb Glossary of terms in Software Testing Vesrion 2.1
Black R., Managing the Testing Process, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Nwe York, 2001
Zmitrowicz K., Tester oprogramowania. Przygotowanie do egzaminu z testowania oprogramowania, PWN, 2016

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Beizer B., Software Testing Techniques, 2nd Editiion, Van Nostrand reinhlod, Boston, 1990

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

EK 1

Wynik z egzaminu
pisemnego: <50%

Wynik z egzaminu
pisemnego: 51-70%

Wynik z egzaminu
pisemnego: 71-90%

Uzyskanie zaliczeń z
51%-70% laboratoriów,
średnia ocen

Uzyskanie zaliczeń z
71%-90% laboratoriów,
średnia ocen

Wynik z egzaminu
pisemnego: 91-100%
Uzyskanie zaliczeń z
90%-100%
laboratoriów, średnia
ocen
Projekt został w pełni
zrealizowany, a student
uczestniczył tylko w co
najmniej 90% zajęć

EK 2-3

Uzyskanie zaliczeń z
<50% laboratoriów
Projekt nie został
zrealizowany lub
student nie uczestniczył
w zajęciach

Projekt został
zrealizowany w
minimalnym stopniu, a
student uczestniczył
tylko w 60% zajęć

Projekt został
zrealizowany w
zadowalającym stopniu,
EK4
a student uczestniczył
tylko w co najmniej
80% zajęć
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,6 EK1 + 0,2 EK2 +0,2 EK3
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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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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KONSULTING INFORMATYCZNY
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
KONSULTING INFORMATYCZNY
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
Praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin:
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

24

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):

CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zrozumienie na czym polega działalność konsultingowa w zakresie zastosowań technologii informatycznych.

C2.

Prezentacja i poznanie możliwych zastosowań metod zarządzania IT w zarządzaniu.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza z zakresu technologii informacyjnych i znajomość podstaw zarządzania informacją
EKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Student rozumie zadania zarządzania IT i zna metody i
narzędzia zarządzania IT

K1_W10

EK2

Student potrafi opracować potrzeby w zakresie
wewnętrznego i zewnętrznego doradztwa IT

K1_U05,
K1_U14

EK4

Student współpracuje w rozwiązywaniu problemów w
studiach przypadków i broni swojego rozwiązania

K1_U14,
K1_K06
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Doradztwo informatyczne (konsulting informatyczny) – wprowadzenie. Zarządzanie usługami IT w praktyce
firm.

W2

Zarządzanie IT – planowanie i projektowanie IT dla potrzeb organizacji. Wykorzystanie konsultingu IT.

W3

Zgodność IT. Zarządzanie ryzykiem IT. Wykorzystanie konsultingu IT.

W4

Zarządzanie portfelem IT. Zarządzanie zasobami IT. Wykorzystanie konsultingu IT.

W5

Metody i narzędzia zarządzania IT: alfabet, ARIS, EPK, BPMN

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 – test wiedzy
L p.

LABORATORIUM

Lab1

Praca nad studiami przypadków jako projekt z wykorzystaniem alfabet IT

Lab2

Praca nad studiami przypadków jako projekt za pomocą ARIS / EPK

Lab3

Praca nad studiami przypadków jako projekt z wykorzystaniem BPMN

Lab4

Dyskusja i obrona rozwiązań w studiach przypadków

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO9 – prezentacja opracowania
zadania laboratoryjnego; MO12 – realizacja zadań praktycznych, projektowych; MO14 – aktywność na zajęciach.
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.
3.

Wykład: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Laboratorium: zadania praktyczne oparte na instruktażu i dyskusji dydaktycznej, realizowane z
wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania.
Projekt: wykonanie zadania projektowego

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 laboratorium i opracowanie zadania
praktycznego
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36

24

14

16

20

30

30
100
4

30
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
Nowicki A. (red.), Technologie informacyjne dla ekonomistów, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
Rynek konsultingu i szkoleń IT [dostęp 14.06.2019]
2.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
http://www.commint.pl/konsulting-it/doradztwo-it-dla-msp [dostęp 14.06.2019]
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

EK 1

Wynik z egzaminu
pisemnego: <50%

Wynik z egzaminu
pisemnego: 51-70%

Wynik z egzaminu
pisemnego: 71-90%

Uzyskanie zaliczeń z
51%-70% laboratoriów,
średnia ocen

Uzyskanie zaliczeń z
71%-90% laboratoriów,
średnia ocen

Wynik z egzaminu
pisemnego: 91-100%
Uzyskanie zaliczeń z
90%-100%
laboratoriów, średnia
ocen
Projekt został w pełni
zrealizowany, a student
uczestniczył tylko w co
najmniej 90% zajęć

EK 2-3

Uzyskanie zaliczeń z
<50% laboratoriów
Projekt nie został
zrealizowany lub
student nie uczestniczył
w zajęciach

Projekt został
zrealizowany w
minimalnym stopniu, a
student uczestniczył
tylko w 60% zajęć

Projekt został
zrealizowany w
zadowalającym stopniu,
EK4
a student uczestniczył
tylko w co najmniej
80% zajęć
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,6 EK1 + 0,2 EK2 +0,2 EK3
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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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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Specjalność: ZARZĄDZANIE MARKĄ OSOBISTĄ
IDENTYFIKACJA I KREACJA KOMPETENCJI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
IDENTYFIKACJA I KREACJA KOMPETENCJI
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 stopień
Nazwa modułu
programu:
Specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin:

W

Ćw.

10

20

4

34

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): …….

CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Rozwijanie świadomości własnego wpływu na postrzeganie swojej osoby przez innych

C2.

Nabycie umiejętności budowania wizerunku osobistego

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Powinien posiadać umiejętność analizy i prognozy poszczególnych problemów w zakresie identyfikacji i kreacji
kompetencji
FEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Definiuje podstawowe pojęcia takie jak: wizerunek własny,
marka własna, kompetencje osobiste

K1_W09

EK2

Potrafi znaleźć wyróżnik swojej marki

K1_U08,
K1_U09

EK3

Umie wybrać charakter marki osobistej, własny styl
rozwijania świadomej komunikacji niewerbalnej

K1_U14,
K1_U15

EK4

Potrafi pracować w zespole i pełni role społeczne
stosownie do potrzeb.

K1_U17,
K1_K01
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Uwarunkowania i specyfika wizerunku własnego

W2

Instrumentarium wizerunku. Identyfikacja swoich mocnych i unikalnych cech.

W3

Budowanie pozytywnych relacji w rozmowie

W4

Kreacja wizerunku: wygląd, ubiór, mowa ciała

W5

Przykłady kreacji wizerunku.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 – test wiedzy
L p.

ĆWICZENIE

Ćw.1-2

Identyfikacja swoich mocnych i unikalnych cech. Studium przypadku.

Ćw. 3-4

Budowanie pozytywnych relacji w rozmowie. Studium przypadku.

Ćw.5-7

Kreacja wizerunku: wygląd, ubiór, mowa ciała. Studium przypadku. Zaliczenie ćwiczeń.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO12 - Zadanie praktyczne,
MO14 - Aktywność na zajęciach, MO15 - Obserwacje
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.

Wykład: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Ćwiczenia: zadania praktyczne oparte na warsztatach i dyskusji dydaktycznej,

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 zadania praktycznego
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
20
15
75
3

9
30
15
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K.: Komunikacja między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007.
Pease B., Pease A.: Mowa ciała, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007.
Kształtowanie wizerunku, red. Beata Ociepka. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Zaręba A., Wizerunek polityka w III RP – kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne, Rzeszów
2010.

1.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Wynik z kolokwium
pisemnego: <50%

Wynik z kolokwium
pisemnego: 51-70%

Wynik z kolokwium
pisemnego: 71-90%

Na ocenę 5

Wynik z kolokwium
pisemnego: 91-100%
Uzyskanie zaliczeń z
Uzyskanie zaliczeń z
Uzyskanie zaliczeń z
Uzyskanie zaliczeń z
90%-100%, średnia
EK 2-3
<50% ćwiczeń
51%-70%, średnia ocen 71%-90%, średnia ocen
ocen
Efekt 4
Aktywność poniżej 3pkt 4-6 pkt
10-15 pkt
powyżej 16 pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 EK1 + 0,4 EK2+ 0,1 EK3
EK 1

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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/Kierunku
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WARSZTAT LIDERA I MÓWCY
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
WARSZTAT LIDERA I MÓWCY
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 stopień
Nazwa modułu
programu:
Specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin:

W

Ćw.

10

20

4

34

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): vakat
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Poznanie technik komunikacyjnych stosowanych w przemówieniach i tekście

C2.

Nabycie umiejętności optymalnego przekazywania informacji na swój temat

C3.

Poznanie podstawowych technik erystycznych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Powinien posiadać umiejętność analizy i prognozy poszczególnych problemów w zakresie warsztatu lidera i mówcy
EKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Efekty przedmiotowe

EK1

Definiuje podstawowe pojęcia takie jak: warsztat lidera i
mówcy, marka własna, kompetencje osobiste

EK2

Posiada umiejętność przemawiania, przekonywania
inspirowania z wykorzystaniem osobistego potencjału

EK3

Potrafi formułować komunikaty do poszczególnych grup
konsumentów

EK4

Potrafi tworzyć oryginalne opowieści, chwytliwe teksty
reklamowe, ciekawe scenariusze i wiarygodne biogramy.

K1_W09
i

K1_U08,
K1_U09,
K1_U14
K1_U14,
K1_U15
K1_U14,
K1_U15,
K1_K01
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Uwarunkowania i specyfika warsztatu lidera i mówcy

W2

Przemówienia – koncentracja na specjalizacji w wystąpieniach (perswazja, informacja, emocje)

W3

Tworzenie oryginalnych tekstów: Storytelling, copywriting

W4

Erystyka: perswazja, dyskusja

W5

Przykłady wybitnych liderów i mówców

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 – test wiedzy
L p.

ĆWICZENIE

Ćw.1-2

Przemówienia – koncentracja na specjalizacji w wystąpieniach (perswazja, informacja, emocje). Studium
przypadku.

Ćw. 3-4

Tworzenie oryginalnych tekstów: Storytelling, copywriting. Studium przypadku.

Ćw.5-7

Erystyka: perswazja, dyskusja. Studium przypadku. Zaliczenie ćwiczeń.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO12 - Zadanie praktyczne,
MO14 - Aktywność na zajęciach, MO15 - Obserwacje
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.

Wykład: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Ćwiczenia: zadania praktyczne oparte na warsztatach i dyskusji dydaktycznej,

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 zadania praktycznego
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
20
15
75
3

9
30
15
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.
Rzędowska A., Rzędowski J.: Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce. Wydanie drugie
rozszerzone, Onepress, Gliwice 2018.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Filarski K.: Storytelling inspiracyjny. Podręcznik do historii. Klasa biznes, Storyhill Publishing House, Raszyn
2016.

1.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Wynik z kolokwium
pisemnego: <50%

Wynik z kolokwium
pisemnego: 51-70%

Wynik z kolokwium
pisemnego: 71-90%

Na ocenę 5

Wynik z kolokwium
pisemnego: 91-100%
Uzyskanie zaliczeń z
Uzyskanie zaliczeń z
Uzyskanie zaliczeń z
Uzyskanie zaliczeń z
90%-100%, średnia
EK 2-3
<50% ćwiczeń
51%-70%, średnia ocen 71%-90%, średnia ocen
ocen
Efekt 4
Aktywność poniżej 3pkt 4-6 pkt
10-15 pkt
powyżej 16 pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 EK1 + 0,4 EK2+ 0,1 EK3
EK 1

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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/Kierunku
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STRATEGIA MARKI WŁASNEJ
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
STRATEGIA MARKI WŁASNEJ
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin:
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

24

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):

CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Uzyskanie wiedzy o znaczeniu i strategii marki.

C2.

Systematyzacja i poszerzenie wiedzy dotyczącej zasad budowania strategii PR i kampanii marketingowej

C3.

Nabycie umiejętności konstruktywnego planowania kampanii

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza z zakresu PR.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

EK1

Ma wiedzę na temat strategii i znaczenia marki.

EK2

Potrafi opracować skuteczną strategię promowania marki
własnej

EK3

Ma umiejętność przeprowadzenia udanej kampanii
zarządzania wizerunkiem

EK4

Potrafi promować i podtrzymywać własny wizerunek w
mediach

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W04
K1_U09
K1_U14
K1_U09
K1_U14
K1_U14,
K1_K01
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Wprowadzenie do strategii marki własnej. Co to jest rebranding i na czym polega?

W2

Określenie USP – wybór grup cech stanowiących wyróżnik osoby na rynku.

W3

Opracowanie strategii komunikacji.

W4

Omówienie zasad tworzenia oraz elementów systemu identyfikacji wizualnej.

W5

Omówienie metod oraz niezbędnych elementów prezentacji. Omówienie korzyści płynących z dobrej prezentacji
projektów i efektów pracy jako elementu pozwalającego na wyróżnienie się wśród konkurencji. Korzyści z
zastosowania rebrandingu oraz reklam.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 – test wiedzy
L.p.

ĆWICZENIE (PROJEKT)

P.1

Omówienie zagadnienie briefu projektowego. Wybór marki nad którą studenci będą pracować podczas semestru.
Stworzenie briefu projektowego.

P.2-3

Opracowanie nowego logo dla marki wraz z księgą znaku - propozycje projektowe

P.4-5

Analiza istniejących elementów marki i prace nad koncepcją rebrandingu.

P.6-7
P.8

Opracowanie koncepcji reklam marki na różne nośniki w oparciu o analizę elementów przedstawionych w briefie
i wymagania poszczególnych nośników reklamowych.
Prezentacja pracy projektowej.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO9 – prezentacja opracowania
projektu rozwiązania w zakresie e-biznesu; MO14 – aktywność na zajęciach.
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.

Wykład: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Projekt: wykonywanie zadań praktycznych i opracowanie rozwiązań projektu

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 laboratorium i opracowanie zadania
praktycznego
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36

24

14

16

20

30

30
100
4

30
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy, red. nauk. Jarosław Królewski, Paweł Sala. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Duarte N.: Slajdologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji, Onepress, Gliwice 2018.
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

Na ocenę 5

Wynik z kolokwium
Wynik z kolokwium
Wynik z kolokwium
Wynik z kolokwium
pisemnego: <50%
pisemnego: 51-70%
pisemnego: 71-90%
pisemnego: 91-100%
Praca w zespole
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt
powyżej 80% pkt
projektowym – poniżej
EK 2-4
50 % pkt dla projektu
Efekt 4
Aktywność poniżej 3pkt 4-6 pkt
10-15 pkt
powyżej 16 pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 EK1 + 0,4 EK2-4 + 0,1 EK4
EK 1

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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/Kierunku
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KOMUNIKACJA MARKI WŁASNEJ
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
KOMUNIKACJA MARKI WŁASNEJ
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin:
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

24

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):

CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Poznanie content marketingu

C2.

Rozwijanie umiejętności opracowywania treści przydatnych i atrakcyjnych dla ściśle określonej grupy
odbiorców.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza z zakresu marki własnej .
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

EK2

Zna klasyfikacje grup odbiorców organizacji według
danych demograficznych, psychograficznych, stylów życia i
opinii
Rozumie logikę budowy strategii komunikacji marki
własnej

EK3

Potrafi zgłębić i przyswoić język korzyści dostosowany do
różnych grup odbiorców

EK4

Posiada umiejętność różnicowania potrzeb rzeczywistych
od potrzeb wykreowanych – zasady kreowania potrzeb

EK1

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W04
K1_W06
K1_W04
K1_U09
K1_U14
K1_U14,
K1_U20,
K1_K01
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Komunikacja marki własnej - wprowadzenie

W2

Określenie content marketingu – wartości wnoszonych do obiegu rynkowego

W3

Komunikacja marketingowa – jak mówić do poszczególnych grup konsumentów

W4

Identyfikowanie potrzeb użytkowników

W5

Komunikacja marki własnej – dobre praktyki

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 – test wiedzy
L.p.

ĆWICZENIE (PROJEKT)

P.1

Opracowanie założeń dla kampanii reklamowej - analiza przypadku

P.2

Opracowanie koncepcji promocji dla wybranej firm

P.3

Autoprezentacja - odgrywanie ról

P.4

Sytuacje kryzysowe - prezentacje

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO9 – prezentacja opracowania
projektu rozwiązania w zakresie komunikacji marki własnej; MO14 – aktywność na zajęciach.
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.

Wykład: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Projekt: wykonywanie zadań praktycznych i opracowanie rozwiązań projektu

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 i opracowanie zadania praktycznego
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36

24

14
20
30
100
4

16
30
30
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Duarte N.: Współbrzmienie. Znajdź wspólny język z odbiorcami Twojej prezentacji, Wydawnictwo Helion,
Gliwice 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Stopka T.: Content marketing, Dotrzyj, zainteresuj, zatrzymaj. Sztuka pozyskiwania klientów za pomocą treści ,
Poltext, Warszawa 2017.
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

Na ocenę 5

Wynik z kolokwium
Wynik z kolokwium
Wynik z kolokwium
Wynik z kolokwium
pisemnego: <50%
pisemnego: 51-70%
pisemnego: 71-90%
pisemnego: 91-100%
Praca w zespole
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt
powyżej 80% pkt
projektowym – poniżej
EK 2-4
50 % pkt dla projektu
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 EK1 + 0,4 EK2-4 + 0,1 EK4
EK 1

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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/Kierunku
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NARZĘDZIA MARKETINGOWE W STRATEGII MARKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
NARZĘDZIA MARKETINGOWE W STRATEGII MARKI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin:
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

24

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):

CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Nabycie umiejętności projektowania i promowania wizerunku w mediach społecznościowych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza z zakresu marki własnej .
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Efekty przedmiotowe

EK1

rozumie podstawowe
marketingowej

pojęcia

i

narzędzia

strategii

K1_W04
K1_W06

EK2

umiejętność zaprojektowania i przeprowadzenia skutecznej
strategii zarządzania wizerunkiem w Internecie

K1_W04

EK3

umiejętność promowania i podtrzymywania własnego
wizerunek w mediach

EK4

umiejętność budowania strony www i wykorzystania Social
Media: LinkedIn, Twitter, Facebook.com, Instagram w PR

K1_U09
K1_U14
K1_U14,
K1_U20,
K1_K01
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Narzędzia marketingowe w strategia marki - wprowadzenie

W2

Strategia marki osobistej w Internecie

W3

Identyfikowanie potrzeb użytkowników (analiza danych ilościowych i jakościowych przy pomocy technologii
informatycznych)

W4

Strona www marki osobistej, personal branding w Social Media - LinkedIn, Twitter, Facebook.com, Instagram

W5

Narzędzia marketingowe w strategia marki– dobre praktyki

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 – test wiedzy
L.p.

LABORATORIUM

L.1

Strategia marki osobistej w Internecie. Zadania praktyczne.

L.2
L.3
L.4

Identyfikowanie potrzeb użytkowników (analiza danych ilościowych i jakościowych przy pomocy technologii
informatycznych). Zadania praktyczne.
Strona www marki osobistej, personal branding w Social Media - LinkedIn, Twitter, Facebook.com, Instagram.
Zadania praktyczne.
Prezentacja strategii marki. Zaliczenie.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO9 – prezentacja opracowania
projektu rozwiązania w zakresie strategii marki; MO14 – aktywność na zajęciach.
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.

Wykład: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Projekt: wykonywanie zadań praktycznych i opracowanie rozwiązań projektu

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 i opracowanie zadania praktycznego
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36

24

14
20
30
100
4

16
30
30
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Reich T.: Jak dbać o wizerunek w mediach społecznościowych?, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2016. ( do
zakupu)
Trzeciak S.: Personal Branding for Leaders, ICAN Institute, Warszawa 2018.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Dutko M.: Efekt tygrysa - puść swoją osobistą markę w ruch!, AkademiaInternetu.pl, 2014.
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

Na ocenę 5

Wynik z kolokwium
Wynik z kolokwium
Wynik z kolokwium
Wynik z kolokwium
pisemnego: <50%
pisemnego: 51-70%
pisemnego: 71-90%
pisemnego: 91-100%
Praca w zespole
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt
powyżej 80% pkt
projektowym – poniżej
EK 2-4
50 % pkt dla projektu
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 EK1 + 0,4 EK2-4 + 0,1 EK4
EK 1

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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/Kierunku
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PUBLIC RELATIONS – ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM WŁASNYM
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PUBLIC RELATION – ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM WŁASNYM
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin:
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20

6

36

Studia
niestacjonarne

6

12

6

24

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):

CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Nabycie umiejętności promocji wizerunku w mediach

C2.

Nabycie umiejętności organizacji współpracy i kontaktów z mediami

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza z zakresu marki własnej .
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

EK2

Ma podstawową wiedzę na temat technik marketingowych i
PR w kształtowaniu wizerunku, metod badania wizerunku
oraz barier uniemożliwiających lub utrudniających
skuteczne działania wizerunkowe
Potrafi przygotować w elementarnym zakresie strategię
wizerunkową firmy

EK3

Potrafi ocenić potrzeby oraz opracować podstawy działań w
zakresie Public Relations wybranych firm

EK4

Ma umiejętność promowania i podtrzymywania własnego
wizerunek w mediach

EK1

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W04
K1_W06
K1_W04
K1_U09
K1_U14
K1_U14,
K1_U20,
K1_K01
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Działania marketingowe i PR w kształtowaniu wizerunku

W2

Współpraca z mediami

W3

Prowadzenie kampanii zarządzania własnym wizerunkiem

W4

Zarządzanie marką osobistą w sytuacji zagrożenia wizerunku

W5

Niekonwencjonalne sposoby kreowania wizerunku (ambient, outdoor, indoor). Dobre praktyki

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 – test wiedzy
L.p.

LABORATORIUM

L.1

Strategia wizerunkowa firmy. Zadania praktyczne.

L.2

Projektowanie strategii wizerunkowej. Studium przypadku.

L.3

Współpraca z mediami. Studium przypadku.

L.4

Prezentacja strategii wizerunkowej. Zaliczenie.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO9 – prezentacja opracowania
projektu rozwiązania w zakresie strategii wizerunkowej; MO14 – aktywność na zajęciach.
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.

Wykład: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Projekt: wykonywanie zadań praktycznych i opracowanie rozwiązań projektu

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 i opracowanie zadania praktycznego
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
36

24

14
20
30
100
4

16
30
30
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Public relations wobec wyzwań współczesności, red. nauk. Grażyna Piechota. Krakowskie Towarzystwo
Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012.
Trzeciak S.: Personal Branding for Leaders, ICAN Institute, Warszawa 2018.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Dutko M.: Efekt tygrysa - puść swoją osobistą markę w ruch!, AkademiaInternetu.pl, 2014.
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

Na ocenę 5

Wynik z kolokwium
Wynik z kolokwium
Wynik z kolokwium
Wynik z kolokwium
pisemnego: <50%
pisemnego: 51-70%
pisemnego: 71-90%
pisemnego: 91-100%
Praca w zespole
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt
powyżej 80% pkt
projektowym – poniżej
EK 2-4
50 % pkt dla projektu
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 EK1 + 0,4 EK2-4 + 0,1 EK4
EK 1

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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/Kierunku
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