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

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: I
Semestr studiów: 1

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

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

20

8

38

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), Mariusz Żebrowski (mariusz.zebrowski@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Dostarczenie studentom wiedzy o nowoczesnych metodach zarządzania organizacją oraz zarządzaniu zmianą
w organizacji
Zapoznanie studentów z problemami związanymi z zarządzaniem organizacją
Nabycie przez studentów umiejętności stosowania wybranych metod do rozwiązywania problemów decyzyjnych
w organizacji i umiejętność prezentacji własnych rozwiązań

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

EK1
EK2

EK3

EK4

Efekty przedmiotowe
Ma wiedzę o charakterze współczesnych organizacji i rozumie opory
związane z wdrażaniem zmian w organizacji
Zna wady i zalety wybranych nowoczesnych metod zarządzania
organizacją
Student potrafi zastosować określoną metodę zarządzania do rozwiązania
wybranego problemu decyzyjnego w organizacji wykorzystując etapy
racjonalnego podejmowania decyzji oraz zna zasady zarządzania zmianą
w organizacji.
Student umie współpracować w grupie oraz potrafi zaprezentować
wyniki swojej pracy na forum

Odniesienie danego efektu
do efektów zdefiniowanych
dla całego programu studiów
K2_W03
K2_W11
K2_W06
K2_U06
K2_K07
K2_U14
K2_U08
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Zapoznanie z tematyką zajęć. Wprowadzenie w problematykę zarządzania organizacją (organizacja, różne ujęcia
organizacji, model organizacji, systemowe i sytuacyjne ujęcie organizacji, zarządzanie, funkcje zarzadzania) . Cykl
działania zorganizowanego (cykl według Henry Louis Le Chȃtelier oraz według prof. Henryka Bienioka)

W2

Podejmowanie decyzji w organizacji. Rodzaje decyzji. Dylematy decyzyjne w organizacji. Etapy racjonalnego
podejmowania decyzji. Metody wspierające proces podejmowania decyzji.

W3

Zarządzanie zmianą w organizacji. Opór przeciwko zmianom.

W4

Nowoczesne struktury organizacyjne.

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

ĆWICZENIA
Opracowanie cyklu działania zorganizowanego na podstawie wybranego przez siebie przedsięwzięcia.
Opracowanie rozwiązania za pomocą np. mapy myśli dla dwóch kilku wybranych problemów decyzyjnych w
przykładowych organizacjach. Związanych z zarządzaniem zmianą
Opracowanie procesu przejścia przez zmianę dla wybranych problemów organizacyjnych.

Przygotowanie i zaprezentowanie przez studentów referatów na temat nowoczesnych koncepcji zarządzania
organizacjami, w tym ich wad i zalet np. Kaizen, Lean management, Buisness Proces, Reengineering,
Benchmarking
Ćw. 5
Analiza self managmentu – opracowanie mapy myśli zalety i wady takiego rozwiązania oraz przykłady organizacji,
w których takie rozwiązanie może być efektywne.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1):Warunkiem zaliczenie ćwiczeń jest
aktywność na zajęciach (MO8 - praca w grupach, prezentacja rozwiązań, np. opracowanie mapy myśli), MO4 – zadania
praktyczne m.in.: opracowanie rozwiązania dla wybranych problemów decyzyjnych w zarządzaniu organizacją
Ćw. 4

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną, case study
Zadania i przykłady
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
Niestacjonarne

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np. konsultacje i
38
egzaminy)
2.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
6
3.
Przygotowanie do ćwiczeń
6
4.
Przygotowanie do egzaminu
25
SUMA GODZIN
75
LICZBA PUNKTÓW ECTS
3
LITERATURA PODSTAWOWA:
Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie Teoria i praktyka, PWN, Warszawa
1.
Strategor, Zarządzanie firmą, strategie, struktury, decyzje, tożsamość
2.
1.

3.

24
6
10
35
75
3

Taleb N.N., Antykruchość, o rzeczach, którym służą wstrząsy, Kurhaus, Warszawa 2017
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Robbins S.P. Skuteczne podejmowanie decyzji, PWE
Każda literatura z zakresu zarządzania zawierająca tematykę wykładów

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się
Efekt 1
Efekt 2
Efekt 3-4
Efekt 1-3

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Test wiedzy poniżej 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
7 ÷8, 9 ÷10 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
11 ÷12, 13 ÷15 pkt

powyżej 26 pkt
powyżej 26 pkt
powyżej 16 pkt

7 ÷8, 9 ÷10 pkt

11 ÷12, 13 ÷15 pkt

powyżej 16 pkt

Test wiedzy poniżej 15 pkt

Aktywność i praca w
grupie poniżej 6 pkt
Zadania problemowe
poniżej 6 pkt

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

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

5.
6.
7.

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

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

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: I
Semestr studiów: 1
Forma zajęć

Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Poziom studiów:
II stopnia
Nazwa modułu
programu:
KIERUNKOWY
Liczba punktów
ECTS: 4
Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

14

16

8

38

8

12

6

26

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): dr hab. inż. Teresa Kupczyk, prof. nadzw., teresa.kupczyk@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.

Przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach w
świetle współczesnych i przyszłych wyzwań ekonomiczno-technologiczno-społecznych.
Wyrobienie u studentów umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

C3.

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

C4.

Ukształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej (otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia
odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się
przez całe życie oraz rozwoju osobistego).

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Umiejętność przedstawiania własnego zdania, podejmowania polemiki w aspekcie rozwiązywanych problemów, a także pracy
grupowej
EFEKTY UCZENIA SIĘ
Odniesienie danego efektu
Lp.
Efekty przedmiotowe
do efektów zdefiniowanych
dla całego programu studiów
Potrafi odnieść dorobek teoretyczny z zarządzania HR, w tym z psychologii do
EK1
K2_W04
rzeczywistych problemów zarządzania współczesnymi organizacjami.
EK2
EK3

EK4
EK5

Ma wiedzę na temat kompetencji (cech psychologicznych, wiedzy i
umiejętności), w tym talentów i mocnych stron pracowników.
Posiada umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów dotyczących
zarządzania zasobami ludzkimi w skali organizacji, gospodarki krajowej, a także
w skali globalnej.
Posiada umiejętności integrowania wiedzy z różnych dziedzin (nauki
ekonomiczne, humanistyczne, społeczne, prawne) w celu innowacyjnych
rozwiązań problemów z zarządzania HR.
Posiada umiejętność inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych w środowisku pracy i poza nim.

K2_W04
K2_U02

K2_U04
K2_K03
K2_U14
K2_U17
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

Przedmiot, uwarunkowania, znaczenie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi. Struktura i treści
podstawowych elementów procesu kadrowego - planowanie kadr, pozyskiwanie pracowników, doskonalenie i
rozwój, ocenianie, motywowanie, wynagradzanie, odejścia pracowników.
Współczesne zmiany i trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Sposób definiowania sukcesu zawodowego
W2
przez pracowników.
Kapitał ludzki i jego mocne strony, w tym w gospodarce opartej na wiedzy. Ocena zasobów pracy – Polska na tle
W3
międzynarodowym. Kompetencje kadry kierowniczej a sukces/wyniki finansowe organizacji
Zapotrzebowanie na kwalifikacje na rynku pracy, trendy i prognozy. Role pełnione w zespołach projektowych
W4
według M. Belbina.
Zarządzanie różnorodnością i zrównoważonym rozwojem, umiędzynarodowienie zarządzania zasobami ludzkimi,
płeć kulturowa. Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego - nowy dział
W5
rachunkowości
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - Test pisemny (pytania
otwarte i zamknięte)
W1

L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Ćwiczenia w grupie w zakresie podstawowych elementów procesu kadrowego
Ćwiczenie w grupie związane z identyfikacją sposobu zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie doświadczeń
jednej z najbardziej innowacyjnych spółek - Google (na podstawie filmu)
− Kluczowe czynniki sukcesów firmy Google w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi:
− Popełniane błędy firmy Google w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
− Konieczne zmiany jakie powinny zostać wdrożone w firmie Google w obszarze zarządzania zasobami
ludzkimi
Ćwiczenia w grupie dotyczące identyfikacji talentów mocnych stron pracowników/kluczowych kompetencji
organizacji

Ćw.2

Ćw.3
Ćw.4

Ćwiczenia w grupie dotyczące ról pełnionych w zespołach projektowych według M. Belbina

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO8 - praca w grupach,
prezentacja rozwiązań
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną, case study
Zadania i przykłady
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
Niestacjonarne

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np. konsultacje i
38
26
egzaminy)
2.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
12
14
3.
Przygotowanie do ćwiczeń
12
12
4.
Przygotowanie do egzaminu
38
48
SUMA GODZIN
100
100
LICZBA PUNKTÓW ECTS
4
4
LITERATURA PODSTAWOWA:
Król H., Ludwiczyński A.(red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji.
1.
Podręcznik, Warszawa, PWN, 2010.
1.
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Listwan T.(red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa, C.H. Beck, 2009.
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Wolters Kluwer, 2010.

2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Wolters Kluwer, 2010.
Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy – metody, Warszawa, PWE, 2008.
Boudreau J., Cascio W. F. Inwestowanie w ludzi. Wpływ inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe
przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, 2013.
Niemczyk L.: Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego, nowy dział
rachunkowości, Pacioli Institute, Rzeszów 2013.
Trendy HR 2015 (2015), Nowy świat pracy. Deloltte University Press.

1.
2.
3.
4.
5.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się
Efekt 1
Efekt 2
Efekt 3-5

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Test wiedzy poniżej 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami> = 5069%

21 ÷23, 24 ÷26 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów> = 70-89%

Test wiedzy poniżej 15 pkt

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia<50%

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt
powyżej 26 pkt
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 elearningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach i
są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca 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 MARKETINGIEM
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE MARKETINGIEM
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zo

Rok studiów: I
Semestr studiów: 1

Poziom studiów:
SDS
Nazwa modułu
programu:
kierunkowe
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:
Zapoznanie z głównymi przesłankami i zasadami zarządzania marketingowego jako koncepcji działania
C1.
strategicznego i taktycznego w różnego rodzaju organizacjach.
Rozwój umiejętności planowania działalności marketingowej organizacji, formułowania strategii marketingu, wyboru
C2.
środków jej realizacji oraz ewaluacji wyników.
C3.

Kształtowanie kompetencji społecznych służących prawidłowemu wyznaczaniu celów, doborowi narzędzi marketingu
oraz kontroli realizacji działalności marketingowej w organizacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
2. Posiadanie wiedzy w zakresie podstaw marketingu.
2. Umiejętność pracy w zespole, dyskutowania i przedstawiania własnego zdania w aspekcie rozwiązywanych problemów.
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Odniesienie danego efektu
Efekty
przedmiotowe
do
efektów zdefiniowanych
Lp.
dla całego programu studiów
Posiada wiedzę o strukturze otoczenia marketingowego podmiotów rynkowych,
zachowaniach nabywców oraz uwarunkowaniach działalności marketingowej w
EK1
K2_W02
kontekście kreowania wartości dla nabywcy.
Ma wiedzę o narzędziach marketingu i możliwościach ich wykorzystywania w
podejmowaniu decyzji dotyczących różnych obszarów i aspektów
EK2
K2_W02
oddziaływania na rynek.
Potrafi identyfikować szanse rynkowe organizacji i określać ich rolę w
tworzeniu przewagi konkurencyjnej oraz rozpoznawać i rozwiązywać problemy
EK3
K2_U09
marketingowe w różnych obszarach działalności organizacji na rynku.
EK4
Ma umiejętność stosowania odpowiednio dobranych narzędzi marketingu na
poszczególnych etapach zarządzania marketingowego oraz ocenić ich
K2_U01
skuteczność i efektywność.

9

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

Jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem przy wykorzystaniu
różnych narzędzi marketingowych oraz nowych technologii komunikacyjnych i
informacyjnych.
TREŚCI PROGRAMOWE:
EK5

L.p.

WYKŁAD

W1

Marketing jako przedmiot zarządzania.
Analiza sytuacji organizacji.

K2_U01
K2_K07

Planowanie działań marketingowych.

W2

Zarządzanie narzędziami marketingowymi.

W3

Organizowanie i realizacja działalności marketingowej.

W4

Kontrola wyników działań marketingowych.

W5

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 – test wiedzy
L.p.
Ćw.
1
Ćw.
2

ĆWICZENIA
Wykonywanie ćwiczeń w parach/grupach: otoczenie marketingowe i zachowania nabywców.
Rozwiązywanie case studies dotyczących zarządzania marketingiem w różnych organizacjach.

Ćw.
3-7

Przygotowywanie projektu zespołowego pt. „Opracowanie planu marketingowego dla nowego przedsięwzięcia
biznesowego”

Ćw.
8

Prezentacje projektów grupowych i ich omówienie.

FORMA OCENY: MO14 - aktywność w zajęciach, MO5 - opracowanie projektu
METODY DYDAKTYCZNE
1. Wykład z prezentacją multimedialną
2. Zespołowe opracowanie projektu
3. Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja
OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np. konsultacje i
egzaminy)
2. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
3. Przygotowanie do ćwiczeń
4. Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS
1.

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
10
25
75
3

9
10
35
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. P. Kotler, K. L. Keller: Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013.
2. Z. Knecht: Zarządzanie marketingiem, wyd. 3, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008.
3. R. Niestrój: Zarządzanie marketingiem, Wyd. 2, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa-Kraków 2002.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
J. Woźniczka, M. Hajdas, W. Kowal: Zarządzanie marketingiem, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Wrocław 2014.
2. A. Pomykalski: Zarządzanie i planowanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka: Strategiczne planowanie marketingowe, Wyd. 2 zm., Polskie Wydaw.
3.
Ekonomiczne, Warszawa 2001.
KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
Na ocenę 2
Na ocenę 3 /3,5
Na ocenę 4 /4,5
Na ocenę 5
SIĘ
Test wiedzy poniżej 15 pkt
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
Efekt 1
Test wiedzy poniżej 15 pkt
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
Efekt 2
Efekt 3 – 5
brak osiągnięcia
osiągnięcie zakładanych
osiągnięcie zakładanych
osiągnięcie zakładanych
zakładanych efektów
efektów kształcenia z
efektów kształcenia z
efektów kształcenia
kształcenia
pominięciem niektórych
pominięciem niektórych
obejmujących wszystkie
<50%
ważnych aspektów lub z
mniej istotnych aspektów istotne aspekty
poważnymi
>=70-89%
>=90%
nieścisłościami
>=50-69%
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
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
2.
Plan studiów i zakładane efekty uczenia sięsą udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach i
3.
są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
4.
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
5.
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
6.
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców na
7.
Wirtualnym dziekanacie
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU NA POSZCZEGÓLNE OCENY
Na ocenę 3
50%-59% ogólnej liczby punktów
Na ocenę 3,5
60%-69% ogólnej liczby punktów
Na ocenę 4
70%-79% ogólnej liczby punktów
Na ocenę 4,5
80%-89% ogólnej liczby punktów
Na ocenę 5
90%-100% ogólnej liczby punktów
Ocena końcowa
30% Test wiedzy
(ogólna liczba
70% Projekt grupowy, w tym:
punktów)
• 30% ocena grupowa za opracowanie projektu
• 40% ocena indywidualna za prezentację
1.

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

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie

Rok studiów: I
Semestr studiów: 1

Poziom studiów:
SDS
Nazwa modułu
programu:
kierunkowe
Liczba punktów
ECTS:
2
Ogólna liczba godzin

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

20

4

24

12

3

15

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

Zapoznanie uczestników z teoretycznymi pojęciami dotyczącymi kultury, tożsamości oraz komunikacji
międzykulturowej
Wskazanie praktycznego wpływu kultury na kształtowanie stosunków społecznych w środowisku
wielokulturowym, przedstawienie możliwości, problemów i zagrożeń
Ukształtowanie kompetencji kulturowej przygotowującej do pracy w zespołach wielokulturowych,
wykształcenie umiejętności zastosowania narzędzi i praktyk komunikacyjnych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza ogólna z zakresu historii najnowszej i stosunków międzynarodowych
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:

EK1
EK2

EK3
EK4
EK5

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Efekty przedmiotowe

Lp.

Student posiada wiedzę o wpływie kultury na formy
komunikowania społecznego
Student rozumie zjawisko wielokulturowości w świecie
współczesnym, zna narzędzia służące skutecznemu
komunikowaniu się w środowisku zróżnicowanym
Rozumie społeczne i psychologiczne determinanty
zachowań w procesie komunikacji, potrafi budować
relację komunikacyjną z przedstawicielem odrębnego
kręgu kulturowego
Posiada umiejętność rozwiązywania problemów
komunikacyjnych w zespołach wielokulturowych
Wykazuje inteligencję i kompetencję kulturową, jest
świadomy dynamiki zmian społecznych zachodzących we
współczesnym świecie i potrafi je kształtować w
wymiarze organizacji

K2_W03
K2_W04

K2_W04
K2_U12
K2_U03
K2_U12
K2_K02

TREŚCI PROGRAMOWE:
ĆWICZENIA

L.p.
Ćw.1
Ćw.2

Ćw.3

Definicje komunikacji, kultury. Typologie kultur. Psychospołeczne determinanty rozwoju kultury.
Dyfuzjonizm kulturowy. Relatywizm kulturowy.
Dynamika zmian i wyzwania współczesnych społeczności wielokulturowych. Migracje kulturowe –
możliwości i problemy. Kod kulturowy. Kryterium poznawcze swój-obcy. Asymilacja/alienacja kulturowa.
Bariery i stereotypy kulturowe.
Homogenizacja kultury. Kultura korporacyjna i metody kształtowania relacji międzykulturowych w
środowisku biznesowym – analiza przypadku.

Ćw.4

Szok kulturowy. Etnocentryzm. Fundamentalizm kulturowy. Zagrożenia ekspansji kulturowych we
współczesnej Europie. Rozwiązywanie konfliktu kulturowego – symulacja.

Ćw.5

Kompetencje kulturowe i inteligencja kulturowa. Integracja kulturowa – symulacje działań. Prezentacje
wybranych kultur – analizy i interpretacje.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO 3 - kolokwium, MO5 - projekt
analityczny (ppt)
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.
4.
5.

Konwersatorium z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie projektu
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja
Debata oksfordzka
Lektura i analiza tekstu

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 kolokwium
Przygotowanie do prezentacji zaliczeniowej

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
24

15

6
5
15

5
5
25
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SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

50
2

50
2

LITERATURA PODSTAWOWA:
Jerzy Mikułowski Pomorski, Komunikacja międzykulturowa, Kraków 2003
Marek Szopski, Komunikowanie międzykulturowe. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.
Bartosik-Purgat, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, Warszawa 2010;

1.
2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
M. Szopski , Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005
R. R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Warszawa 2000
R. Zendrowski, B. Koziński, Różnice kulturowe w biznesie, Warszawa 2012

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Nie dostrzega
kulturowych źródeł
procesu
komunikacyjnego
We wskazanych
przykładach nie potrafi
wskazać właściwych
form komunikowania
międzykulturowego
Nie rozumie zmiennych
kształtujących proces
komunikacji
międzykulturowej

Określa związek pomiędzy
kulturą a komunikowaniem

Wskazuje przykłady
kulturowego
kształtowania
komunikacji
Dobrze rozumie
zasady kształtowania
procesu komunikacji
międzykulturowej

Efekt 4

Nie potrafi rozwiązać
przykładowego
problemu komunikacji
międzykulturowej

Jest w stanie zaproponować
skuteczne rozwiązania w
prostych problemach
komunikacyjnych

Efekt 5

Nie potrafi
zaproponować
rozwiązań
komunikowania
międzykulturowego w
organizacji

Rozumie zjawisko
wielokulturowości i
analizuje ją na poziomie
organizacji

Efekt 1
Efekt 2

Efekt 3

Ma ogólną wiedzę o
różnorodności kultur, zna
niektóre narzędzia
komunikacyjne
Wskazuje poprawną formę
budowania komunikacji
międzykulturowej

Zna psychospołeczne
determinanty
procesu
komunikacyjnego,
które wykorzystuje
w dialogu
międzykulturowym
Wskazuje
rozwiązania
wybranych
problemów
komunikacji
międzynarodowej
Jest kompetentny w
postrzeganiu
wielowymiarowości
kultury, potrafi
zaproponować
kierunek zmian
kulturowych w
organizacji

Na ocenę 5
Student posiada rozległą
wiedzę o wpływie kultury
na komunikowanie
społeczne
W różnych aspektach
postrzega zjawisko
wielokulturowości, zna
wiele różnych narzędzi
komunikacyjnych
Rozumie determinanty
zachowań w komunikacji,
potrafi budować relację
komunikacyjną z
przedstawicielem
odrębnego kręgu
kulturowego
Wskazuje trafne
rozwiązania złożonych
problemów
komunikacyjnych w
zespołach
wielokulturowych
Wykazuje inteligencję i
rozległą kompetencję
kulturową, jest świadomy
dynamiki zmian
kulturowych i potrafi je
kształtować w wymiarze
organizacji

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

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie elearningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia sięsą 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
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4.
5.
6.
7.

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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JEZYK ANGIELSKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
JĘZYK ANGIELSKI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: I
Semestr studiów: 1

Poziom studiów:
Studia II stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowe
Liczba punktów
ECTS:
5
Ogólna liczba godzin

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

16

30

4

50

16

18

3

37

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

kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu oraz sprawności czytania ze zrozumieniem

C2.

wyrobienie umiejętności komponowania wypowiedzi pisemnych (maile, , listy formalne i nieformalne,
sprawozdania itp.)

C3.

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

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.1
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu
studiów

EK1

rozumie wypowiedzi ustne w języku angielskim (np. polecenia
służbowe, komunikaty, rozmowy telefoniczne, prezentacje,
sprawozdania itp.)

K2_U11

EK2

rozumie ogólne i specjalistyczne teksty pisane (np. maile, artykuły,
raporty, dokumenty, studium przypadku itp.)

K2_U11
K2_K04

EK3

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

K2_U12
K2_K04

EK4

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i zawodowe

K2_U12
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

LEKTORAT

L.1

Omówienie planu pracy semestralnej.

L.2

Nauki humanistyczne i społeczne

L.3

Dlaczego i po co się uczymy?

L.4

Struktura uczelni

L.5

Rola pracy w naszym życiu

L.6

Targi pracy

L.7

Oszczędzamy – powtórzenie liczebników

L.8

Boże Narodzenie w Polsce – zwyczaje i obyczaje

L.9

„Ile waży koń trojański” – pokaz filmu

L.10

Zagrożenia współczesnego świata

L.11

Utrwalenie poznanych form gramatycznych

L.12

Ćwiczenia doskonalące płynność mówienia

L.13

Powtórzenie materiału leksykalno-gramatycznego

L.14

Test podsumowujący

L.15

Podsumowanie pracy semestralnej.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - egzamin
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Praca frontalna, praca w grupach, praca indywidualna
Prezentacja
Studium przypadków, analiza tekstu, 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 zajęć
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
50

37

10
30
35
125
5

13
40
35
125
5

17

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

LITERATURA PODSTAWOWA:
Anna Seretny, Per aspera ad astra

1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Materiały ćwiczeniowe wg decyzji wykładowcy

1.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Efekt 1-4

Na ocenę 2
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=60%

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

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

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

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

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

5.
6.
7.

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

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

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: I
Semestr studiów: 1

Poziom studiów:
Studia II stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowe
Liczba punktów
ECTS:
5
Ogólna liczba godzin

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

16

30

4

50

16

18

3

37

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

kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu oraz sprawności czytania ze zrozumieniem

C2.

wyrobienie umiejętności komponowania wypowiedzi pisemnych (maile, , listy formalne i nieformalne,
sprawozdania itp.)

C3.

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

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

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu
studiów

EK1

rozumie wypowiedzi ustne w języku angielskim (np. polecenia
służbowe, komunikaty, rozmowy telefoniczne, prezentacje,
sprawozdania itp.)

K2_U11

EK2

rozumie ogólne i specjalistyczne teksty pisane (np. maile, artykuły,
raporty, dokumenty, studium przypadku itp.)

K2_U11
K2_K04

EK3

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

K2_U12
K2_K04

EK4

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i zawodowe

K2_U12
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
L.1
L.2
L.3
L.4
L.5
L.6
L.7
L.8
L.9
L.10
L.11
L.12

LEKTORAT
Omówienie planu pracy semestralnej. Przedstawianie się.
Czas wolny. Czynności rutynowe.
Rodzina. Relacje międzyludzkie.
Ludzie. Opis osoby – wygląd zewnętrzny i cechy osobowości.
Praca. Zawody, obowiązki służbowe.
Środki transportu.
Plany na przyszłość. Sposoby wyrażania przyszłości.
Podróżowanie i turystyka.
Ćwiczenia doskonalące płynność mówienia – prezentacje studentów.
Powtórzenie materiału leksykalno-gramatycznego.
Kolokwium sprawdzające.
Podsumowanie pracy semestralnej.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - egzamin
METODY DYDAKTYCZNE
METODY DYDAKTYCZNE 2):
1.
2.

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

3.

dyskusja problemowa, burza mózgów, metoda przypadków

4.

samokształcenie kierowanie – e-learning

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 zajęć
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
50

37

10
30
35
125
5

13
40
35
125
5
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LITERATURA PODSTAWOWA:
Liliana Madelska, Praktyczna gramatyka języka polskiego, Universitas

1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Halina Zgółkowa, Słownik minimum języka polskiego, Universitas

2.

D. Gałyga „Ach, ten język polski”

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Efekt 1-4

Na ocenę 2
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=60%

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

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

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

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

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

5.
6.
7.

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

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

Profil:
praktyczny
Rok studiów: I
Semestr studiów: 1

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę
Tryb studiów

Poziom studiów:
Studia II stopnia
Nazwa modułu
programu:
Język obcy
Liczba punktów ECTS:
5

Forma zajęć
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Ogólna liczba godzin

Inne

Studia
stacjonarne

16

30

4

50

Studia
niestacjonarne

16

18

3

37

Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): Mgr Iwona Wiak, iwona.wiak@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu oraz sprawności czytania ze zrozumieniem

C2.

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

C3.

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

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka niemieckiego na poziomie A1
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

EK1

EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
rozumie wypowiedzi ustne w języku obcym (np. polecenia
służbowe, komunikaty, rozmowy telefoniczne, prezentacje,
sprawozdania itp.)
rozumie ogólne i specjalistyczne teksty pisane (np. maile,
artykuły, raporty, dokumenty, studium przypadku itp.)
dobiera stosownie do sytuacji odpowiednią formę
wypowiedzi pisemnej i potrafi ją zastosować
potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i
zawodowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K2_U11
K2_U11
K2_K04
K2_U12
K2_K04
K2_U12
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

LEKTORAT

Ćw.1

Omówienie planu pracy semestralnej. Zapoznanie z wymaganiami zaliczeniowymi.

Ćw.2

Przedstawianie się. Podstawowe zwroty i wyrażenia . Forma grzecznościowa: Sie

Ćw.3

Dane osobowe. Zadawanie pytań i udzielanie informacji. Zdanie pytające: W-Fragen.

Ćw.4

Odmiana czasownika : sein, heissen, kommen w liczbie pojedynczej

Ćw.5

Internacjonalizmy. Rozumienie tekstu . Opowiadanie np. podanych informacji

Ćw.6

Nawiązanie kontaktu i prowadzenie rozmowy w klubie, kawiarni, w miejscu spotkań.

Ćw.7

Składanie zamówień potraw i napojów , płacenie . Dialogi.

Ćw.8

Liczebniki główne 1-100 -1000. Rozumienie ze słuchu inf, np numerów telefonicznych

Ćw.9

Odmiana czasownika w liczbie pojedynczej i mnogiej. Ćwiczenia gramatyczne.

Ćw.10

Przedmioty wokół nas. Rzeczowniki , rodzajnik określony i nieokreślony, przeczenie kein

Ćw.11

Kraje obszaru języka niemieckiego. Informacje geograficzne. Położenie, kierunki

Ćw.12

Ludność. Migracje . Biografie . Rozumienie tekstu . LV

Ćw.13

Nauczanie języków obcych , kursy . Podmiot nieosobowy man. Czasownik sprechen

Ćw.14

Czas przeszły Prateritum czasownika sein. Warst du schon in Deutschland ?

Ćw. 15

Wypowiedzi ustne, prezentowanie krajów. Europass. Euroregion

Ćw.16

Miejsce zamieszkania. Mieszkanie w mieście i poza miastem.

Ćw.17

Opis mieszkania , słownictwo. Rzeczowniki złożone. Przymiotniki.

Ćw. 18

Zaimek dzierżawczy . Rzeczownik w IV przypadku. Budowa zdania.

Ćw.19

Wohnen interkulturell. Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu HV.

Ćw.20

Praca z tekstem. LV. Czytanie ze zrozumieniem.

Ćw.21

Utrwalanie sprawności językowych . Powtórzenie .

Ćw.22

Prezentacje studentów. Wypowiedzi ustne.

Ćw.23

Test zaliczeniowy

Ćw. 24

Podsumowanie pracy semestralnej i rocznej.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1):MO8 praca w zespole, MO14 aktywność na zajęciach, MO 2 i 3: kolokwium - test wiedzy.
METODY DYDAKTYCZNE
Praca frontalna, praca w grupach, praca indywidualna
1.
Prezentacja
2.
Studium przypadków, analiza tekstu, dyskusja
3.
OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
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Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

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

1.
2.
3.
4.

50

37

10
30
35
125
5

13
40
35
125
5

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

1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

R. Niemann, D. Ha Kim Sprachtraining Studio d Deutsch als Fremdsprache , Cornelsen 2006

2.

R. Niemann Intensivtraining mit Hórtexten, Studio d Deutsch als Fremdsprache, Cornelsen 2006

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Efekt 1-4

Na ocenę 2
brak osiągnięcia
zakładanych
efektów kształcenia
<=60%

Na ocenę 3
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi nieścisłościami
>=60-73%

Na ocenę 4

Na ocenę 5

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

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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JĘZYK HISZPAŃSKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
JĘZYK HISZPAŃSKI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

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

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
hiszpański, polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie

Rok studiów: I
Semestr studiów: 1

Liczba punktów ECTS:
5

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

Elearning

Lab.

Ogólna liczba godzin

Lektora
t

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

16

30

4

50

Studia
niestacjonarne

16

18

3

37

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

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

WYMAGANIA WSTĘPNE:
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

EK1

EK2

EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w
języku polskim i języku obcym w zakresie logistyki,
dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.
Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego.
Potrafi jasno przedstawiać swoje poglądy, argumentować je
w dialogu z różnymi grupami społecznymi przy użyciu
różnych środków przekazu informacji
dobiera stosownie do sytuacji odpowiednią formę
wypowiedzi pisemnej i potrafi ją zastosować

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K2_U11

K2_U11
K2_K04
K2_U12
K2_K04
K2_U12

25

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

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Wymowa hiszpańska i podstawowe zwroty (powitania, pożegnania).

Ćw.2

Czasowniki regularne, czasownik zwrotny.

Ćw.3

Kraje i narodowości, zawody, rodzaj przymiotników.

Ćw.4

Liczby 1-20, czasownik ser i tener.

Ćw.5

Utrwalanie liczb, ćwiczenie formy ty oraz Pan/ Pani.

Ćw.6

Utrwalenie wiadomości z działu 1, rodzina i dane personalne.

Ćw.7

Czasownik estar, przyimki miejsca.

Ćw.8

Zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące.

Ćw.9

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

Ćw.10

Podsumowanie działu 2, praca i rutyna codzienna

Ćw.11

Rutyna w życiu codziennym - ćwiczenie czasowników zwrotnych

Ćw.12

Dom-opis części domu.

Ćw.13

Ćwiczenia doskonalące płynność mówienia, utrwalenie poznanych form gramatycznych.

Ćw.14

Powtórzenie materiału leksykalno-gramatycznego, podsumowanie pracy semestralnej.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3, MO8, MO9, MO14
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
opis, pogadanka, praca z książką
2.
słuchanie nagrań magnetofonowych
3
dyskusja problemowa, burza mózgów
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 zajęć
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
50

37

10
30
35
125
5

13
40
35
125
5

LITERATURA PODSTAWOWA:
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Castro Viúdez, Francisca, Díaz Ballesteros, Pilar, Rodero Díez, Ignacio, Sardinero Franco, Carmen,: Nuevo
Español en marcha 1. Libro del alumno, 2018, Madryt: SGEL.
Francisco Castro, Uso de la gramática española elemental, 2007, Madryt, Edelsa
2.
KRYTERIA OCENY:
Efekty
Na ocenę 2
Na ocenę 3
Na ocenę 4
Na ocenę 5
uczenia się
brak osiągnięcia
osiągnięcie zakładanych osiągnięcie zakładanych osiągnięcie zakładanych
zakładanych efektów
efektów kształcenia z
efektów kształcenia z
efektów kształcenia
kształcenia
pominięciem niektórych pominięciem niektórych obejmujących wszystkie
EK 1-4
<=60%
ważnych aspektów lub z mniej istotnych
istotne aspekty
poważnymi
aspektów
>=90%
nieścisłościami
>=74-89%
>=60-73%
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
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 uczenia sięsą 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 FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTW`
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
studia II stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: I
Semestr studiów1

Liczba punktów
ECTS 3

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

16

8

34

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 Tetyana Pasko, tatiana.pasko@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw.

C2

Wypracowanie umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Teoria i zasady rachunkowości, Podstawy finansów.
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2

EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zarządzania
instrumentami finansowymi
Student zna w sposób pogłębiony wybrane metody wyceny
wartości pieniądza w czasie oraz kapitału obrotowego.
Student prawidłowo dokonuje obserwacji procesów
finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i ich analizy
i interpretacji przy zastosowaniu wskaźników finansowych
obliczonych na podstawie sprawozdań finansowych
Student posiada umiejętności diagnozowania sytuacji
finansowej oraz planowania finansowego przedsiębiorstw.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K2_W06
K2_W14

K2_U01

K2_U01
K2_K07
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Pojęcie zarządzania finansami. Rodzaje sprawozdań finansowych oraz ich rola w zarządzaniu finansami.

W2

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa w zarządzaniu finansami.

W3

Rynki i instrumenty finansowe oraz ich rodzaje, zarządzanie instrumentami finansowymi.

W4

Zarządzanie kapitałem obrotowym. Strategie finansowania aktywów obrotowych. Cykl kapitału obrotowego.

W5

Wartość pieniądza w czasie. Wartość przyszła i bieżąca. Stopy procentowe.

W6

Planowanie finansowe. Prognoza sprzedaży

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO4 - kolokwium pisemne z
zadaniami teoretycznymi, MO16 - przygotowanie prezentacji na wybrany temat
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz ich analiza.

Ćw.2

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Wskaźniki płynności. Wskaźniki związane z zarządzaniem aktywami.
Wskaźniki związane z zarządzaniem zadłużeniem. Wskaźniki rentowności. Wskaźniki wartości rynkowej.

Ćw.3
Ćw.4
Ćw. 5
Ćw.6

Rynki i instrumenty finansowe. Metody wyceny akcji i obligacji.
Zarządzanie kapitałem obrotowym. Cykl konwersji gotówki (CCC). Budżet gotówkowy.
Wartość pieniądza w czasie. Obliczanie wartości przyszłej i bieżącej. Obliczanie stóp procentowych, renty.
Planowanie finansowe. Prognoza sprzedaży. Koncepcja dodatkowych niezbędnych środków (równanie AFN).

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - Warunkiem zaliczenia
ćwiczeń jest aktywność na zajęciach, MO4 - kolokwium pisemne z zadaniami
METODY DYDAKTYCZNE:
1.
2.
3.

Wykłady z prezentacją multimedialną
Case study
Analiza zdarzeń, dyskusja

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
30

24

10
10
25
75
3

16
10
25
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
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Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki. Wyd. 2 uakt. Państwowe Wydaw.
Nauk, Warszawa 2003.

1.

Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2015.

2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Houston J., Brigham E., Zarządzanie finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Pluta W., Zarządzanie finansami firm: teoria i praktyka, Wydaw. AE, Wrocław 2006.
Szczęsny W., Finanse firmy: jak zarządzać kapitałem, C.H. Beck, Warszawa 2007.

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Student nie ma
rozszerzonej wiedzy w
zakresie zarządzania
instrumentami
finansowymi

Student w niewielkim
stopniu ma wiedzę w
zakresie zarządzania
instrumentami
finansowymi

Efekt 2

Student nie zna
wybranych metod
wyceny wartości
pieniądza w czasie oraz
kapitału obrotowego.

Efekt 3

Student nie prawidłowo
dokonuje obserwacji
procesów finansowych
w zarządzaniu
przedsiębiorstwem i ich
analizy i interpretacji
przy zastosowaniu
wskaźników
finansowych
obliczonych na
podstawie sprawozdań
finansowych

Efekt 4

Student nie posiada
umiejętności
diagnozowania sytuacji
finansowej oraz
planowania
finansowego
przedsiębiorstw

Student w niewielkim
stopniu zna wybrane
metody wyceny
wartości pieniądza w
czasie oraz kapitału
obrotowego.
Student w niewielkim
stopniu dokonuje
obserwacji procesów
finansowych w
zarządzaniu
przedsiębiorstwem i ich
prawidłowej analizy i
interpretacji przy
zastosowaniu
wskaźników
finansowych
obliczonych na
podstawie sprawozdań
finansowych
Student w niewielkim
stopniu posiada
umiejętności
diagnozowania sytuacji
finansowej oraz
planowania
finansowego
przedsiębiorstw

Efekt 1

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Student w znacznym
stopniu ma rozszerzoną
wiedzę w zakresie
zarządzania
instrumentami
finansowymi
Student w znacznym
stopniu zna wybrane
metody wyceny
wartości pieniądza w
czasie oraz kapitału
obrotowego.
Student prawidłowo
dokonuje obserwacji
procesów finansowych
w zarządzaniu
przedsiębiorstwem i ich
analizy i interpretacji
przy zastosowaniu
wskaźników
finansowych
obliczonych na
podstawie sprawozdań
finansowych

Student w pełni ma
wiedzę w zakresie
zarządzania
instrumentami
finansowymi

Student w znacznym
stopniu posiada
umiejętności
diagnozowania sytuacji
finansowej oraz
planowania
finansowego
przedsiębiorstw

Student w pełni posiada
umiejętności
diagnozowania sytuacji
finansowej oraz
planowania
finansowego
przedsiębiorstw

Student w pełni zna
wybrane metody
wyceny wartości
pieniądza w czasie oraz
kapitału obrotowego.
Student bardzo dobrze
dokonuje obserwacji
procesów finansowych
w zarządzaniu
przedsiębiorstwem i ich
prawidłowej analizy i
interpretacji przy
zastosowaniu
wskaźników
finansowych
obliczonych na
podstawie sprawozdań
finansowych

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

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia sięsą 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
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5.
6.
7.

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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EKONOMIA MENEDŻERSKA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
EKONOMIA MENEDŻERSKA
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu
kierunkowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: I
Semestr studiów: I

Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

Elearning

Projekt/
warsztaty/
zajęcia
praktyczne

Zajęcia
terenowe

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

16

8

34

Studia
niestacjonarne

6

12

6

24

Lab.

Sem.

Lektorat

Konsultacje

Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
dr Bogdan Piątkowski, bogdan.piatkowski@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.

Zapoznanie studentów z narzędziami analizy ekonomicznej, wspomagającymi podejmowanie decyzji
menedżerskich w przedsiębiorstwach
Wyrobienie umiejętności wykorzystania podstawowych narzędzi optymalizacyjnych w rozwiązywaniu
problemów menedżerskich i przy formułowaniu wniosków odnośnie zachodzących procesów gospodarczych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Posiadanie ogólnej wiedzy z zakresu mikroekonomii, makroekonomia, makroekonomia oraz matematyki .
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu
do efektów zdefiniowanych
dla całego programu studiów

EK1

Student wyjaśnia podstawowe problemy, zjawiska związane z
podejmowaniem decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwie.

K2_W02

EK2

Student charakteryzuje podstawowe reguły, zasady, podejmowania decyzji
menedżerskich w warunkach gospodarki rynkowej.

K2_W06

EK3

Student stosuje narzędzia analizy ekonomicznej w rozważaniach różnych
wariantów decyzji menedżerskich.

K2_U01

EK4

Student potrafi uwzględniać ryzyko w rozważaniu różnych wariantów
decyzji kierowniczych.

K2_U04

EK5

Student identyfikuje uwarunkowania podejmowania decyzji. Student potrafi
podać własne rozstrzygnięcia problemu.

K2_U04
K2_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2

WYKŁAD
Podstawowe obszary zainteresowania ekonomii menedżerskiej. Wprowadzenie do problematyki podejmowania
decyzji menedżerskich
Rola analizy marginalnej w podejmowaniu optymalnych decyzji. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i
niepewności. Drzewa decyzyjne.

W3

Analiza popytu i optymalna polityka cenowa. Struktury rynkowe i polityka cenowa.

W4

Powiązania państwa i biznesu

W5

Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwie

W6

Teoria gier w strategii konkurencji

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO 3 - Egzamin w formie
pisemnej (test) lub egzamin ustny
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Strategia wojen cenowych „brainstorm” (burza mózgów)

Ćw.2

Równowaga Nasha (studium przypadku)

Ćw.3

Gry sekwencyjne

Ćw.4

Analiza marginalna (rachunek pochodnych, zadania)

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO16 - Ocena z aktywności w
zajęciach, z zespołowego opracowania zadań
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

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

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 z całego materiału
przedstawionego na wykładach
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

24

16
20

16
20

30

40

100
4

100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998
L.M. Froeb, B.T. McCann, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
A.Wiśniewska, K.Skrzeszewska, Ekonomia menedżerska. Podstawy teoretyczne z zadaniami, wyd. Akademia
Morska, Gdynia 2012
A.Sołek, Optymalne decyzje. Ekonomia menedżerska w zadaniach, wyd. Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, wyd. , Kraków 2013

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Efekt 1-5

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

Na ocenę 3 - 3,5

Na ocenę 4 - 4,5

Na ocenę 5

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

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

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

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

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia sięsą 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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METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu
kierunkowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zo

Rok studiów: I
Semestr studiów:1

Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów

Elearning

Projekt/
warsztaty/
zajęcia
praktyczne

Zajęcia
terenowe

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

Studia
niestacjonarne

6

12

3

21

Lab.

Sem.

Lektorat

Konsultacje

Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr inż. Bożena Mielczarek (bozena.mielczarek@pwr.edu.pl)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Poznanie wybranych zastosowań metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych służących do gromadzenia,
analizy i prezentacji danych biznesowych.

C2.

Wprowadzenie do koncepcji, metodologii i zastosowań metod symulacyjnych w zarządzaniu .

C3.

Zdobycie umiejętności niezbędnych do wykorzystywania narzędzi ilościowych w celu oceny ryzyka związanego
z procesem decyzyjnym.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
1. Umiejętność modelowania w arkuszu kalkulacyjnym Excel.
2. Znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa i statystki matematycznej.
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

EK1
EK2
EK3
EK4

EK5

Efekty przedmiotowe
Zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne metody ilościowe
a także narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych
ekonomicznych
Potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i narzędzi do
opisu i analizy działalności organizacji
Student ma umiejętność budowania prostych modeli symulacyjnych w
arkuszu kalkulacyjnym.
Student posiada kompetencje niezbędne do korzystania z metod
ilościowych i symulacji komputerowej do oceny ryzyka decyzji
biznesowych.
Jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy

Odniesienie danego efektu
do efektów zdefiniowanych
dla całego programu studiów
K2_W05
K2_U02
K2_U03
K2_K02
K2_U17
K2_K02
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Wprowadzenie do metod ilościowych w zarządzaniu.

W2

Pojęcie modelu ekonometrycznego. Modele liniowe. Omówienie etapów klasycznej analizy ekonometrycznej

W3

Metody analizy danych o charakterze ilościowym i jakościowym.

W4

Przykład modelu ekonometrycznego, szukanie estymatorów jego parametrów. Wzory na ocenę wariancji
estymatorów parametrów oraz ich średnich błędów ocen. Przykład modelu ekonometrycznego i jego
rozwiązanie oraz wnioski ekonomiczne uzyskane z tego modelu.

W5

Wprowadzenie do symulacji komputerowej: podstawowe pojęcia, geneza, cele, warianty symulacji.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO 3 - Egzamin w formie
pisemnej (test) lub egzamin ustny
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Wybrane zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego do analizy danych biznesowych.

Ćw.2

Wybrane techniki analityczne; pulpity, wykresy, tabele przestawne.

Ćw.3

Analiza wybranego problemu decyzyjnego za pomocą symulacji w arkuszu kalkulacyjnym.

Ćw.4

Analiza wybranego problemu decyzyjnego za pomocą symulacji dyskretnej.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO16 - Ocena z aktywności w
zajęciach, z zespołowego opracowania zadań
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną.
Case study, mini projekty.
Pakiety oprogramowania: Microsoft Excel, Arena Rockwell Software Inc.

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 z całego materiału
przedstawionego na wykładach
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
10

9
10

25

35

75
3

75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

W. Ostasiewicz (red.): Metody ilościowe w ekonomii, Wydaw. AE, Wrocław 1999
G. Knight: Excel: analiza danych biznesowych, Helion, Gliwice 2006.
W. Ostasiewicz (red.): Statystyczne metody analizy danych, Wyd. 2, Wydaw. AE, Wrocław 1999.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

36

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

B. Mielczarek: Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu. Symulacja dyskretna, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
W. Ostasiewicz (red.): Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii, Wydaw. AE, Wrocław 2004.
W. L. Winston: Excel 2010. Analiza i modelowanie danych biznesowych, APN Promise, Warszawa 2011.

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Efekt 1-5

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

Na ocenę 3 - 3,5

Na ocenę 4 - 4,5

Na ocenę 5

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

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

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

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

5.
6.
7.

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

…………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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SEMESTR DRUGI
JĘZYK OBCY W ZARZĄDZANIU A2
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
JĘZYK ANGIELSKI A2
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
angielski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie

Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

Poziom studiów:
Studia II stopnia
Nazwa modułu
programu:
Język obcy
Liczba punktów ECTS:
5

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

Elearning

Lab.

Ogólna liczba godzin

Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

45

4

49

Studia
niestacjonarne

30

3

33

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

kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu oraz sprawności czytania ze zrozumieniem

C2.

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

C3.

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

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka angielskiego na poziomie A1+, zaliczenie przedmiotu j. angielski z semestru 1
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

EK1

EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

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

K2_U11
K2_K04

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

K2_U12
K2_K04

potrafi uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne i
zawodowe

K2_U12

K2_U11
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L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Omówienie planu pracy semestralnej. Przypomnienie wiadomości z poprzedniego semestru.

Ćw.2

Doświadczenia życiowe. Present Perfect i Past Simple.

Ćw.3

Szkoła i edukacja.

Ćw.4

Obowiązki i umiejętności – czasowniki modalne.

Ćw.5

Udzielanie porad.

Ćw.6

Nauka i technika.

Ćw.7

Nowoczesne technologie i gadżety.

Ćw.8

Wspomnienia z podróży- Past Simple i Past Continuous.

Ćw.9

Wskazywanie drogi.

Ćw.10

Jedzenie- produkty spożywcze, posiłki.

Ćw.11

Wizyta w restauracji.

Ćw.12

Dbanie o kondycję, zdrowy styl życia.

Ćw.13

Zdrowie – problemy zdrowotne.

Ćw.14

Wizyta u lekarza.

Ćw.15

Kariera w logistyce.

Ćw.16

Powtórzenie materiału leksykalno-gramatycznego.

Ćw.17

Kolokwium sprawdzające.

Ćw.18

Podsumowanie pracy semestralnej.

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np. konsultacje i
49
egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
11
2.
Przygotowanie do zajęć
30
3.
Przygotowanie do zaliczenia
35
4.
SUMA GODZIN
125
LICZBA PUNKTÓW ECTS
5
LITERATURA PODSTAWOWA:
Clare A. Wilson JJ., Speakout 2nd Edition Pre-intermediate. Pearson 2015
1.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

33
17
30
45
125
5
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Vince Michael, Pre-intermediate Language Practice. Pearson, 2006
1.
Clare
A. Wilson JJ., Speakout 2nd Edition Pre-intermediate. Workbook. Pearson 2015
2.
Evans V., Dooley J. i in. Logistics. Express Publishing, 2018
3.
KRYTERIA OCENY:
Efekty uczenia
Na ocenę 2
Na ocenę 3
Na ocenę 4
Na ocenę 5
się
brak osiągnięcia
osiągnięcie zakładanych
osiągnięcie zakładanych osiągnięcie zakładanych
zakładanych efektów
efektów kształcenia z
efektów kształcenia z
efektów kształcenia
kształcenia
pominięciem niektórych
pominięciem niektórych obejmujących wszystkie
EK 1 - 4
<=60%
ważnych aspektów lub z mniej istotnych
istotne aspekty
poważnymi
aspektów
>=90%
nieścisłościami
>=74-89%
>=60-73%
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie e1.
learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
2.
Plan studiów i zakładane efekty uczenia sięsą udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach i
3.
są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
4.
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
5.
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
6.
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
7.
na Wirtualnym dziekanacie.

…………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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NEGOCJACJE W BIZNESIE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
NEGOCJACJE W BIZNESIE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polskim

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Ogólna liczba godzin
Sem.

Inne

Studia stacjonarne

10

16+4

30

Studia
niestacjonarne

6

9+3

18

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.

Nabycie wiedzy oraz umiejętności rozumienia istoty i znaczenia negocjacji.

C2.

Nabycie umiejętności wyboru strategii negocjacyjnej i właściwego prowadzenia rozmów.

C3

Przygotowanie do kierowania procesem negocjacyjnym

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Komunikacja międzykulturowa w biznesie, Psychologia w biznesie

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu
studiów

EK1

Zna i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu negocjacji.

K2_W04

EK2

Identyfikuje normy i reguły rządzące zachowaniem ludzi
oraz procesy zachodzące w zespołach negocjacyjnych.

K2_W10

EK3

Rozróżnia i stosuje metody, narzędzia i techniki
negocjacyjne

K2_U08

EK4

Potrafi przygotować strategię i proces negocjacji oraz
analizować zachowania negocjacyjne

K2_U08

EK5

Prawidłowo komunikuje się i współpracuje z innymi
uczestnikami grup zadaniowych.

K2_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Znaczenie negocjacji we współczesnym świecie. Omówienie procesu negocjacji: definicja, cel i style
prowadzenia negocjacji. Konflikt – istota, rodzaje, uwarunkowania przebieg, rodzaje konfliktów.

W2

Style rozwiązywania konfliktów a style negocjacji; Formy i sposoby prowadzenia negocjacji

W3

Kryteria oceny negocjacji. Strategie, modele i taktyki.

W4

Etapy negocjacji. Planowanie negocjacji - etap wstępny. Prowadzenie negocjacji - etap zasadniczy. Skład
zespołu negocjacyjnego.

W5

Techniki negocjacji w poszczególnych etapach procesu negocjacji. Ocena sytuacji.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO 3 - Egzamin w formie pisemnej
(test) lub egzamin ustny
L.p.

WARSZTATY

Ćw.1

Gra negocjacyjna – formułowanie opinii oraz wyciąganie wniosków.

Ćw.2

Etapy negocjacji gospodarczych. Umiejętność zdobywania potrzebnych danych.

Ćw.3

Ćwiczenie technik negocjacyjnych – rozpoznawanie, nazywanie, neutralizacja. Kreatywne rozwiązania.

Ćw.4

Trudne sytuacje w negocjacjach. Studium przypadku.

Ćw.5

Ćwiczenia na prawidłowe prowadzenie prezentacji handlowej. Autoprezentacja

Ćw.6

Prezentacje handlowe przygotowane przez studentów

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO16 - Ocena z aktywności w
zajęciach, z zespołowego opracowania zadań
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Studium przypadków
Gry symulacyjne

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
30

18

10
10
25
75
3

12
10
35
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Cenker E.M. : Negocjacje jako forma komunikacji interpersonalnej, Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej Poznań
2011.
Nęcki Z.: Negocjacje w biznesie, Oficyna Wydaw. Antykwa, Kraków 2000.
Kendik M.: Negocjacje międzynarodowe, Difin, Warszawa 2009.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Peeling N.: Negocjacje: co dobry negocjator wie, robi i mówi, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Kamiński J.: Negocjowanie : techniki rozwiązywania konfliktów, Wydaw. Poltext, Warszawa 2003.

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1-2
Efekt 3 – 5

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej 15 pkt

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

15 ÷17, 18 ÷20 pkt
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=50-69%

21 ÷23, 24 ÷26 pkt
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=70-89%

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt
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 elearningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia sięsą 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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INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polskim

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu
programu: kierunkowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Ogólna liczba godzin
Sem.

Inne

Studia stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

9

15+3

27

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
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Ma wiedzę na temat roli i znaczenia innowacji w
przedsiębiorstwie
Potrafi wyjaśnić mechanizmy i konieczność dokonywania
zmian innowacyjnych dostosowujących przedsiębiorstwo do
burzliwych zmian otoczenia
Potrafi myśleć kreatywnie. Rozumie, że innowacyjność jest
warunkiem przewagi konkurencyjnej.
Potrafi pracować w grupie i akceptuje istotę i zasady
zarządzania innowacjami we współczesnym świecie

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu
studiów
K2_W02
K2_W08
K2_U05
K2_U14
K2_K07
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1

W2
W3
W4
W5

WYKŁAD
Opis przedmiotu, treści programowej i warunków zaliczenia.
Przedsięwzięcia innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Uwarunkowania innowacyjności
przedsiębiorstwa. Rola i znaczenia zarządzania innowacjami w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Ujęcie i istota, klasyfikacje. Źródła pozyskania innowacji. Istota procesów innowacyjnych, modele procesu
innowacyjnego.
Cechy procesu innowacyjnego. Bariery rozwoju i wprowadzania innowacji. Innowacyjność warunkiem
przewagi konkurencyjnej.
Wiedza, innowacje, kreatywność w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Działalność badawczorozwojowa źródłem wiedzy dla przedsięwzięć innowacyjnych, pojęcie i funkcje sfery B+R.
Kapitał intelektualny i jego wpływ na kształtowanie innowacyjności.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO 3 - Egzamin w formie
pisemnej (test)
L.p.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3
Ćw.4
Ćw.5
Ćw.6

WARSZTATY
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 ćwiczeniowe.
Opis i uzasadnienie projektowanego przedsięwzięcia. Innowacyjność projektowanego przedsięwzięcia.
Realizacja projektu pod nadzorem prowadzącego zajęcia ćwiczeniowe.
Dobór właściwej strategii rozwoju.
Realizacja projektu pod nadzorem prowadzącego zajęcia ćwiczeniowe.
Szacowanie opłacalności projektowanego przedsięwzięcia
Realizacja projektu pod nadzorem prowadzącego zajęcia ćwiczeniowe.
Efekty i korzyści z realizacji przedsięwzięcia podsumowanie, wnioski, prezentacja projektu.
Prezentacja zrealizowanych projektów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO16 - Ocena z aktywności w
zajęciach, z zespołowego opracowania zadań
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną

Dyskusja problemowa, burza mózgów, metoda przypadków
Ćwiczenia praktyczne w rozwijaniu intelektu

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

27

6
30
30
100
4

13
30
30
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

M. Strużycki (red.), Innowacyjność w teorii i praktyce, SGH w Warszawie, 2006
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M. A. Weresa. Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki.
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
B.Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011

2.
3.

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

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1-2
Efekt 3 – 5

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej 15 pkt

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

15 ÷17, 18 ÷20 pkt
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=50-69%

21 ÷23, 24 ÷26 pkt
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=70-89%

powyżej 26 pkt
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 elearningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia sięsą 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 PROJEKTAMI W PRAKTYCE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRAKTYCE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

6

14+4

24

Studia
niestacjonarne

6

9+3

18

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

Ukazanie specyfiki zarządzania projektowego w porównaniu z zarządzaniem operacyjnym.

C2.

Zaprezentowanie studentom cyklu życia projektu i specyfiki poszczególnych jego etapów.

C3.

Wyjaśnienie studentom poszczególnych aspektów zarządzania projektami.

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

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Student rozumie istotę zarządzania projektami i szczególne
warunki takiego zarządzania.

K2_W02

EK2

Student rozumie poszczególne etapy i dziedziny
zarządzania projektowego.

K2_W14

EK3

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

K2_U10

EK4

Student rozumie rolę kierownika projektu.

K2_U15

EK5

Student potrafi wskazać przykładowe źródła finansowania
projektów. Jest kreatywny i przedsiębiorczy.

K2_U15
K2_K05
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

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

W2

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

W3

Zarządzanie finansowe w projekcie, finansowanie projektów w organizacjach

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

ĆWICZENIA/PROJEKT

Ćw.1

Projekt w organizacji – ćwiczenie propozycja projektu dla przykładowej organizacji

Ćw.2

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

Ćw.3

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

Ćw.4

Zarządzanie czasem w projekcie, planowanie timeline i kamieni milowych dla omawianych wcześniej projektów

Ćw.5

Zarządzanie ryzykiem w projekcie – identyfikacja zagrożeń dla wcześniej omawianych projektów

Ćw. 6

Źródła finansowania projektów – webquest wyszukiwanie potencjalnych źródeł finansowania

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - Ocena aktywności i
wykonywanych zadań.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.
4.

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

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
24

18

12
14
50
2

14
18
50
2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

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

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw i osób zakładających działalność gospodarczą, Hanna Bajorek-Ziaja, Sebastian
Ziaja, Warszawa, 2006.
Zarządzanie projektem : co dobry szef projektu wie, robi i mówi, Stephen Barker, Rob Cole, Warszawa 2010.
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KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Student nie potrafi
odpowiedzieć na
wylosowane na
egzaminie pytania

Na zadane pytania
student odpowiada w
sposób niepełny, z
pomocą egzaminatora

Student samodzielnie,
lecz niekompletnie
odpowiada na
wylosowane pytania

Efekt 2

Student nie rozróżnia
poszczególnych etapów
cyklu życia projektu i
dziedziny zarządzania
projektowego

Student zna i rozumie
poszczególne etapy i
dziedziny zarządzania
projektowego

Efekt 3

Student nie rozumie
korelacji między wizją,
celami, działaniami i
wskaźnikami, nie
potrafi ich omówić w
ramach ćwiczeń

Efekt 4

Student nie zna zadań i
roli kierownika projektu

Efekt 5

Student nie zna źródeł
finansowania projektów

Student potrafi wskazać
poszczególne etapy
cyklu życia projektu i
dziedziny zarządzania
projektowego, ale bez
zrozumienia
W ramach ćwiczeń
student dostrzega
korelacje miedzy
wskazanymi
elementami, ale nie
potrafi ich wykorzystać
przy realizacji zadania
Student potrafi wskazać
zadania kierownika
projektu, nie rozumiejąc
ich specyfiki.
Student zna źródła
finansowania
projektów, ale nie
potrafi ich samodzielnie
ocenić i analizować.

Efekt 1

Student prawidłowo
identyfikuje zależności
pomiędzy elementami
projektu, ale w praktyce
planuje je w niepełnym
zakresie.
Student zna i rozumie
zadania i rolę
kierownika projektu.
Student zna specyfikę
zarządzania
finansowego w
projekcie i potrafi
wskazać różnorodne
źródła finansowania
projektów.

Na ocenę 5
Student udziela pełnej i
kompletnej odpowiedzi
na wylosowane pytania,
dowodząc zrozumienia
omawianych zagadnień
Student rozumie
zarządzanie projektowe,
jego etapy i dziedziny
jako całość,
postrzegając korelację
elementów
Student potrafi w pełny
i kreatywny sposób
zinterpretować i
wykorzystać korelacje
w planowaniu
projektów.
Student posiada
kompetencje do
realizacji roli
kierownika projektu.
Student zna i rozumie
specyfikę zarządzania
finansowego w
projekcie, zna różne
źródła finansowania
projektów i ich
specyficzne cechy.

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

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia sięsą 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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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I CSR W PRAKTYCE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu :
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I CSR W PRAKTYCE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

Poziom studiów:
Studia II stopnia
Nazwa modułu
programu:
Kierunkowy
Liczba punktów
ECTS:
2
Ogólna liczba godzin

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

10

10+4

24

6

9+3

18

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): dr Ewa Maleszyk, maleszyk.ewa@gmail.com
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Omówienie kluczowych zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zasad zrównoważonego
rozwoju. Zapoznanie studentów z regulacjami i instytucjami istotnymi dla wdrażania i rozwoju CSR.

C2.

Zapoznanie studentów ze znaczeniem CSR dla rozwoju przedsiębiorstw i wzrostu ich konkurencyjności.

C3.

Zapoznanie studentów z zasadami konstruowania dobrych praktyk w biznesie oraz ich wpływem na kształtowanie
relacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz na otoczenie zewnętrzne.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zagadnienia dotyczące szeroko pojętej przedsiębiorczości
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Student posiada wiedzę dotyczącą kluczowych pojęć z
zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju.

K2_W04

EK2

Student zna znaczenie społecznej odpowiedzialności
biznesu i zachowań etycznych dla rozwoju przedsiębiorstw.

K2_W12

EK3
EK4
EK5

Student posiada wiedzę na temat tworzenia i wdrażania
dobrych praktyk w zakresie CSR.
Student potrafi określić mechanizmy wzrostu
konkurencyjności przedsiębiorstw przy zastosowaniu
wybranych zasad CSR.

K2_W12
K2_U03

Skutecznie współpracuje w zespole pracowników

K2_U14
K2_K05

K2_U06
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2

W3
W4

WYKŁAD
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) – rys historyczny, definicja, ujęcie współczesne, modele i normy
odpowiedzialności społecznej. Uwarunkowania i postrzeganie CSR w Polsce.
Podstawowe modele społecznej odpowiedzialności. Teoria interesariuszy, a CSR. Zarządzanie interesariuszami w
systemie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Dobre praktyki i etyka w biznesie. Wytyczne i normy
istotne dla CSR.
Zarządzanie personelem a CSR. Konflikt interesów a odpowiedzialność pracowników i organizacji. Prawa
człowieka jako podstawa odpowiedzialności wobec pracownika. Instytucjonalizacja etyki w zarządzaniu
Instytucje, organizacje wspierające zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Raportowanie dobrych praktyk.
CSR a kształtowanie relacji z interesariuszami.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO1 - Zaliczenie ustne na podstawie
zagadnień z wykładu
L.p.
Ćw.1
Ćw.2

ĆWICZENIA
Omówienie zakresu przedmiotu, literatury i warunków zaliczenia. Przydzielenie zadań. Społeczna
Odpowiedzialność Biznesu (CSR) – rys historyczny, definicja, ujęcie współczesne- case study, ćwiczenia
zespołowe, dyskusja.
Modele i normy odpowiedzialności społecznej. Uwarunkowania i postrzeganie CSR w Polsce – case study,
ćwiczenia, dyskusja.

Ćw.3

Spór o społeczną odpowiedzialność biznesu – dyskusja, przygotowywanie strategii CSR.

Ćw.4

Prezentacje wybranych strategii CSR przygotowane przez studentów

Ćw.5

Rozwój przedsiębiorstwa jako proces tworzenia wartości dla interesariuszy- case study, ćwiczenia, dyskusja.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 – Aktywność w
rozwiązywaniu case study
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Wykład.
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 ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
24

18

8
8
10
50
2

12
10
10
50
2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Etyka biznesu w działaniu, red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2001.
Społeczna odpowiedzialność biznesu: uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, red. nauk. Zdzisław
Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska. Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
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Sroka R., Etyka i prawa człowieka w biznesie. W poszukiwaniu metody, Wydawnictwo UKSW
Wybrane regulacje z zakresu praw człowieka.

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Student nie posiada
wiedzy podstawowej z
zakresu definiowania
pojęć CSR.

Student rozumie istotę
CSR i zrównoważonego
rozwoju
przedsiębiorstw.

Student zna definicje z
zakresu CSR i potrafi je
wyjaśnić na przykładach
praktycznych.

Efekt 2

Student nie zna i nie
rozumie CSR i roli etyki
w prowadzeniu
działalności
gospodarczej.

Student potrafi omówić
znaczenie zachowań
etycznych dla rozwoju
CSR.

Efekt 3

Student nie posiada
podstawowej wiedzy z
zakresu tworzenia
dobrych praktyk.

Student zna rozumie
istotę dobrych praktyk
oraz mechanizmy ich
konstruowania.

Student zna kluczowe
definicje z zakresu CSR
oraz zna znaczenie CSR
dla rozwoju
przedsiębiorstw.
Student potrafi omówić
na konkretnych
przykładach rolę etyki
w biznesie oraz ustalić
jej znaczenie dla
rozwoju
zrównoważonego.
Student potrafi omówić
zasady tworzenia
dobrych praktyk CSR
oraz ich znaczenie ….

Efekt 4

Student nie zna istoty
znaczenia CSR dla
wzrostu
konkurencyjności
przedsiębiorstw na
rynku oraz nie rozumie
wpływu
zrównoważonego
rozwoju na rozwój
społeczności o
środowisko naturalne.

Student potrafi wskazać
i omówić kluczowe
obszary CSR i ich
znaczenie dla rozwoju
przedsiębiorstw.

Efekt 5

Student nie pracuje w
grupie

Student jest mało
aktywny w grupie.

Efekt 1

Na ocenę 2

Student potrafi omówić
rolę społecznej
odpowiedzialności
biznesu dla
kształtowania pozycji
konkurencyjnej
przedsiębiorstw.
Student potrafi wskazać
kluczowe obszary
istotne dla wzmacniania
jakości relacji w
poszczególnych grupach
interesariuszy.
Student jest aktywny,
współpracuje dobrze z
grupą

Student potrafi wskazać
istotne elementy CSR w
praktyce oraz omówić
znaczenie koncepcji
biznesu etycznego, w
tym potrafi przygotować
przykłady praktyczne.
Student potrafi na
praktycznych
przykładach omówić
zasady i obszary
dobrych praktyk CSR.
Student. Student
rozumie i zna także
wpływ CSR dla rozwoju
społeczności oraz
ochrony środowiska.

Student jest liderem w
grupie

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

4.
5.
6.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Plan studiów i zakładane efekty uczenia sięsą 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 zaliczeń ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie
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……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu

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

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

Poziom studiów:
Studia II stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów ECTS:
5

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

10

20+8

38

6

12+6

24

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 i koncepcjami w obszarze zarządzania strategicznego.

C2.

Nabycie przez studentów wiedzy służącej formułowaniu strategii organizacji i wyznaczaniu celów strategicznych.

C3.

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie analizy i oceny zastosowania wybranych metod
zarządzania strategicznego w praktyce.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania - znajomość podstaw zarządzania, ogólna wiedza na temat jego funkcji i celów.
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.
EK1
EK2

EK3

EK4
EK5

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Zna podstawowe pojęcia, genezę, zasady i funkcje zarządzania
strategicznego
Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania strategicznego
i metod analizy strategicznej oraz posiada umiejętność tworzenia
strategii organizacji
Ma wiedzę na temat współczesnych metod wykorzystywanych w
zarządzaniu strategicznym oraz wie jakie metody zarządzania
strategicznego dobrać do sytuacji w jakiej znajduje się
organizacja
Jest zdolny/a do współpracy w zespole nad opracowaniem
strategii
Jest przygotowany do zdobywania wiedzy przez całe życie,
kreatywnego myślenia

K2_W01
K2_W08
K2_U04
K2_W09
K2_U04
K2_U14
K2_K04

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

Podstawowe definicje z zakresu zarządzania strategicznego oraz model zarządzania strategicznego. Ewolucja
podejścia strategicznego oraz nurty w zarządzaniu strategicznym. Główne zasady zarządzania strategicznego.
Pojęcie organizacji i jej otoczenia – otoczenie zewnętrzne dalsze, bliższe, otoczenie wewnętrzne oraz ich elementy.
Procesowe podejście do zarządzania strategicznego. Proces planowania i wyznaczania celów organizacji.
Własności charakteryzujące przebieg procesu planowania. System planów w organizacji. Podejścia do realizacji
W2
procesu planowania. Przeszkody w skutecznym planowaniu oraz zasady skutecznego planowania. Poziomy
formułowania strategii.
Koncepcja konkurencyjności oraz rodzaje strategii konkurencyjnych organizacji według Michaela Portera.
Strategie rozwoju przedsiębiorstwa według Harrego Ansoffa. Formy strategicznej współpracy organizacji –
W3
kooperacja, alians strategiczny, fuzje i przejęcia. Koncepcja łańcucha wartości dodanej. Wykorzystanie Metody
Pięciu Sił Portera do oceny pozycji konkurencyjnej wybranej organizacji.
Prezentacja wybranych metod analizy strategicznej. Wykorzystanie analizy PEST oraz metod scenariuszowych do
analizy makrootoczenia – główne założenia metod, algorytm przeprowadzania analizy, analiza makrootoczenia dla
wybranej organizacji. Wykorzystanie map grup strategicznych oraz punktowej oceny atrakcyjności sektora do
analizy otoczenia konkurencyjnego – główne założenia metod, algorytm przeprowadzania analizy, analiza
W4
otoczenia konkurencyjnego dla wybranej organizacji. Wykorzystanie cyklu życia produktu oraz metod
portfelowych do analizy potencjału strategicznego organizacji – główne założenia metod, algorytm
przeprowadzania analizy, analiza potencjału strategicznego wybranej organizacji. Kompleksowe metody analizy
strategicznej na przykładzie metody SWOT/TOWS, analiza wybranej organizacji z wykorzystaniem arkuszy oceny
SWOT/TOWS.
Proces wdrażania strategii – istota, etapy oraz czynniki warunkujące jego skuteczność. Koncepcje wdrażania
strategii – strategiczne programy funkcjonalne, Strategiczna Karta Wyników. Opracowanie Strategicznej Karty
W5
Wyników dla wybranej organizacji – mapa strategii, drzewo celów, mierniki w perspektywie nauki i rozwoju,
procesów wewnętrznych, klienta oraz w perspektywie finansowej, tabela mierników i częstotliwości ich mierzenia.
Czynniki efektywnego wdrażania strategii. Kontrola wdrażania strategii.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - Test pisemny
W1

L.p.
Ćw. 1
Ćw. 2
Ćw. 3

ĆWICZENIA/ PROJEKT
Analiza strategiczna wybranej organizacji za pomocą metod zintegrowanych SWOT lub SPACE
Analiza strategiczna otoczenia organizacji. Analiza PEST. Metody scenariuszowe.
Opracowanie strategii organizacji. Strategiczna karta wyników.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO5 - Warunkiem zaliczenie
ćwiczeń jest przygotowanie i przedstawienie raportu z ze strategią wybranej organizacji.

55

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

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną, case study
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 projektu
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
Niestacjonarne
38

24

6
36
45
125
5

6
50
45
125
5
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LITERATURA PODSTAWOWA:
Gierszewska G., Romanowska M., Analiza Strategiczna Przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
Obłój K., Strategia organizacji, PWN, Warszawa 2006.
Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2007.

1.
2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K., Zarządzanie Strategiczne. Koncepcje, metody,
strategie, Difin, Warszawa 2010.
Pierścionek, Zdzisław. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Red. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2011
Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wyd. AE w Krakowie, Kraków, 2002.

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1-2
Efekt 3-4

Efekt 5

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Test wiedzy poniżej 15 pkt
Student nie potrafi
dokonać oceny znaczenia
danej metody zarządzania
strategicznego.

15 ÷17, 18 ÷20 pkt
Student nie potrafi
wykorzystać zdobytej
wiedzy w prostych,
rutynowych
zadaniach

Student nie opracował
sprawozdania
na ćwiczenia.

Student wykonał
sprawozdanie,
ale nie potrafi
dokonać interpretacji
oraz analizy wyników
własnych badań

Na ocenę 4-4,5
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
Student poprawnie
wykorzystuje wiedzę
oraz samodzielnie
rozwiązuje problemy
dotyczące zarządzania
strategicznego.
Student wykonał
sprawozdanie, potrafi
prezentować wyniki
swojej pracy
oraz dokonuje ich
analizy

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt
Student samodzielnie
potrafi dokonać wyboru
sposobu rozwiązania
problemów dotyczących
zarządzania
strategicznego
Student wykonał
sprawozdanie, potrafi w
sposób zrozumiały
prezentować
oraz dyskutować
osiągnięte wyniki

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

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia sięsą 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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WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
WSPOŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

Poziom studiów:
Studia II stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów
ECTS:
4
Ogólna liczba godzin

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

W

Ćw.

10

20

8

38

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.

Wskazanie nowych trendów i kierunków pojawiających się w nauce organizacji i zarządzania

C2.

Wskazanie na dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu wybranych koncepcji i metod zarządzania w
odniesieniu do: strategii, struktur organizacyjnych, zasobów ludzkich, relacji interpersonalnych, procesów
produkcyjnych i zmian

C3.

Kształtowanie umiejętności stosowania współczesnych koncepcji zarządzania w opisie i wyjaśnianiu zjawisk z
zakresu zarządzania

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Posiadanie wiedzy w zakresie funkcji zarządzania oraz zasad zarządzania organizacją.
Umiejętność pracy w zespole, dyskutowania i przedstawiania własnego zdania w aspekcie rozwiązywanych problemów .
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu
studiów

EK1

Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe podejścia i koncepcje
zarządzania, które powstawały na przestrzeni ostatnich stu lat

K2_W01

EK2

Zna podstawowe techniki zarządzania wraz ze wskazaniem
przesłanek determinujących ich stosowanie

K2_W06

EK3

Stosuje współczesne koncepcje zarządzania w opisie i
wyjaśnianiu zjawisk z zakresu zarządzania

K2_U02

EK4

Rozwiązuje problemy zarządzania opierając się na
nowoczesnych i klasycznych koncepcjach zarządzania

K2_U06
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EK5

Jest przygotowany do zdobywania wiedzy przez całe życie

K2_K04

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

W1

W2

W3

W4

WYKŁAD
Zarządzanie organizacja - wprowadzenie. Pojęcie koncepcji i metody zarządzania: Koncepcje zarządzania –
pojęcia podstawowe. Ewolucja i dyfuzja koncepcji, metod i technik zarządzania. Kierunek naukowego
zarządzania: Prekursorzy naukowej organizacji. Naukowa organizacja pracy. Teoretycy szkoły klasycznej.
Metody zarządzania naukowego zarządzania. Kierunek administracyjny: Henri Fayol i klasyczna teoria
organizacji. Teoria biurokracji – koncepcja idealnego typu organizacji. Władza w organizacji wg M. Webera.
Metody zarządzania kierunku administracyjnego.
Kierunek stosunków międzyludzkich: Eksperyment w Hawthorne. Założenia podejścia psychologicznego.
Metody zarządzania stosowane w podejściu psychologicznym. Szkoła systemowa i sytuacyjna: System –
pojęcie, hierarchia systemów. Systemowy punkt widzenia. Organizacja jako system otwarty. Ujęcie sytuacyjne.
Metody zarządzania stosowane w podejściu systemowym i sytuacyjnym.
Koncepcja gry organizacyjnej: Gra i zasoby w grze. Przetarg i negocjacja jako formy gry. Model gracza. Cechy
gry zarządzania.
Koncepcja równowagi organizacyjnej: Koncepcja równowagi organizacyjnej - zarys teorii. Podstawowe
elementy równowagi organizacyjnej. Instrumenty przywracania równowagi.
Nowa fala w zarządzaniu. Postmodernizm w zarządzaniu: Nowa fala i teoria 7 „S”. Teoria „Z” w nowej fali.
Postmodernizm w teorii organizacji. Metaforyczne rozumienie organizacji.
Nowoczesne metody zarządzania organizacjami. Od reengineeringu do zarządzania procesowego –
charakterystyka nowoczesnych metod.

Ewolucja koncepcji zarządzania: podejście japońskie; podejście amerykańskie. Proces w wybranych
koncepcjach zarządzania.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - Test pisemny. Element
egzaminu pisemnego. Z testu można zdobyć 10 pkt – 1 pkt. za poprawną odpowiedź (błędne odpowiedzi są ujemnie
oceniane). Egzamin pisemny składa się z 2 części, testu i pytań otwartych (6/4 z listy 50 pytań egzaminacyjnych) , za które
student może uzyskać 20 pkt. Razem 30 pkt.
W5

L.p.
Ćw. 1
Ćw. 2
Ćw. 3
Ćw. 4
Ćw. 5
Ćw. 6

ĆWICZENIA
Koncepcje zarządzania – pojęcia podstawowe. Ewolucja i dyfuzja metod i koncepcji zarządzania.
Strukturalne metody i koncepcje zarządzania: Zarządzanie przez delegowanie uprawnień i odpowiedzialności.
Zarządzanie przez wyjątki. Studium przypadków
Zarządzanie przez wyniki. Zarządzanie przez cele. Zarządzanie przez motywację. Integratywne metody i
koncepcje zarządzania: Zarządzanie przez konflikt. Zarządzanie przez komunikację. Zarządzanie przez
partycypację. Studium przypadku.
Reengineering i orientacja procesowa: Business Process Reengineering - pojęcie i istota. Pojęcia kluczowe.
Podstawowe zasady reengineeringu.
Benchmarking: Benchmarking - pojęcie, istota, rodzaje. Outsourcing: Outsourcing – pojęcie, istota. Rodzaje
Outsourcingu. Wady i zalety metody. Studium przypadku
Lean management: Lean management – pojęcie, istota. Cechy Lean managementu. TQM: Jakość w zarządzaniu.
Założenia koncepcji TQM. Kompleksowe zarządzanie jakością.

Ćw. 7

Współczesne koncepcje i orientacje zarządzania: Orientacja na innowacje i know-how. Studium przypadku

Ćw. 8

Systemy wysokiej wydajności. Organizacja wirtualna. Wybrane orientacje zarządzania: Orientacja na klienta.
Orientacja na wynik finansowy. Studium przypadku

Systemy wysokiej wydajności. Organizacja wirtualna. Wybrane orientacje zarządzania: Orientacja na klienta.
Orientacja na wynik finansowy. Studium przypadku. Zaliczenie ćwiczeń
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO8 - Warunkiem zaliczenie
ćwiczeń jest uzyskanie wymaganej liczby punktów pracy zespołowej.
Ćw. 9-10

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Wykład z prezentacją multimedialną, case study
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja
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Dyskusja problemowa; burza mózgów; metoda przypadków.

3.

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
Niestacjonarne

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

1.
2.
3.
4.

38

24

6
20
36
100
4

6
30
40
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
Jerzy Bogdanienko Podstawowe koncepcje i metody zarządzania. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły
Gospodarki, Bydgoszcz 2006
Kazimierz Zimniewicz Współczesne koncepcje i metody zarządzania. - Wyd. 3, zm. Polskie Wydaw.
Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, red. nauk. Adam
Stabryła. Wydaw. C.H. Beck, Warszawa 2009.

1.
2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
1.
Puchalski J., Metody i techniki zarządzania. WSOWL, Wrocław 2005.
2.
Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002
KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1-2
Efekt 3-5

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Test wiedzy poniżej 15 pkt
Aktywność poniżej 6 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt
7 ÷8, 9 ÷10 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt
11 ÷12, 13 ÷15 pkt

Na ocenę 5
powyżej 26 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 uczenia sięsą udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
na Wirtualnym dziekanacie

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

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

Poziom studiów:
II stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów ECTS:
5

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

8

38

Studia
niestacjonarne

6

15

6

27

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

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

Dostarczenie studentom wiedzy o znaczeniu rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie i miernikach oceny
kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Zapoznanie studentów z modelami rachunkowości zarządczej stosowanymi do rozwiązywania problemów
zarządczych w przedsiębiorstwie
Nabycie przez studentów umiejętności samodzielnego stosowania wybranych modeli zarządczych do
oszacowania wartości przedsiębiorstwa

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania. Rachunkowość finansowa. Podstawy rachunkowości
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

EK1

EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Posiada uporządkowaną wiedzę o rachunkowości
zarządczej, potrafi wskazać różnice między rachunkowością
finansową a zarządczą oraz jest w stanie ocenić
przedsiębiorstwo na podstawie mierników finansowych
Potrafi podjąć decyzję dotyczącą krótkoterminowych
problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwie
Wie co to jest wartość przedsiębiorstwa i jakie są metody
szacowania jego wartości oraz potrafi oszacować wartość
przedsiębiorstwa wybranymi metodami
Jest chętny do samodzielnego zdobywania i doskonalenia
wiedzy

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K2_W04

K2_U06
K2_U15
K2_K04
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1

W2

W3
W4

WYKŁAD
Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza. Koszty (pojęcie, klasyfikacja kosztów, rodzaje kosztów).
Sposób tworzenia wyniku finansowego. Zysk netto i nadwyżka finansowa netto oraz marża brutto.
Kondycja finansowa przedsiębiorstwa. Ocena rentowności i efektywności gospodarowania: w skaźniki
rentowności, wskaźniki płynności, wskaźniki sprawności działania i wskaźniki oceny położenia finansowego.
Płynność a wypłacalność. Czynniki wpływające na płynność finansową przedsiębiorstwa. Badanie płynności
finansowej przedsiębiorstwa. Podstawowe zasady przywracania płynności finansowej. Przykłady analizy
finansowej przedsiębiorstw.
Krótkookresowe problemy decyzyjne (np. rezygnacja z produktu przynoszącego stratę, wytworzyć czy kupić?,
jaki wariant technologiczny wybrać?, dobór przedmiotu produkcji. Próg rentowności – BEP. Dźwignia
operacyjna i finansowa.
Dźwignia finansowa. Efekty dźwigni finansowej. Rentowność kapitałów własnych przedsiębiorstwa.

Tworzenie i pomiar wartości przedsiębiorstwa. Wartość do akcjonariuszy, Wartość dla wszystkich
zainteresowanych stron, Wartość dla klienta, Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. Organizacja systemu
rachunkowości zarządczej zorientowanej na tworzenie i pomiar wartości przedsiębiorstwa.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO 2, 3 - Test pisemny (pytania
otwarte i zamknięte, zadania)
W5

L.p.

ĆWICZENIA

Ćw. 1

Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej – zadania i ćwiczenia

Ćw. 2

Analiza kondycji finansowej wybranego przedsiębiorstwa. Analiza rentowości, płynności, efektywności
gospodarowania i zadłużenia. Charakterystyka otrzymanych wartości – studium przypadku

Ćw. 3

Analiza progu rentowności, dźwignia operacyjna, ryzyko inwestycyjne– ćwiczenia i zadania

Ćw. 4

Dźwignia finansowa. Zadania i analiza wyników.

Wycena wartości przedsiębiorstwa – studium przypadku. Studenci dokonują wyceny wybranego
przedsiębiorstwa za pomocą metod majątkowych, dyskontowych i mieszanych
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - Warunkiem zaliczenie
ćwiczeń jest aktywność na zajęciach oraz MO4 - kolokwium pisemne z zadaniami typu wybór najlepszego rozwiązania i
uzasadnienie dlaczego.
Ćw. 5

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
38

27

12
30
45
125
5

13
40
45
125
5

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Dobija, Mieczysław. Rachunkowość zarządcza i controlling. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Bartłomiej Nita, Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem . Kraków: Wolters Kluwer
Polska, 2008.
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Roman Kotapski, Robert Kowalak, Grzegorz Lew, Rachunkowość zarządcza: kompendium wiedzy. Wrocław:
Wydaw. Marina, 2008.

3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Strategiczna rachunkowość zarządcza, red. nauk. Edward Nowak. Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne,
2008.
Wiktor Gabrusewicz, Aldona Kamela-Sowińska, Helena Poetschke Rachunkowość zarządcza - Wyd. 2 zm. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002
Piotr Szczypa Rachunkowość zarządcza : klucz do sukcesu - Wyd. 4. - Warszawa : CeDeWu, 2011

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1
Efekt 2

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Test wiedzy poniżej 15
pkt
Student nie potrafi podjąć
decyzji dotyczącej
krótkoterminowych
problemów decyzyjnych
w przedsiębiorstwie oraz
nie wie co to jest dźwignia
finansowa

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

Student częściowo
potrafi podjąć decyzje
dotyczące wybranych
krótkoterminowych
problemów decyzyjnych
w przedsiębiorstwie
oraz częściowo umie
wyjaśnić znaczenie
dźwigni finansowej
Student wie co to jest
wartość
przedsiębiorstwa i jakie
są metody szacowania
jego wartości oraz
częściowo potrafi
dokonać wycenę
wartości
przedsiębiorstwa
wybranymi metodami
prostymi
7 ÷8, 9 ÷10 pkt

Student potrafi podjąć
decyzje dotyczące
krótkoterminowych
problemów decyzyjnych
w przedsiębiorstwie
oraz umie wyjaśnić
znaczenie dźwigni
finansowej

Efekt 3

Student wie co to jest
wartość przedsiębiorstwa i
jakie są metody
szacowania jego wartości
oraz nie potrafi dokonać
wyceny wartości
przedsiębiorstwa

Efekt 4

Aktywność poniżej 6 pkt

Student wie co to jest
wartość
przedsiębiorstwa i jakie
są metody szacowania
jego wartości oraz
częściowo potrafi
dokonać wycenę
wartości
przedsiębiorstwa
wybranymi metodami
prostymi
11 ÷12, 13 ÷15 pkt

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt
Student bardzo dobrze
potrafi podjąć decyzje
dotyczące
krótkoterminowych
problemów decyzyjnych
w przedsiębiorstwie
umie bardzo dobrze
wyjaśnić znaczenie
dźwigni finansowej
Student wie co to jest
wartość
przedsiębiorstwa i jakie
są metody szacowania
jego wartości ora potrafi
dokonać wyceny
wartości
przedsiębiorstwa
metodami prostymi i
dyskontowymi
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 elearningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia sięsą udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach i
są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
na Wirtualnym dziekanacie

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

64

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

SEMINARIUM MAGISTERSKIE - II, III, IV
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Poziom studiów:
Studia II stopnia
Nazwa modułu
programu:
Seminarium
Liczba punktów
ECTS: 3, 3, 6

Profil:
praktyczny
Rok studiów: I-II
Semestr studiów: II, III, IV

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zo

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Ogólna liczba godzin
Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

30 + 30 + 30

12 + 12+20

42 +42 + 50

Studia
niestacjonarne

15 + 21+ 30

6+ 6+12

21 + 27 + 42

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): dany promotor (imię.nazwisko@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Określenie zasad przy pisaniu pracy magisterskiej i uświadomienie sobie wymogów prawnych odnoszących się
do własności intelektualnych

C2.

Sformułowanie problemu badawczego i scharakteryzowanie procesu badawczego w oparciu o metodologię badań

C3.

Przedstawienie w sposób zrozumiały i przekonywujący wyników analizy badawczej

WYMAGANIA WSTĘPNE:
1. Znajomość podstawowych zagadnień w zakresie nauki o organizacji i zarządzaniu.
2. Umiejętność analizy materiałów źródłowych i syntezy wniosków.
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

EK1

EK2

EK3

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Efekty przedmiotowe
Zna zasady pisania prac magisterskich. Rozumie prawne i
organizacyjne aspekty przygotowania prac magisterskich
oraz zna metody badawcze do rozwiązywania określonych
problemów badawczych.
Potrafi omówić proces badawczy, określić cel i obszar
badań, postawić tezę naukową i hipotezę badawczą.
Potrafi zastosować wybrane metody, narzędzia i techniki
badawcze i dobrać próbę badawczą.
Potrafi: opisywać przedmiot badań i jego specyfikę;
dokonać
empirycznej
identyfikacji
problemowej;
specyfikować problemy i miejsce przedmiotu badań w
systemie organizacyjnym; opisywać relacje przedmiotu
badań z otoczeniem; zbierać dane statystyczne; wykonać
analizę statystyczną; odnosić dane do reprezentatywnej
grupy badawczej; weryfikować hipotezy.

K2_W05
K2_W13

K2_U13

K2_U01
K2_U02
K2_U11
K2_U18
K2_K07

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

S1

SEMINARIUM
Semestr II
Planowanie pracy magisterskiej –wstępny opis założeń problemowych, w tym ogólny opis tematu, celu i
struktury pracy dyplomowej.

S2

Ustalenie tematu, celu i struktury pracy magisterskiej.

S3

Technika pisania pracy – przedstawienie wymagań.

S4

Praca z materiałami źródłowymi.

S5

Przygotowanie ostatecznego tytułu pracy magisterskiej i jej struktury.
Semestr III

S1

Praca z literaturą przedmiotu – zasady, normy w tym zakresie. Konsultacje z promotorem przy pisaniu
treści teoretycznych.

S2

Opracowywanie teorii pracy. Badania literaturowe. Praca z tekstem. Konsultacje.

S3

Proces badawczy – wprowadzenie, przegląd metod, technik i narzędzi badawczych.
Uzasadnienie celu badań. Uzasadnienie konieczności podjęcia badań. Postawienie hipotez badawczych.
Prezentacja założeń metodologicznych pracy dyplomowej. Konsultacje.
Konstruowanie narzędzi badawczych, zasady opracowywania wyników badań. Narzędzie badawcze –
prezentacja rozwiązań. Konsultacje.

S4
S5

Semestr IV
S1

Określenie reprezentatywnej grupy badawczej. Charakterystyka obiektu badanego. Prezentacja . Dyskusja
merytoryczna.

S2

Opracowywanie wyników badań. Konsultacje.

S3
S4

Struktura autoreferatu. Syntetyczne przedstawienie procesu badawczego i wniosków z analizy. Weryfikacja
hipotez. Wizualizacja. Wskazanie kierunków usprawnień lub nowych rozwiązań. Konsultacje.
Zasady edycji pracy. Analiza strony formalno-językowej pracy dyplomowej. Zaliczenie wersji roboczej.
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S5
S6

Przygotowanie prezentacji pracy magisterskiej – opracowanie raportu dokumentującego wnioski
i propozycje. Monitoring pisania pracy. Konsultacje.
Przygotowanie do egzaminu magisterskiego. Konsultacje.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen:
Sem. II – MO16 – inne (opracowanie tematu i struktury pracy);
Sem. III – MO12 – zadanie praktyczne (opracowanie teorii pracy);
Sem. IV - MO9 prezentacja, MO1 – egzamin ustny.
METODY DYDAKTYCZNE:
1.
2.
3.

Wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną
Prezentacja
Studium przypadku, dyskusja, case study

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności łącznie
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np. konsultacje i
egzaminy)
Opracowywanie pracy dyplomowej
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

1.
2.
3.

134

90

106
60
300
12

150
60
300
12

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Stanisław Urban, Wiesław Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wyd. 7 popr. i uzup. Wydaw.
AE, Wrocław 2010.
Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i S-ka,
Poznań 2001.
Krystyna Wojcik, Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów prac dyplomowych (licencjackich,
magisterskich, doktorskich). Wyd. 6. Oficyna Wydaw. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Pawlik K., Zenderowski R. Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe, Wyd.
Ce De Wu, Warszawa 2011.
Regulamin dyplomowania WSH we Wrocławiu

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

EK 1

Na ocenę 3
Temat pracy i opis
struktury pracy z
błędami

Na ocenę 3,5
Temat pracy i opis
struktury pracy z
nielicznymi
błędami

Na ocenę 4
Temat pracy i opis
struktury pracy
poprawny

Na ocenę 4,5
Temat pracy i
opis struktury
pracy z
nielicznymi
uwagami

Na ocenę 5
Temat pracy i opis
struktury pracy bez
zastrzeżeń
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EK 2

EK 3

Teoria pracy
napisana z błędami

Teoria pracy
Teoria pracy
Teoria pracy
Teoria pracy
napisana z
napisana poprawnie napisana z
napisana bez
nielicznymi
nielicznymi
zastrzeżeń
błędami
uwagami
Ocena z egzaminu wynika ze średniej arytmetycznej wg skali opracowanej dla protokołu egzaminu
magisterskiego i obejmuje ocenę autoprezentacji pracy oraz ocenę za trzy pytania egzaminacyjne.

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

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia w Wirtualnym
dziekanacie lub przekazane w formie elektronicznej grupie
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia sięsą udostępniane studentom w Wirtualnym dziekanacie i w
Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach i są
dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest uzgadniany przez promotora ze studentami i jest zamieszczany w druku zajęć
seminaryjnych
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni i w Wirtualnym dziekanacie.
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
w Wirtualnym dziekanacie.

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Kierunku

SEMESTR TRZECI
ZARZĄDZANIE PR
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE PR
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Poziom studiów:
Studia II stopnia
Nazwa modułu
programu:
Kierunkowe
Liczba punktów ECTS:
2

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Ogólna liczba godzin
Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

8

14 + 8

30

Studia
niestacjonarne

6

12 + 6

24
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Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): dany wykładowca (imię.nazwisko@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie z problematyką podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów public relations

C2.

Kształtowanie świadomego budowania wizerunku oraz tworzenia tożsamości organizacyjnej.

C3.

Nauczenie studentów zasad formułowania działań public relations.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza w zakresie obszaru „Podstawy marketingu”
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Student zna pojęcia z zakresu public relations

K2_W02

EK2

Potrafi zidentyfikować cel i motywy podejmowania działań
PR w konkretnej sytuacji

K2_U01
K2_U09

EK3

Potrafi wymienić techniki public relations i powiązać je z
konkretnymi sytuacjami

K2_U09

EK4

Identyfikuje sposoby oceny efektów działań PR w
kontekście społeczno-rynkowym.

K2_K05

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Pojęcie public relations oraz przegląd pojęć podstawowych. Miejsce oraz funkcje public relations w systemie
działań marketingowych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji.

W2

Procedura projektowania kampanii PR. Techniki public relations: podstawowe zasady kontaktu z mediami.

W3

Rola i zadania wewnętrznych public relations. Kampania internal communications jako wsparcie dla zmian
zachodzących w przedsiębiorstwie, organizacji i instytucji.

W4

Organizacja wydarzeń specjalnych.

W5

Event marketing. Nowe media i techniki w PR.

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

PROJEKT

P1

Miejsce oraz funkcje public relations w systemie działań marketingowych przedsiębiorstw, instytucji i
organizacji. Założenia projektu

P2

Procedura projektowania kampanii PR. Studia przypadków kampanii PR.
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P3

Techniki public relations: podstawowe zasady kontaktu z mediami.

P4

Organizacja wydarzeń specjalnych. Event marketing. Studia przypadków kampanii PR.

P5

Niestandardowe przejawy działań public relations.

P5

Monitoring i badanie skuteczności działań PR.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO5 – projekt
METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
Wykład z prezentacją multimedialną
Analiza przypadków
Projekt

1.
2.
3.

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

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

1.
2.
3.
4.

30

24

6
8
6
50
2

6
12
8
50
2

LITERATURA PODSTAWOWA:
Public relations, Anthony Davis; tł. Grzegorz Dąbkowski. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007.
Szymoniuk B. (red.), Komunikacja marketingowa. Instrumenty metody, PWE, Warszawa 2006.

1.
2.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Szymańska A., Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Unimex, Wrocław 2005.
„Marketing i Rynek”, „Marketing w Praktyce”,

1.
2.

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

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Test wiedzy poniżej 15 pkt
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
Projekt napisany z błędami Projekt napisany z
Teoria projektu
Teoria projektu napisana
dyskwalifikującymi
nielicznymi błędami
napisana poprawnie
bez zastrzeżeń
Efekt 4
Aktywność poniżej 6 pkt
7 ÷8, 9 ÷10 pkt
11 ÷12, 13 ÷15 pkt
powyżej 16 pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

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

5.
6.
7.

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Kierunku
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PRAKTYKA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PRAKTYKA
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Inne

Poziom studiów:
II stopnia
Nazwa modułu
programu:
Kierunkowy/
specjalnościowy
Liczba punktów
ECTS:
15
Ogólna liczba
godzin

Studia
stacjonarne

375+10

385

Studia
niestacjonarne

375+6

381

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę
Tryb studiów

Profil:
praktyczny
Rok studiów: I
Semestr studiów: 2
Forma zajęć

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

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

C1.

C2.

C3.

Wykorzystanie wiedzy kierunkowej i specjalnościowej, w szczególności dla:
1) wiedzy kierunkowej:
a) określenie struktury organizacyjnej w danym przedsiębiorstwie,
b) zdefiniowanie procesów biznesowych,
c) poznanie procesu zarządzania,
d) zapoznanie się z infrastrukturą przedsiębiorstwa;
2) wiedzy specjalnościowej:
a) określenie stosowanych metod zarządzania,
b) zdefiniowanie decyzji menedżerskich w zakresie zarządzania.
Weryfikacja oraz pogłębienie umiejętności pracy, a w szczególności dotyczących:
1) obowiązków na podstawowych stanowiskach pracy
2) umiejętności obsługi informatycznych systemów zarządzania, np. obsługi programów
magazynowych, księgowania, planowania transportu, itp.
3) przestrzegania przepisów bhp, działalności podstawowej pracownika itp.,
Nabycie kompetencji społecznych niezbędnych przyszłym pracownikom w działalności, a w tym:
1) nabycie pewności siebie w podejmowaniu decyzji,
2) rozumienia potrzeby rozwoju,
3) pracy w grupie i współodpowiedzialności za efekty pracy.

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

72

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

FEKTY KSZTAŁCENIA:
Efekty przedmiotowe

Lp.

EK1

EK2

EK3

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Potrafi pozyskiwać informacje z miejsca praktyki
zawodowej, integrować i wykorzystać je w kształceniu, a w
tym potrafi:
1) omówić rozwiązania organizacyjne w zakresie
zarządzania danego przedsiębiorstwa,
2) wskazać i omówić stosowane systemy informatyczne,
3) omówić
elementy
infrastruktury
danego
przedsiębiorstwa,
4) omówić nowoczesne metody i koncepcje zarządzania,
5) przedstawić strukturę i rodzaje procesów w danym
przedsiębiorstwie.
Stale poszerza swoje kompetencje zawodowe i personalne
poprzez udział w dodatkowych formach kształcenia w
miejscu praktyki, a w szczególności:
1) w zakresie zarządzania jakością;
2) w zakresie KAIZEN,
3) w zakresie 5S,
4) w zakresie systemów informatycznych zarządzania.
Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z
wykonywanym zawodem.

K2_W15
K2_W04
K2_U02
K2_K08

K2_U02
K2_U17
K2_U18
K2_K04
K2_K08
K2_U06

EK4

Potrafi organizować i kierować pracą zespołu oraz
rozstrzygać problemy w środowisku pracy.

K2_U14

EK5

Potrafi brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania
przed współpracownikami.

K2_K06

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

Praktyka

P1
Zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora i z sylabusem praktyki.
P2
Dokumentacja praktyki i zasady jej rozliczenia.
P3
Efekty uczenia sięrealizowane podczas praktyki i ich osiąganie.
P4
Rozliczenie dokumentacji praktyki i jej zaliczenie.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO16 – inne - sprawozdanie z praktyki.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

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

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Godziny kontaktowe z prowadzącym (konsultacje i
projekt). Przygotowanie dokumentacji praktyki.

10

6

Praktyka i konsultacje z opiekunem praktyk.

375

375

385
15

381
15

SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS
LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Zarządzenie Rektora 15/16 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie praktyk zawodowych
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Regulamin studiów WSH

1.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA SIĘ

Na ocenę 2

Efekt 1 -5

Brak
dokumentacji
sprawozdawczej
potwierdzającej
osiągnięcie
efektów
<=50%

Na ocenę 3
Dokumentacja
niekompletna – efekty
osiągnięte w małym
zakresie

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Dokumentacja kompletna –
efekty osiągnięte, drobne
uwagi.

Dokumentacja kompletna
– efekty osiągnięte bez
zastrzeżeń.

>=70-85%

>=85%

>=50-70%

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

4.
5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej
Plan studiów i zakładane efekty uczenia sięsą 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 zaliczeń ustala Wykładowca i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie
Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej

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

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Ogólna liczba godzin
Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20 +8

38

Studia
niestacjonarne

6

12+6

24

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.

Zapoznanie
studentów
z
podstawowymi
pojęciami
z
zakresu
i wskazanie miejsca zarządzania procesowego w naukach o zarządzaniu.

zarządzania

procesowego

C2.

Przekazanie studentom wiedzy o klasyfikacji procesów w organizacjach oraz o sposobach zarządzania nimi.

C3.

Przekazanie studentom wiedzy na temat uwarunkowań stosowania zarządzania procesowego w organizacjach
procesowych oraz jego zalet i wad.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania - znajomość podstaw zarządzania organizacją, ogólna wiedza na temat jego funkcji
i celów.
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2

EK3

EK4

Efekty przedmiotowe
Rozumie istotę i prawidłowości podejścia procesowego w
zarządzaniu.
Ma uporządkowaną wiedzę na temat klasyfikacji procesów
w organizacjach i sposobów zarządzania nimi oraz
doskonalenia organizacji procesowej.
Student potrafi dokonać oceny skuteczności i zaproponować
działania optymalizacyjne w procesach organizacyjnych
oraz dokonać oceny przydatności mapy procesów w
sytuacji w jakiej znajduje się organizacja.
Student nabywa zdolności do pracy zespołowej i rozwoju.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K2_W02
K2_W11

K2_U03
K2_U13
K2_U14
K2_K04
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

W1

W2

W3

W4

W5

WYKŁAD
Wprowadzenie do zarządzania procesami – omówienie najważniejszych definicji zarządzania procesami.
Projekt a proces – definicje, różnice, punkty styczne, przykłady praktyczne. Historia rozwoju koncepcji
zarządzania procesami (I, II i III fala zarządzania procami) – spojrzenie z perspektywy historii gospodarczej oraz
historii teorii myśli ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przemian w XIX i XX w.
Omówienie miejsca zarządzania procesowego w naukach o zarządzaniu. Rola procesów
w wybranych koncepcjach zarządzania. Omówienie zalet i wad zarządzania procesowego. Projektowanie
organizacji procesowej. Przedstawienie przebiegu procesu biznesowego za pomocą schematu graficznego.
Wykorzystanie umownych symboli (ideogramów) – omówienie najważniejszych znaków graficznych.
Klasyfikacja procesów (procesy podstawowe, procesy pomocnicze, procesy zarządcze). Struktura procesów
(proces główny, procesy pomocnicze (subprocesy, czynności). Cele, zasady i praktyki zarządzania procesowego.
Organizacja procesowa. Charakterystyka uwarunkowań stosowania zarządzania procesowego w organizacji.
Charakterystyka determinant organizacji procesowej. Projektowanie struktur organizacyjnych dla organizacji
procesowej. Omówienie metody projektowania organizacji procesowej. Modelowanie procesów metodą DMAIC
i SIPOC. Omówienie założeń oceny dojrzałości procesowej organizacji. Analiza przykładów organizacji
procesowych. Analiza cyklu życia procesu – charakterystyka etapów, omówienie przykładów. Mierniki poziomu
realizacji procesu – podział mierników (np. mierniki zasobów, zasileń, rezultatów, mierniki społeczne,
ekonomiczne, ekologiczne, technologiczne), zalety i wady zastosowania mierników. Zastosowanie mierników
jako narzędzia usprawniania zarządzania procesami w organizacji.
Doskonalenie organizacji procesowej. Budowa kultury organizacyjnej wspierającej doskonalenie organizacji
procesowej. Wykorzystanie metod zarządzania innowacjami w celu doskonalenia procesów oraz organizacji.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO3 - Test pisemny
L.p.

Ćw. 1-2

Ćw. 3-7
Ćw. 8-9

ĆWICZENIA/PROJEKT
Przedstawienie studentom wymagań dotyczących realizacji i zaliczenia projektu.
Omówienie głównych założeń projektu:
1. Identyfikacja procesów w wybranej organizacji z podziałem na procesy główne, procesy wspomagające
i procesy zarządzania. Określenie sekwencji procesów, sekwencja celowa. Mechanizm zarządzania
procesami.
2. Określenie wejść i wyjść procesów, celów. Zdefiniowanie właścicieli procesów i ich ról
3. Budowa mapy procesów (symbole graficzne w mapowaniu procesów i ich charakterystyka, założenia
metodyki EPC – Event-driven Process Chain)
4. Opracowanie materialnych i niematerialnych mierników procesów, charakterystyka procesów przez
pomiar atrybutów procesu: koszty, długość czasu realizacji procesu, elastyczność, jakość, znaczenie dla
organizacji, znaczenie dla klienta. Identyfikacja marnotrawstwa procesów.
5. Optymalizacja procesów w organizacji. Reengineering jako instrument zmiany w kierunku procesów,
istota ciągłego doskonalenia procesów, zarządzanie łańcuchem wartości dodanej, określenie
kluczowych czynników sukcesu dla procesów, audyt procesów, controlling procesów, statystyczna
kontrola procesów.
Realizacja projektu pod nadzorem prowadzącego zajęcia (e-learning, konsultacje, email)
Prezentacja zrealizowanych projektów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO5 – projekt, warunkiem zaliczenie jest przygotowanie i przedstawienie
raportu z procesu mapowania procesów w danej organizacji
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
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

1.
2.
3.
4.

38

24

6
16
15
75
3

6
20
25
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
Bitkowska A., Koltenman K., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2011.
Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
Przełomy w zarządzaniu.[3], Zarządzanie procesowe / red.nauk. Ryszard Borowiecki, Leszek Kiełtyka.
Warszawa: TNOiK, 2011.

1.
2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Liker J.K., Droga Toyoty, 14 zasad zarządzania wiodącej formy produkcyjnej świata, Warszawa 2005
Gontar B., Gontar Z., Eksploatacja procesów biznesowych, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, 2013, nr
2
Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie: identyfikowanie, pomiar, usprawnianie,
Warszawa 2010

1.
2.
3.

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

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Test wiedzy poniżej 15 pkt
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
Projekt napisany z błędami Projekt napisany z
Teoria projektu
Teoria projektu
dyskwalifikującymi
nielicznymi błędami
napisana poprawnie
napisana bez zastrzeżeń
Efekt 4
Aktywność poniżej 6 pkt
7 ÷8, 9 ÷10 pkt
11 ÷12, 13 ÷15 pkt
powyżej 16 pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia sięsą 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 (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie
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……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu

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

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Poziom studiów:
Studia II stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów
ECTS: 2
Ogólna liczba
godzin

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

10

4

24

Studia
niestacjonarne

6

6

3

15

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

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

Zapoznanie studentów z głównymi instytucjami prawa cywilnego i gospodarczego.

C2.

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw prawa spółek

C3.

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności dotyczących prawa upadłościowego.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Posiadanie podstawowej wiedzy o prawie, jego wykładni oraz funkcjonowaniu państwa.
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Student posiada podstawową wiedzę teoretyczną na temat
istoty prawa cywilnego i gospodarczego (w ramach prawa
spółek).
Student potrafi ustalić aktualny stan prawny dotyczący
prawa spółek.
Student zna podstawowe zasady wykładni prawa oraz
potrafi je zastosować w praktyce prawa upadłościowego.
Wykazuje aktywną postawę do samodzielnego
zdobywania i doskonalenia wiedzy i umiejętności
profesjonalnych.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K2_W07
K2_U06
K2_U06
K2_U17
K2_K05
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

1.Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców.
2.Obowiązki przedsiębiorców w świetle prawa
3.Dobra osobiste przedsiębiorcy
W1
4. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP.
5. Zasada wolności działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, koncesje i zezwolenia,
Krajowy Rejestr Sądowy
1. Miejsce prawa gospodarczego w systemie prawa.
W2
2. Źródła prawa gospodarczego
3. Prawo handlowe a publiczne prawo gospodarcze – aspekty prywatno oraz publiczno prawne
1. Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej
2. Zasady równości przedsiębiorców, uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz
W3
poszanowania słusznych interesów konsumentów
3. Szczegółowe zasady prawa spółek
1. Zasady postępowania upadłościowego i naprawczego.
2. Podmioty prawa upadłościowego: sąd i sędzia – komisarz, syndyk, nadzorca sądowy, zarządca (i ich
zastępcy); upadły oraz wierzyciele
W4
3. Postępowanie układowe.
4. Odrębne postępowania upadłościowe.
5. Upadłość konsumencka
6. Elementy europejskiego prawa spółek
Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO2,3 - Zaliczenie pisemne lub ustne ustalone ze studentami
L.p.
Ćw.1
Ćw.2

Ćw.3
Ćw.4

ĆWICZENIA
1. Spółka w prawie cywilnym
2. Spółki osobowe w prawie handlowym
3. Spółki kapitałowe w prawie handlowym - kazusy
1. Spółka jawna jako podstawowa formuła prowadzenia działalności gospodarczej
2. Spółki partnerskie, komandytowe oraz komandytowo – akcyjne jako uzupełnienie systemu prawa spółek.
3. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne jako wyspecjalizowane formy prowadzenia
działalności gospodarczej – kazusy
1.Wybrane aspekty łączenia i podziału spółek oraz przekształcania spółek – kazusy
2. Wybrane aspekty likwidacji przedsiębiorstw, postępowania upadłościowego i postępowania naprawczego
– kazusy.
1. Elementy prawa zobowiązań – część ogólna wprowadzenie do zagadnień umów gospodarczych - umowy
w obrocie towarowym – kazusy.

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO 14 - dyskusja, aktywność na zajęciach, MO16 - referaty
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną, case study
Opracowanie referatu
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 i wykładów
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
stacjonarne
Niestacjonarne
24

15

6
10
10
50
2

5
15
15
50
2
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LITERATURA PODSTAWOWA:
W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss: Prawo spółek, Warszawa 2014
Prawo cywilne i handlowe: w zarysie, red. Wojciech J. Katner, (aut.) Aleksander Kappes, Wojciech J.
Katner, Urszula Promińska. Wyd. 3, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

1.
2.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Góralczyk, Wojciech. Podstawy prawa. Red. . Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego, 2009
Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw: w świetle polskiego prawa upadłościowego i naprawczego, red.
nauk. Leon Dorozik. Polskie Wydaw. Ekonomiczne, . Warszawa 2006.
Prawo handlowe : testy, kazusy, tablice / Szymon Pszczółka [i in.]. - Wyd. 2 rozszerz. i zm. - Warszawa :
Wydaw. C.H. Beck, 2008.

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Efekt 1

Efekt 2-4

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Student nie opanował
wiedzę z zakresu
omawianych działów
prawa spółek

Student częściowo
opanował wiedzę z
zakresu omawianych
działów prawa spółek

Student opanował
wiedzę z zakresu
omawianych działów
prawa gospodarczego

Student nie posiada
umiejętność stosowania
zdobytej wiedzy z
zakresu omawianych
działów prawa
gospodarczego

Student częściowo
posiada umiejętność
stosowania zdobytej
wiedzy z zakresu
omawianych działów
prawa gospodarczego

Student posiada
umiejętność stosowania
zdobytej wiedzy z
zakresu omawianych
działów prawa
gospodarczego

Na ocenę 5
Student bardzo dobrze
opanował wiedzę z
zakresu omawianych
działów prawa
gospodarczego
Student posiada bardzo
dobrą umiejętność
stosowania zdobytej
wiedzy z zakresu
omawianych działów
prawa gospodarczego

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

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZRZĄDZANIE ZMIANĄ
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polskim

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: IV

Poziom:
Studia II stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów ECTS:
2

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: ……
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Zapoznanie studentów z problematyką zmian organizacyjnych oraz kluczowymi czynnikami zarządzania
zmianami
Rozwijanie umiejętności diagnozy procesu zmian i stanu organizacji oraz planowania działań służących
efektywnemu wprowadzaniu zmian w przedsiębiorstwach
Rozwijanie umiejętności funkcjonowania w zespole wdrażającym zmiany oraz zapoznanie z rolą i specyfiką
działania lidera zmian

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy Zarządzania; Podstawy Zarządzania Zasobami Ludzkimi; Zachowania organizacyjne

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Posiada wiedzę w zakresie istoty zmian organizacyjnych a
także typów i modeli zmian.

K2_W04

EK2

Posiada wiedzę na temat kluczowych umiejętności
skutecznego lidera zmian

K2_W14

EK3

Posiada umiejętności planowania działań służących
efektywnemu wprowadzaniu zmian w przedsiębiorstwach.

K2_U07

EK4

Potrafi rozpoznać źródła oporu wobec zmian i poradzić
sobie z jego przełamaniem

K2_U07

EK5

Potrafi zaangażować innych i wzbudzić w nich chęć
wprowadzania zmian – buduje klimat innowacyjności

K2_U05
K2_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

Przegląd pojęć i definicji z obszaru zarządzania zmianami. Wpływ globalizacji na zjawisko zmian
organizacyjnych. Źródła i rodzaje zmian. Przedmiotowy zakres zmian. Złożoność organizacji a zmiany. Skala i
specyfika współczesnych zmian.
Formy podejścia do zmian. Prezentacja modelu Lewina. Znaczenie kryzysów w modelu Greinera. Koncepcja
W2
teorii „E” i „O”.
Emocjonalne aspekty zmian. Istota oporów. Źródła oporów wobec zmian. Identyfikowanie oraz śledzenie sił
W3
oporów i blokad. Struktura sił oporów. Metody postępowania z oporami wobec zmian organizacjach - wnioski
dla kierowników.
Znaczenie kierowników i liderów w procesie zmian; Sylwetka skutecznego lidera zmian. Zdolności przywódcze
W4
oraz umiejętności menedżerskie jako podstawa efektywności zmian.
Zmiany ciągłe jako podstawowy element organizacji. Model zarządzania zmianą: wyznaczanie kierunku,
W5
zdobywanie ludzi, przekształcanie organizacji, wspieranie zmian. Ogólna charakterystyka metod projektowania
zmian organizacyjnych. Wykorzystanie podejścia diagnostycznego i prognostycznego w projektowaniu zmian.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 - Kolokwium pisemne
W1

L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Identyfikacja i analiza źródeł zmian w organizacji poprzez analizę otoczenia ekonomicznego oraz potencjału
organizacyjnego na podstawie studium przypadku.

Ćw.2
Ćw.3

Charakterystyka organizacji na przykładzie modelu Greinera.
Analiza przyczyn i źródeł kryzysu w organizacji. Identyfikacja etapów rozwoju i sytuacji kryzysowych w
organizacjach (studium przypadku).
Kształtowanie pozytywnych postaw wobec zmian w organizacji. Rola motywacji, czasu i informacji w obliczu
zmiany. Identyfikacja źródeł oporu w restrukturyzowanych organizacjach (studium przypadku).

Ćw.4

Kultura organizacyjna jako bariera wprowadzania zmian-studium przypadku.
Ogólna charakterystyka metod projektowania zmian organizacyjnych. Wykorzystanie podejścia diagnostycznego
Ćw.5
i prognostycznego w projektowaniu zmian. Stałe analizy sytuacji. Budowa planu rozwoju organizacja. Analiza
przypadku.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO11- studium przypadku
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Wykład z prezentacją multimedialną
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
10
50
2

9
20
50
2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Skalik J., Zmiana warunkiem sukcesu: dynamika zmian w organizacji; ewolucja czy rewolucja, Wydawnictwo
AE, Wrocław 2006
Penc J., Decyzje i zmiany w organizacji: w poszukiwaniu skutecznych sposobów działania. Difin, Warszawa
2007
Zarębska A., Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Krawiec F., Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa,
2007.
Drucker P., Zarządzanie XXI wieku, MT Biznes, Warszawa 2009

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1-2
Efekt 3-5

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Test wiedzy poniżej 15
pkt
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

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%

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%

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

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia sięsą 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

84

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

SEMESTR CZWARTY
BUDOWANIE ZESPOŁU I PRZYWÓDZTWO
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
BUDOWANIE ZESPOŁU I PRZYWÓDZTWO
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polskim

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: IV

Poziom:
Studia II stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów ECTS:
2

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

6

14+4

24

Studia
niestacjonarne

6

9+3

18

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot: ……
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Przedstawienie istoty skutecznego przewodzenia i budowania zespołu

C2.

Kształtowanie umiejętności związanych z efektywnością własną i pracą zespołową.

C3.

Zapoznanie z koncepcjami stanowiącymi podstawę do rozwiązywania problemów praktyki menedżerskiej

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy Zarządzania; Podstawy Zarządzania Zasobami Ludzkimi; Zachowania organizacyjne
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2

Efekty przedmiotowe
Student zna poszczególne style przywódcze i ich
stosowanie w zarządzaniu zespołem i poszczególnych
fazach budowania zespołu
Student zna najważniejsze teorie i koncepcje związane z
przywództwem i zarządzaniem zespołem

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K2_W03
K2_W06

EK3

Student potrafi zaplanować proces zmian i sposób ich
wdrażania w zespole

K2_U07

EK4

Student potrafi inicjować działania i organizować pracę
zespołu, delegować uprawnienia i oceniać postępy pracy

K2_U14
K2_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

Przywództwo – istota, funkcje i kierunki rozwoju. Pojęcie i funkcje przywództwa, kompetencje przywódców,
menedżer a przywódca
Przegląd najważniejszych teorii i koncepcji przywództwa w organizacjach: klasyczne i współczesne koncepcje;
W1
podejście oparte na cechach osobowości przywódców; podejście behawioralne; koncepcje przywództwa
sytuacyjnego, przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne; role współczesnego lidera – lider jako trener,
mentor i coach.
Zarządzanie sobą i własnym rozwojem podstawą skutecznego przywództwa. Skuteczność działania w życiu
W2
osobistym lidera. Kluczowe kompetencje skutecznych przywódców
Dynamika grupy i budowanie zespołu – rozwój zespołu wg modelu Tuckmana, role w zespole, delegowanie
zadań, planowanie pracy własnej i podwładnych.
W3
Przywództwo i zarządzanie zespołem: integracja zespołu, dobór członków zespołu, motywowanie członków
zespołu, ocena wyników pracy członków zespołu
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 - Kolokwium pisemne
L.p.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3
Ćw.4
Ćw.5

ĆWICZENIA
1. Lider w dzisiejszych czasach; od menedżera do lidera, od zarządzania do przewodzenia; teorie kierowania w
praktyce: podejście oparte na cechach osobowości przywódców, podejście behawioralne, koncepcje
przywództwa sytuacyjnego; role współczesnego lidera – lider jako trener, mentor i coach. Studium przypadku.
Zarządzanie sobą i własnym rozwojem podstawą skutecznego przywództwa. Skuteczność działania w życiu
osobistym lidera: inteligencja emocjonalna, samoświadomość, zarządzanie czasem, przyjmowanie postaw
asertywnych, zarządzanie stresem. Studium przypadku
Dynamika grupy i budowanie zespołu. Rozwój zespołu wg modelu Tuckmana. Role w zespole. Delegowanie
zadań, planowanie pracy własnej i podwładnych. Style kierowania. Studium przypadku
Skuteczna komunikacja w grupie (prowadzenie rozmów oceniających i przekazywanie informacji zwrotnej,
komunikowanie, prowadzenie spotkań i prezentacji). Studium przypadku
Trening umiejętności przywódczych (dobór, motywowanie, ocena członków zespołu). Studium przypadku

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO11- studium przypadku
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Wykład z prezentacją multimedialną
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
4.
5.
6.

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
24

18

16

12

10
50
2

20
50
2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Belbin M., Nie tylko zespół, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa, 2010
Wójcik M., Czarnecka-Wójcik E., Przywództwo i władza menedżerska, Wyd. AE w Katowicach, 2009
Potocki A. (red.), Zachowania Organizacyjne. Wybrane zagadnienia. Wyd. Difin, Warszawa, 2005

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
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Penc J., Role i umiejętności menedżerskie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005
Antoszkiewicz J.D., Techniki menedżerskie. Skuteczne zarządzanie firmą, Poltext, Warszawa 2010
Drucker P., Zarządzanie XXI wieku, MT Biznes, Warszawa 2009

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1-2
Efekt 3-4

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Test wiedzy poniżej 15
pkt
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

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%

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%

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

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia sięsą 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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BADANIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
BADANIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polskim

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: IV

Poziom:
Studia II stopnia
Nazwa modułu
programu:
kierunkowy
Liczba punktów ECTS:
1

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Ogólna liczba godzin
Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

16+4

20

Studia
niestacjonarne

6+3

9

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot: ……
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Przekazanie wiedzy o prawnych, ekonomicznych i społecznych aspektach funkcjonowania rynku pracy

C2.

Prezentacja zasad umożliwiających nabycie umiejętności przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych i
prawidłowej autoprezentacji

C3.

Dostarczenie wiedzy umożliwiającej nabycie kluczowych umiejętności interpersonalnych oraz poznanie
obszarów wymagających dalszego doskonalenia

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstawy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem i chęć samodoskonalenia
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
zna i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu rynku pracy i
przedsiębiorczości.
posiada podstawową umiejętność konstruowania
dokumentacji w zakresie umów wykorzystując w tym
zakresie stosowne źródła prawa.
potrafi właściwie określić swoją przewagę konkurencyjną
na rynku pracy
wykazuje aktywną postawę do samodzielnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy i umiejętności

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K2_W04
K2_W14
K2_U06
K2_U17
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WARSZTATY

W1

Pojęcie rynku pracy jego zasady, instytucje rynku pracy, pojęcie bezrobocia i jego skutki. Studium przypadku

W2

Formy zatrudnienia w Polsce. Podstawowe zagadnienia z prawa pracy: umowy o pracę. Umowy o świadczenie
usług. Studium przypadku

W3

Proces pozyskiwania pracowników do organizacji Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych: CV, listy
motywacyjne, listy referencyjne. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej: autoprezentacja, komunikacja
interpersonalna. Strategie i techniki selekcyjne. Studium przypadku
Badanie kompetencji pracownika i określenie jego przydatności zawodowej. Studium przypadku

W4

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO11- studium przypadku
METODY DYDAKTYCZNE
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja, badanie kompetencji.

1.

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

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

1.
2.
3.

20

9

3
2
25
1

12
4
25
1

LITERATURA PODSTAWOWA:
Camp R.R., Strategiczne rozmowy kwalifikacyjne, Kraków 2006.
Jay R., Rozmowa kwalifikacyjna, Warszawa 2010.

1.
2.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Kocot W., Elementy prawa, DIFIN, Warszawa 2008.
Aktualne akty normatywne.

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1-4

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

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

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

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

5.
6.
7.

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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E-BUSINESS
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
E-BIZNES
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Język polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
kierunkowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Liczba punktów ECTS: 3

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Ogólna liczba godzin
Sem.

Inne

10

10+8

28

6

9+6

21

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
mgr Łukasz Jaworski: lukasz@ltb.pl
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie z podstawami e-biznesu, koncepcjami oraz narzędziami skutecznego funkcjonowania w obrębie
biznesu internetowego.

C2.

Przedstawienie koncepcji prowadzenia e-biznesu z wykorzystaniem stron i sklepów internetowych.

C3.

Przedstawienie zasad działania e-biznesu w otoczeniu lokalnym i międzynarodowym.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Technologia informacyjna, Podstawy zarządzania, Marketing
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
EK1
EK2

EK3

EK4

Efekty przedmiotowe
Student ma rozszerzoną wiedzę na temat e-biznesu. Potrafi
operować podstawowymi terminami z zakresu e-biznesu.
Umie przedstawić narzędzia przydatne w e-biznesie.
Student zna metody analizy strategicznej przedsiębiorstwa i
jego otoczenia w odniesieniu do e-biznesu.
Student posiada umiejętności praktycznego modelowania i
wskazywania przebiegu wybranych procesów w
przedsiębiorstwie przy użyciu i narzędzi informatycznych
dla e-biznesu
Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące
realizacji określonych zadań, potrafi myśleć i działać w
sposób przedsiębiorczy w kreowaniu i organizowaniu
inicjatyw gospodarczych w zakresie e-biznesu.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K2_W05
K2_W05

K2_U03

K2_K01
K2_K05
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2

WYKŁAD
Wprowadzenie do e-biznesu (definicje, relacje, rodzaje, e-biznes w Polsce). Kwestie związane z rozpoczęciem
działalności e-biznesowej. Trendy w e-biznesie. Branding w e-biznesie - domeny internetowe. Rozwiązania
hostingowe, certyfikaty SSL.
Wprowadzenie do budowy strony internetowej (użyteczność stron www, rodzaje stron www, systemy CMS).
Wstęp do narzędzi stosowanych w e-biznesie.

W3

Wprowadzenie do tworzenia i prowadzenia sklepu internetowego (przegląd i analiza oprogramowania,
optymalizacja sklepów, błędy w funkcjonowaniu sklepów). Innowacje stosowane w branży e-commerce.

W4

Kluczowe aspekty e-biznesu - zagadnienia prawne e-commerce, RODO, narzędzia Google, content marketing.

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO 2,3 - test pisemny pytania otwarte i zamknięte
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Prowadzenie e-biznesu - Wytyczne do przygotowania biznes planów działalności e-biznesowej. Wybór domeny
internetowej i hostingu.

Ćw.2
Ćw.3
Ćw.4
Ćw.5

Przegląd oprogramowania służącego do budowy stron internetowych. Wstęp do budowy strony www.
Przegląd oprogramowania służącego do budowy sklepów internetowych. Wstęp do opracowania sklepu
internetowego. Optymalizacja stron i sklepów internetowych. Wdrożenie przydatnych funkcjonalności.
Content marketing – treści, które sprzedają i budują wizerunek marki. Podstawowe kwestie związane z
marketingiem internetowym.
Badania ruchu na stronie internetowej (Google Analytics, eyetracking, clickracing) oraz badania widoczności w
wyszukiwarce Google. Analiza UX sklepów i stron internetowych.

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO16 – zadania praktyczne, dyskusja
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
Niestacjonarne
28

21

6
16
25
75
3

9
15
30
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Dutko M. i inni: Biblia e-biznesu 2. Nowy Testament, Helion, Gliwice 2016
Dutko M.: E-biznes. Poradnik praktyka. Wydanie 2, Helion, Gliwice 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
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1.
2.

Bonek, T., Smaga, M. Biznes w internecie. Wolters Kluwer SA, 2012
Królewski J, Sala P. (red.): E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, PWN, Warszawa 2014

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA SIĘ

Efekt 1 - 4

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

Na ocenę 3-3,5
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=51-70%

Na ocenę 4-4,5
osiągnięcie
zakładanych efektów
kształcenia z
pominięciem
niektórych mniej
istotnych aspektów
>=71-85%

Na ocenę 5
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%

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

4.

5.
6.
7.

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIEBIORSTWA
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Język polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
kierunkowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Liczba punktów ECTS:4

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Ogólna liczba godzin
Sem.

Inne

10

20+8

38

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 z zakresu metod wyceny wartości przedsiębiorstw

C2.

Nabycie umiejętności w zakresie pomiaru zmian wartości przedsiębiorstwa

C3.

Zapoznanie studentów z metodami określania korzyści z tytułu połączeń przedsiębiorstw

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student zna podstawy rachunkowości finansowej i finansów przedsiębiorstw.
Student potrafi skalkulować zysk, koszt kapitału, wartość bieżącą pieniądza.
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

potrafi zdefiniować zarządzanie wartością dla akcjonariuszy
oraz zidentyfikować główne czynniki

K2_W06

EK2

potrafi dokonać kalkulacji zysku ekonomicznego oraz
wartości dodanej dla akcjonariuszy

K2_U01

EK3
EK4

zna i potrafi zastosować metody majątkowe, dochodowe oraz
mieszane do wyceny wartości przedsiębiorstwa
jest świadomy konfliktu interesów prezentowanych przez
stakeholders w procesie wdrażania zarządzania wartością dla
akcjonariuszy

K2_U01
K2_U04
K2_U15
K2_K05
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Metody wyceny wartości przedsiębiorstw

W2

Krytyka zysku księgowego jako miary efektywności przedsiębiorstwa.

W3

Geneza koncepcji zarządzania wartością dla akcjonariuszy Zarządzanie wartością dla akcjonariuszy jako
koncepcja zarządzania. Pojęcie i rodzaje stakeholders.

W4

Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa. Istota i metody wyceny kapitału intelektualnego

W5

Zysk ekonomiczny jako miara efektywności przedsiębiorstwa. Miernik SVA jako miara efektywności
przedsiębiorstwa.

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO 2,3 - test pisemny pytania otwarte i zamknięte
L.p.

ĆWICZENIE/PROJEKT

ĆW1

Wycena przedsiębiorstwa metodami majątkowymi, dochodowymi, mieszanymi i porównawczymi

ĆW2

Kalkulacja zysku księgowego przy różnych założeniach polityki rachunkowości jednostki

ĆW3

Wycena kapitału intelektualnego

ĆW4

Kalkulacji zysku ekonomicznego. Kalkulacja SVA

ĆW5

Rozliczenia korzyści z tytułu fuzji. Zrównoważona karta wyników

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO16 – zadania praktyczne, dyskusja
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Wykład z prezentacją multimedialną, case study
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
38

24

12
25
25
100
4

16
30
30
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1
2

Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, Wyd. FRR w Polsce, Warszawa 2003
Suszyński C., Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, PWE, 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1

Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka,
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Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Sp. z o.o. 2002
KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA SIĘ
Efekt 1-2

Efekt 3 - 4

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Test wiedzy poniżej 15
pkt
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

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%

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt
osiągnięcie
zakładanych efektów
kształcenia
obejmujących
wszystkie istotne
aspekty
>=85%

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

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na
platformie e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia sięsą 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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ANALIZA I OCENA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ANALIZA I OCENA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
Język polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
kierunkowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Liczba punktów ECTS:4

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Ogólna liczba godzin
Sem.

Inne

10

20+8

38

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.
C3.

Nabycie umiejętności prawidłowego stosowania narzędzi analizy finansowej do rozwiązania różnorodnych
problemów gospodarczych
Zapoznanie studentów z obowiązkami kierownika jednostki i rady nadzorczej w zakresie sprawozdawczości
finansowej.
Zapoznanie studentów z obowiązkiem, celem oraz zakresem badania sprawozdania finansowego

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student ma podstawową wiedzę z mikroekonomii oraz umiejętność interpretacji zjawisk ekonomicznych, jak również
znajomość podstawowych kategorii z zakresu finansów i rachunkowości.
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

EK1

EK2
EK3

EK4

Efekty przedmiotowe
posiada wiedzę na temat możliwości stosowania różnych
narzędzi analitycznych do gromadzenia, przetwarzania i
udostępniania informacji niezbędnych do rozwiązywania
problemów finansowych przedsiębiorstwa
potrafi dokonać wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzić
sprawozdanie finansowe jednostki
potrafi zastosować funkcje finansowe dostępne w arkuszach
kalkulacyjnych do rozwiązywania problemów decyzyjnych z
zakresu analizy finansowej.
samodzielnie zdobywa i doskonali wiedzę oraz umiejętności
profesjonalne w warunkach ciągłych zmian przepisów
regulujących rachunkowość jednostek gospodarczych

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K2_W06

K2_U01
K2_U01
K2_U04
K2_U15
K2_K05
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Podstawy metodyczne analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Analiza finansowa a analiza ekonomiczna i
rachunkowość finansowa

W2

Metodyczne aspekty konwersji bilansu oraz rachunku zysków i strat do celów analitycznych

W3

Analiza wskaźnikowa. Kryteria oceny płynności finansowej, aktywności, rentowności oraz zadłużenia
przedsiębiorstwa.

W4

Instrumenty finansowe. Rachunkowość w warunkach upadłości przedsiębiorstwa

W5

Zamknięcie roku obrotowego i sprawozdanie finansowe. Zawartość informacyjna sprawozdania finansowego

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO 2,3 - test pisemny pytania otwarte i zamknięte
L.p.

ĆWICZENIE/PROJEKT

ĆW1

Ewidencja leasingu. Kontrakty długoterminowe. Ewidencja i wycena rezerw

ĆW2

Odroczony podatek dochodowy – aktywa. Odroczony podatek dochodowy – rezerwy.

ĆW3

Instrumenty finansowe – wycena i ewidencja. Instrumenty finansowe – skorygowana cena nabycia. Wycena
aktywów i pasywów w jednostce nie kontynuującej działalności. Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych

ĆW4

Księgowanie na wynik finansowy – wariant porównawczy, wariant kalkulacyjny

ĆW5

Sporządzanie sprawozdania z przepływów pieniężnych. Ustalanie i podział wyniku finansowego

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO16 – zadania praktyczne, dyskusja
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Wykład z prezentacją multimedialną, case study
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z
prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze
2.
wskazaną literaturą
3. Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do
4.
egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS
1.

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
Niestacjonarne
38

24

12

16

25

30

25

30

100
4

100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1
2

Tadeusz Dudycz, Stefan Wrzosek, Analiza finansowa : problemy metodyczne w ujęciu praktycznym. Wyd. 2.
Wydaw. AE, Wrocław 2003.
Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa . Wydaw. Nauk. PWN,
Warszawa 2007.
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Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak, Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

3

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością. Wyd. ODiDK,
Gdańsk 2008.
Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego (wyd. II poprawione i
rozszerzone), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1-2

Efekt 3 - 4

Na ocenę 44,5

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Test wiedzy
poniżej 15
pkt
brak
osiągnięcia
zakładanych
efektów
kształcenia
<=50%

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24
÷26 pkt

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%

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt

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

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