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Specjalność: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
1. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
SYLABUS PRZEDMIOTU
NAZWA PRZEDMIOTU :
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: III

Poziom studiów:
SDS
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

10

20+4

24

6

12+3

21

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

Nabycie wiedzy z zakresu koncepcji zrównoważonego rozwoju i jej przełożenia na zarządzanie organizacją

C2.

Uzupełnienie wiedzy z zakresu kształtowania etycznie działającej i odpowiedzialnej organizacji w kontekście
zrównoważonego rozwoju

C3.

Nabycie umiejętności efektywnego wykorzystywania instrumentów zarządzania społeczną odpowiedzialnością w
nowoczesnej organizacji

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z przedmiotów: Podstawy zarządzania organizacją. Zarządzanie projektami. Klasyczne i współczesne koncepcje
zarządzania.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
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
K2_W12

EK2

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

K2_W12

EK3
EK4

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_W15
K2_U13
K2_U18
K2_K08
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Zrównoważony rozwój, etyka w biznesie i społeczna odpowiedzialność organizacji – wprowadzenie do
przedmiotu

W2

Instytucjonalne standardy CSR na świecie – inicjatywa ONZ Global Compact

W3

Instytucjonalne standardy CSR w UE i w Polsce

W4

Wybrane kwestie etyczne w zarządzaniu organizacją w kontekście zrównoważonego rozwoju

Strategie działań organizacji związane ze zrównoważonym rozwojem, wyzwaniami etycznymi i społeczną
odpowiedzialnością
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 – test wiedzy
W5

L.p.

ĆWICZENIE / PROJEKT

Ćw.1
Ćw.2

Globalne wyzwania a zarządzanie organizacjami – gra zespołowa
Praktyka zarządzania organizacją społecznie odpowiedzialną w kontekście zrównoważonego rozwoju – studium
przypadku

Ćw.3

Praktyka zarządzania organizacją społecznie odpowiedzialną w kontekście zrównoważonego rozwoju - projekt

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

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

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
20
15
75
3

9
25
20
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw / red. nauk. Marek Cisek, Beata Domańska-Szaruga. - Warszawa :
Wydawnictwo Studio Emka, 2010.
Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce / red. nauk. Andrzej Graczyk. - Wrocław : Wydaw. AE,
2007.
Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości : zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania /
Wiesław Maria Grudzewski [i in.]. - Warszawa : Poltext, 2010.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Sroka R., Etyka i prawa człowieka w biznesie. W poszukiwaniu metody, Wydawnictwo UKSW
Wiktorska-Święcka A., Zarządzanie kapitałem społecznym w przedsiębiorstwie w kontekście założeń koncepcji
corporate citizenship. [w:] Moroń D. (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Kreowanie i zarządzanie. Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, ss. 139 – 154.
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
Efekt 1-3
Efekt 4

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Test wiedzy poniżej 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt
Student potrafi wskazać
i omówić kluczowe
obszary CSR i ich
znaczenie dla rozwoju
przedsiębiorstw.

21 ÷23, 24 ÷26 pkt
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.

powyżej 26 pkt
Student rozumie i
potrafi omówić
znaczenie społecznej
odpowiedzialności
biznesu dla wzrostu
pozycji konkurencyjnej
na ryku. Potrafi omówić
poszczególne obszary
CSR i ich znaczenie dla
poszczególnych grup
interesariuszy. Student
rozumie i zna wpływ
CSR dla rozwoju
społeczności oraz
ochrony środowiska.

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

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy 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

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

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: III

Poziom studiów:
SDS
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

10

20+4

24

6

12+3

21

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

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania środowiskiem zgodnie z kryteriami zrównoważonego
rozwoju

C2.

Poznanie procedur programowania i planowania w ochronie środowiska

C3.

Wykorzystanie narzędzi prawnych i ekonomicznych oraz niesformalizowanych i sformalizowanych systemów
zarządzania środowiskiem w praktyce

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu procesów ekonomicznych i prawa, funkcjonowania ekosystemów i ochrony
środowiska
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Efekty przedmiotowe

Lp.
EK1
EK2
EK3

EK4

posiada wiedzę z zakresu zintegrowanego zarządzania
środowiskiem
zna zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami
naturalnymi
rozumie zasady funkcjonowania narzędzi prawnych i
ekonomicznych oraz systemów zarządzania jakością w
ochronie środowiska
potrafi korzystać z narzędzi prawnych i ekonomicznych w
ochronie środowiska

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K2_W04
K2_W12
K2_W12
K2_W15
K2_U13
K2_U18
K2_K08

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Koncepcja zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Modele interakcji gospodarka-środowisko.
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Kryteria równowagi systemowej. Pojemność utylizacyjna ekosystemu jako kryterium zarządzania środowiskiem.
Wskaźniki ekorozwoju.
Polityka ekologiczna, narzędzia prawne i ekonomiczne dla realizacji polityki ekologicznej. Odmaterializowanie
W2
procesów produkcji i usług. Koszty krańcowe redukcji zanieczyszczeń jako kryterium decyzyjne w strategii
zarządzania przedsiębiorstwem.
Wycena zasobów środowiska jako dóbr nierynkowych (metoda CVM), usługi ekosystemów (ekosystem
W3
services) a zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny.
Systemy zarządzania jakością w ochronie zasobów. Jakość produktu a ochrona zasobów (ISO 9000). Systemy
W4
zarządzania środowiskiem (Czystsza Produkcja, ISO 14001, EMAS, TQM) w ochronie jakości środowiska.
Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility) a ochrona środowiska. Rola narzędzi
W5
wspomagających (LCA, ekoprojektowanie i ekolabeling) w kształtowaniu efektywności zużycia i ochrony
zasobów. Audyty środowiskowe, certyfikacja i akredytacja jako instrumenty budowy zaufania.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 – test wiedzy
L.p.

ĆWICZENIE / PROJEKT

Opracowanie projektu polityki ekologicznej w odniesieniu do wybranych zasobów odnawialnych. Założenia
wstępne, podział zespołów, opracowanie założeń.
Wykonanie opracowania w zakresie uwarunkowań prawnych oceny i redukcji kosztów poboru wody na
Ćw.2
przykładach wybranych przedsiębiorstw.
Opracowanie operatu stanu środowiska wybranego obszaru z zastosowaniem wskaźników ekologicznych w
Ćw.3
układzie P-S-R.
Opracowanie projektu warunków usunięcia drzew i krzewów dla konkretnej inwestycji z uwzględnieniem opłat i
Ćw.4
kar środowiskowych.
Opracowanie ekspertyzy w zakresie gospodarowania odpadami z uwzględnieniem opłat i kar środowiskowych
Ćw.5
oraz możliwości wykorzystania na cele energetyczne wybranych odpadów i zasobów odnawialnych.
Opracowanie oceny zanieczyszczenia gleb na zadanym obszarze oraz opracowanie koncepcji jego rekultywacji i
Ćw.6
kierunków wykorzystania.
Strategia zrównoważonego rozwoju w społeczności lokalnej i w przedsiębiorstwie, programowanie i planowanie
Ćw.7
w ochronie środowiska.
Ćw.8Strategia zrównoważonego rozwoju w społeczności lokalnej i w przedsiębiorstwie, programowanie i planowanie
10
w ochronie środowiska – opracowanie robocze, prezentacja rozwiązań.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO5 – projekt zaliczeniowy
Ćw.1

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

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

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
20
15
75
3

9
25
20
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw / red. nauk. Marek Cisek, Beata Domańska-Szaruga. Wydawnictwo
Studio Emka, Warszawa 2010.
Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem. Wyd. PWE, Warszawa 2007
Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania / Stanisław Czaja, Agnieszka Becla. - Wrocław : Wydaw. AE,
2002.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Sroka R., Etyka i prawa człowieka w biznesie. W poszukiwaniu metody, Wydawnictwo UKSW
Wiktorska-Święcka A., Zarządzanie kapitałem społecznym w przedsiębiorstwie w kontekście założeń koncepcji
corporate citizenship. [w:] Moroń D. (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Kreowanie i zarządzanie. Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, ss. 139 – 154.

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
Efekt 1-3
Efekt 4

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Test wiedzy poniżej 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt
Student potrafi wskazać
i omówić kluczowe
obszary C
zintegrowanego
zarządzania
środowiskiem i ich
znaczenie dla rozwoju
przedsiębiorstw.

21 ÷23, 24 ÷26 pkt
Student potrafi omówić
rolę zintegrowanego
zarządzania
środowiskiem dla
kształtowania pozycji
konkurencyjnej
przedsiębiorstw.

powyżej 26 pkt
Student rozumie i
potrafi omówić
znaczenie
zintegrowanego
zarządzania
środowiskiem dla
wzrostu pozycji
konkurencyjnej na ryku.
Potrafi omówić
poszczególne obszary
zintegrowanego
zarządzania
środowiskiem i ich
znaczenie dla
poszczególnych grup
interesariuszy.

Student nie zna istoty
zintegrowanego
zarządzania
środowiskiem.

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy 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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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3. ZARZĄDZANIE ODPADAMI - GOSPODARKA OKRĘŻNA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu:
ZARZĄDZANIE ODPADAMI – GOSPODARKA OKRĘŻNA
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: III

Poziom studiów:
SDS
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

10

20+4

24

6

12+3

21

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): dr hab. Teresa Kupczyk (teresa.kupczyk@handlowa..eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Zdobycie wiedzy, związanej z nowymi warunkami działania w obszarze gospodarki odpadami.
Zrozumienie, że w zarządzaniu zrównoważonym ścieki i odpady stanowią cenny zasób. Kształtowanie wiedzy
jak ocenić potencjał nawozowy/energetyczny/itp. ścieków/odpadów a także ryzyko środowiskowe
Przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów zarządczych w obszarze gospodarki
odpadami.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu procesów ekonomicznych i prawa, funkcjonowania ekosystemów i ochrony
środowiska
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Efekty przedmiotowe

Lp.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

posiada wiedzę z zakresu gospodarki odpadami

K2_W04
K2_W12

EK2

ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zrównoważonego
gospodarowania odpadami i zasobami naturalnymi

K2_W12

EK3

zna podstawy formalno-prawne, zasady oraz podstawowe
metody i techniki stosowane w gospodarce odpadami

K2_W15

EK4

potrafi korzystać z narzędzi prawnych i ekonomicznych w
zarządzaniu odpadami

K2_U13
K2_U18
K2_K08

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Regulacje prawne w Polsce dotyczące gospodarki odpadami. Alternatywne podejście do problemu ścieków i
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odpadów.
W2

Aspekty ekonomiczne gospodarki odpadami. Wskazanie możliwych kierunków zagospodarowania.

W3

Analiza instytucjonalna oraz dobór struktur zarządzania gospodarką odpadami. Przegląd współczesnych trendów
i rozwiązań na przykładach.

W4

Zarządzanie procesami utylizacji odpadów. Zamykanie, rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów

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

ĆWICZENIE PROJEKTOWE

Ćw.1

Projekt: założenia wstępne, dobór grupy, opracowanie założeń: zagospodarowanie odpływu z oczyszczalni
ścieków do nawadniania plantacji biomasy zasilającej lokalną kotłownię lub alternatywa dla marnowanej
żywności (do wyboru przez studentów).

Ćw.2

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa – cel gospodarka odpadami

Ćw.3

Projektowanie rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami.

Ćw.4

Synteza rozwiązań i rekomendacje.

Ćw.5

Prezentacja projektu, dyskusja nad case study.

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

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

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

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

34

21

6
20
15
75
3

9
25
20
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw / red. nauk. Marek Cisek, Beata Domańska-Szaruga. Wydawnictwo
Studio Emka, Warszawa 2010.
Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania / Stanisław Czaja, Agnieszka Becla. - Wrocław : Wydaw. AE,
2002.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Bieżące publikacje naukowe z zakresu zagospodarowania odpadów i ścieków

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
Efekt 1-3
Efekt 4

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Test wiedzy poniżej 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt
Student potrafi wskazać
i omówić gospodarki
odpadami.

21 ÷23, 24 ÷26 pkt
Student potrafi omówić
rolę gospodarki
odpadami dla

Student nie zna istoty
gospodarki odpadami.

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt
Student rozumie i
potrafi omówić
znaczenie gospodarki
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kształtowania pozycji
konkurencyjnej
przedsiębiorstw.

odpadami dla wzrostu
pozycji konkurencyjnej
na ryku. Potrafi omówić
poszczególne obszary
gospodarki odpadami i
ich znaczenie dla
poszczególnych grup
interesariuszy.

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy 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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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3. ZIELONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Nazwa przedmiotu:
ZIELONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: III
Semestr studiów: 4

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

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarn
e

Sem.

Inne

16+4

20

12+3

15

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

Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi

Zrozumienie idea zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi (sustainable human resource
management) jako kierunku dalszego rozwoju współczesnych organizacji
Zwrócenie uwagi na dynamiczny charakter procesów zachodzących na rynku pracy i rolę czynników
C3.
społecznych, prawnych, ekonomicznych, technologicznych w procesach decyzyjnych w obszarze
zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
C2.

Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

EK1
EK2
EK3

EK4
EK5
EK6

Efekty przedmiotowe
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi, rynku pracy, strategii personalnej, także w aspekcie
zrównoważonego rozwoju.
Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą sprawiedliwego
traktowania, rozwoju i dobrostanu pracowników
Posiada wiedzę o roli, zasadach i uwarunkowaniach
działalności menedżera w aspekcie zarządzania
środowiskowego
Potrafi rozwijać „zielone umiejętności” pracowników przez:
rekrutację, selekcję, szkolenie oraz rozwój menadżerów i
zielone przywództwo
Potrafi motywować pracowników do działań na rzecz
ochrony środowiska
Potrafi organizować i kierować pracą zespołu oraz
rozstrzygać problemy na rzecz angażowania się pracowników
w kwestie ochrony środowiska.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu
studiów
K2_W04
K2_W12
K2_W12
K2_W15
K2_U13
K2_U18
K2_U14
K2_K07
K2_K08
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
ĆWICZENIA/ WARSZTATY
WPROWADZENIE DO ZIELONEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Ćw.1
Przedmiot, uwarunkowania, rozwój koncepcji. Cele zarządzania zrównoważonego rozwoju w aspekcie
zasobami ludzkimi. Współczesne zmiany i trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi – studium przypadku
Ćw.2
WPROWADZENIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Zapotrzebowanie na kwalifikacje na rynku pracy, trendy i prognozy – studium przypadku
Ćw.3
PROCES ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI.
Tworzenie i realizacja strategii personalnej w firmie w aspekcie „zielonego” zarządzania. Zrównoważone
zarządzanie zespołem pracowniczym – studium przypadku.
Ćw.4
PROCES ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI.
Zarządzanie zespołem pracowniczym – studium przypadku.
Ćw.5
POZYSKIWANIE „ZIELONYCH” ZASOBÓW LUDZKICH
Metody i narzędzia stosowane w procesie planowania zatrudnienia i rekrutacji – studium przypadku.
Ćw.6
POZYSKIWANIE „ZIELONYCH” ZASOBÓW LUDZKICH
Analiza i projektowanie stanowisk pracy, techniki prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej – studium
przypadku.
Ćw.7
MOTYWOWANIE W ORGANIZACJI ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA
Formy zatrudniania. Proces adaptacji pracownika do organizacji (charakterystyka, zadania, etapy, czas
trwania) – studium przypadku.
Ćw.8
MOTYWOWANIE W ORGANIZACJI ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA
Projektowanie systemu motywacji – studium przypadku.
Ćw.9
OCENA I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW „ZIELONEGO” ZARZĄDZANIA
Projektowanie systemu oceniania – studium przypadku. Kolokwium zaliczeniowe
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3- test wiedzy, MO8
praca w zespole - rozwiązania studium przypadku są oceniane, każde na 10 pkt; MO14 - aktywność na zajęciach każda aktywność jest oceniana, za wypowiedź student dostaje punkty.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
Problemowe – metoda przypadków
2.
Praktyczne - ćwiczenia praktyczne w rozwijaniu intelektu
OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
20
15
konsultacje i egzaminy)
2.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
4
5
3.
Przygotowanie do ćwiczeń
16
20
4.
Przygotowanie do egzaminu
10
10
SUMA GODZIN
50
50
LICZBA PUNKTÓW ECTS
2
2
LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2011
Listwan T.(red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa, C.H. Beck, 2009.
2.
Król H., Ludwiczyński A.(red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego
3.
organizacji. Podręcznik, Warszawa, PWN, 2010.
1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy – metody, Warszawa, PWE, 2008.
Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Wolters
Kluwer business, Kraków 2008.
Jamka B., Redefinicja celu współczesnego przedsiębiorstwa wobec koncepcji zrównowa-żonego rozwoju
i kapitału społecznego, „Organizacja i Kierowanie” 2010, nr 3, s. 17–32
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
Na ocenę 2
Na ocenę 3
uczenia się
Test wiedzy poniżej
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
Efekt 1
15 pkt
Test wiedzy poniżej
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
Efekt 2
15 pkt
Test wiedzy poniżej
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
Efekt 3
15 pkt
Efekt 4
Praca w zespole –
51 ÷60, 61 ÷70 %
poniżej 50 % pkt
pkt
Efekt 5
Praca w zespole –
51 ÷60, 61 ÷70 %
poniżej 50 % pkt
pkt
Efekt 6
Aktywność poniżej
4-6 pkt
3pkt
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na ocenę 4

Na ocenę 5

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

10-15 pkt

powyżej 16 pkt

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

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

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: III
Semestr studiów: 4

Poziom studiów:
SDS
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Ogólna liczba godzin
Sem.

Inne

10

20+4

24

6

12+3

21

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

Zapoznanie studentów z założeniami etyki, mające odniesienie i zastosowanie w obszarze działalności
gospodarczej.

C2.

Nabycie przez studentów umiejętności rozumienia istoty etyki w biznesie

C3.

Umożliwienie studentom nabycia umiejętności w zakresie podejmowania decyzji menedżerskich zgodnych ze
standardami etycznymi

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu procesów ekonomicznych i prawa
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

wymienia, definiuje i charakteryzuje podstawowe pojęcia z
zakresu etyki w biznesie

K2_W07

EK2

identyfikuje wartości, normy, zasady i reguły etyczne w
życiu społeczno-gospodarczym

K2_W12

EK3

potrafi dokonać oceny etycznej działań gospodarczych

K2_U06

EK4

wykorzystuje wiedzę teoretyczną do opisu i wyjaśniania
zachowań etycznych

K2_U14
K2_U18

EK5

potrafi dobrać i zanalizować treść kodeksów etycznych i
dobrej praktyki w obszarach działalności gospodarczej

K2_K06
K2_K08
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2

WYKŁAD
Etyka w zarządzaniu na tle nauk filozoficznych i społecznych – zagadnienia wstępne. Przedmiot, cel, metody,
historia rozwoju, główne stanowiska.
Podstawowe kategorie etyczne (m.in. normy moralne, wartości, sumienie, dobro, sankcje, ideały, sprawiedliwość,
odpowiedzialność, szczęście)

W3

Główne paradygmaty uprawiania etyki w biznesie i w zarządzaniu

W4

Związki etyki z kulturą organizacyjną. Sposoby kształtowania postaw etycznych ludzi w organizacji.

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

ĆWICZENIE/WARSZTATY

Ćw.1

Wybrane paradygmaty uprawiania etyki w biznesie i w zarządzaniu. Studium przypadku

Ćw.2

Znaczenie i rola wartości w procesie zarządzania. Studium przypadku

Ćw.3

Globalizacja a etyka. Zróżnicowania kulturowe w podejściu do etyki w zarządzaniu. Studium przypadku

Ćw.4

Społeczna odpowiedzialność biznesu w procesie zarządzania. Studium przypadku

Ćw.5

Przejawy patologii w stosunkach pracy i w działalności gospodarczej. Studium przypadku

Ćw.6

Kodeksy etyczne – przygotowanie, wprowadzanie, stosowanie. Studium przypadku

Ćw.7

Etyczny wymiar konkurencji. Case study wybranych sytuacji i podmiotów.

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

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

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
20
15
75
3

9
25
20
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Etyka biznesu w działaniu / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN,
2001.
Kietliński K, Reyes V., Aleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Etyka gospodarcza i zawodowa : + 28 przypadków / Grzegorz Myśliwiec. - Warszawa : Wydawnictwo Almamer,
cop. 2013.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa 2012.

1.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2

Test wiedzy poniżej 15
pkt
Efekt 3-4
Praca w zespole –
poniżej 50 % pkt
Efekt 5
Aktywność poniżej
3pkt

Efekt 1 - 2

Na ocenę 3
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
51 ÷60, 61 ÷70 %
pkt
4-6 pkt

Na ocenę 4
21 ÷23, 24 ÷26 pkt

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

10-15 pkt

powyżej 16 pkt

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy 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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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6. RAPORTOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I CSR
SYLABUS PRZEDMIOTU
NAZWA PRZEDMIOTU :
RAPORTOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I CSR
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: III
Semestr studiów: 4

Poziom studiów:
SDS
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

10

20+4

24

6

12+3

21

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

Utrwalenie wiedzy z zakresu koncepcji zrównoważonego rozwoju i jej przełożenia na zarządzanie organizacją

C2.

Przedstawienie istoty raportowania CSR

C3.

Nabycie umiejętności efektywnego wykorzystywania instrumentów zarządzania społeczną odpowiedzialnością w
nowoczesnej organizacji

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z przedmiotów: Zarządzanie zrównoważoną odpowiedzialnością
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Posiada wiedzę dotyczącą kluczowych pojęć z zakresu CSR i
zrównoważonego rozwoju.

K2_W12

EK2

Zna znaczenie raportowania społecznej odpowiedzialności
biznesu i zachowań etycznych dla rozwoju przedsiębiorstw.

K2_W12

EK3

Posiada wiedzę na temat narzędzi i metodyki raportowania
zakresie CSR.

K2_W15

EK4

Potrafi określić istotę raportowania i zrównoważonego
rozwoju i CSR.

K2_U13
K2_U18
K2_K08

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Istota raportowania zrównoważonego rozwoju – pojęcia podstawowe, cel raportowania, wprowadzenie do
przedmiotu
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W2

Prawne uwarunkowania raportowania zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju i CSR

Standardy i wytyczne raportowania danych pozafinansowych. Metodyka badania przedsiębiorstwa
postrzeganego jako społecznie odpowiedzialne.
Standardy raportowania, zawartość raportu i zasady dotyczące jakości raportu zrównoważonego rozwoju dla
W4
danej organizacji
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 – test wiedzy
W3

L.p.
Ćw.1
Ćw.2-6

ĆWICZENIE / WARSZTATY
Raport organizacji społecznie odpowiedzialnej. Studium przypadku.
Praktyka zarządzania organizacją społecznie odpowiedzialną w kontekście zrównoważonego rozwoju.Warianty
raportów – analiza case study.

Ćw.7Projekt wariantu raportu – przygotowanie prezentacji wariantu rozwiązań.
10
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO8 praca w zespole rozwiązania studium przypadku są oceniane, każde na 10 pkt; MO14 - aktywność na zajęciach - każda aktywność jest
oceniana, za wypowiedź student dostaje punkty.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

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

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

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

34

21

6
20
15
75
3

9
25
20
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:

1.

2.
3.

Andrejczuk M., Krawcewicz M. (2013), Mapa standardów i wytycznych dla raportowania danych
pozafinansowych [w:] N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes. pl/ public/files/ Wspolna%20 odpowiedzialnosc
_Raportowanie%20spoleczne-PODGLAD.pdf (dostęp: 28.07.2015).
Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce / red. nauk. Andrzej Graczyk. - Wrocław : Wydaw. AE,
2007.
Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości : zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania /
Wiesław Maria Grudzewski [i in.]. - Warszawa : Poltext, 2010.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Hąbek P., Wolniak R. (2013), Ewolucja w raportowaniu danych pozafinansowych przedsiębiorstw, s. 290-299
http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/projekt/H%B9bek%20TNOIK%202013.pdf (dostęp: 31.07.2015).

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
Efekt 1-3
Efekt 4

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Test wiedzy poniżej 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt
Student potrafi wskazać
i omówić kluczowe
obszary raportu CSR i
ich znaczenie dla

21 ÷23, 24 ÷26 pkt
Student potrafi omówić
rolę raportu społecznej
odpowiedzialności
biznesu dla

Student nie zna istoty
znaczenia raportu CSR.

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt
Student rozumie i
potrafi omówić
znaczenie raportu
społecznej
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rozwoju
przedsiębiorstw.

kształtowania pozycji
konkurencyjnej
przedsiębiorstw.

odpowiedzialności
biznesu dla wzrostu
pozycji konkurencyjnej
na ryku. Potrafi omówić
poszczególne obszary
raportu CSR i ich
znaczenie dla
poszczególnych grup
interesariuszy.

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy 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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
1. MIĘDZYNARODOWE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
MIĘDZYNARODOWE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
specjalnościowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3

21

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

Wprowadzenie do poszczególnych metodyk zarządzania projektami

C2.

Prezentacje założeń i zasad poszczególnych metodyk

C3.

Zobrazowanie wad i zalet poszczególnych metodyk

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania projektami
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Student zna i rozróżnia poszczególne metodyki zarządzania
projektami

K2_W15

EK2

Student potrafi zastosować w praktyce rozwiązania z
poszczególnych metodyk

K2_U10

EK3

Student zna wady i zalety poszczególnych metodyk i potrafi
ocenić ich przydatność dla różnych projektów

K2_W15
K2_U10
K2_K02
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Zarządzanie projektami według metodyki Prince2

W2

Metodyki zwinne

W3

Zarządzanie projektami według zasad Project Management Institute

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

ĆWICZENIA/PROJEKT

P.1-3

Zarządzanie projektami według metodyki Prince2 na przykładowym projekcie

P.4-6

Zarządzanie projektami metodyką Scrum na przykładowym projekcie

P.7-9

Zastosowanie metodyki PMI na przykładowym projekcie

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: Mo 5- Projekt, ocena z aktywności i jakości wykonanych ćwiczeń
projektowych
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie dokumentów i planów projektowych
Studium przypadków, dyskusja

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
20
15
75
3

9
25
20
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

A guide to the project management body of knowledge : (PMBOK Guide) / Project Management institute ;
Warszawa 2009.
Efektywne zarządzanie projektami : tradycyjne, zwinne, ekstremalne / Robert K. Wysocki, Gliwice, 2013.
Zarządzanie projektami : ludzie, procedury, wyniki / Jerzy Kisielnicki. - Warszawa, 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Wysocki, Robert K., Efektywne zarządzanie projektami : poznaj nowoczesne metody zarządzania projektami,
Gliwice 2005.
Ćwiklicki, Marek, Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum, Kraków 2010.
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekt 1

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Student nie zna
omawianych metodyk
zarządzania projektami

Student zna omawiane
metodyki, ale ich cechy,
cele i elementy zna
powierzchownie i nie
pełni
Student wykonuje
zadania na ćwiczeniach
w sposób odtwórczy,
korzystając z pomocy
wykładowcy i kolegów

Student zna specyfikę i
założenia wszystkich
omawianych metodyk

Student zna, rozumie i
samodzielnie analizuje
omawiane metodyki
zarządzania projektami

Student wykonuje
ćwiczenia prawidłowo i
ze zrozumieniem, ale
nie potrafi uwzględnić
wszystkich istotnych
zagadnień
Student potrafi
wymienić i omówić
wady i zalety podane na
zajęciach

Student samodzielnie
opracowuje pełne i
kompletne rozwiązania
zadanych ćwiczeń

Efekt 2

Student nie jest w stanie
wykonać zadań
ćwiczeniowych

Efekt 3

Student nie zna wad i
zalet omawianych
metodyk zarządzania
projektami

Student potrafi
wymienić wady i zalety
podane na zajęciach

Student potrafi
samodzielnie
analizować wady i
zalety omawianych
metodyk zarządzania
projektami

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

5.
6.
7.

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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2. NARZĘDZIA ANALIZY I PLANOWANIA PROJEKTÓW
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
NARZĘDZIA ANALIZY I PLANOWANIA PROJEKTÓW
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
specjalnościowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3
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Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Agnieszka Faron (agnieszka.faron@handlowa.eu) mgr Edyta Niemyjska-Czech (edyta.niemyjska-czech@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zobrazowanie znaczenia procesów inicjowania i planowania w projektach

C2.

Przedstawienie elementów inicjowania i planowania w projektach

C3.

Omówienie i przećwiczenie narzędzi planowania w projektach

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania projektami

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Student wyróżnia fazę inicjowania i planowania i rozumie ich
znaczenie dla projektów

K2_W15

EK2

Student zna i potrafi stosować różne narzędzia analizy
wykorzystywane na etapie planowania projektów

K2_U10

EK3

Student potrafi zaplanować projekt dla wybranej organizacji

K2_W15
K2_U10
K2_K02
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TREŚCI PROGRAMOWE:
WYKŁAD

L.p.
W1

Faza inicjowania i planowania projektu – pojęcia i różnice

W2

Rola interesariuszy w planowaniu projektu

W3

Analizy w planowaniu projektu – cele i narzędzia

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO1 - Zaliczenie ustne z prezentowanego materiału
ĆWICZENIA

L.p.
Ćw.1

Analiza problemu i potrzeb (studium wybranego przypadku)

Ćw.2

Analiza finansowa projektu (studium wybranego przypadku)

Ćw.3

Studium wykonalności – narzędzie i jego rola

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO8 – Praca zespołowa, ocena wykonywanych ćwiczeń
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe wykonywanie zadań
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

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

34

21

6
15
20
75
3

9
15
30
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

A guide to the project management body of knowledge : (PMBOK Guide) / Project Management institute
Warszawa 2009.
Efektywne zarządzanie projektami : tradycyjne, zwinne, ekstremalne / Robert K. Wysocki. - Wyd. 6. - Gliwice :
Helion, 2013.
Skuteczne zarządzanie projektami / Trevor L. Young. - Gliwice 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Skuteczne wdrażanie strategii / Mark Morgan, Raymond E. Levitt, William Malek; Agata Trzcińska. –
Warszawa 2010.
Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi / Frank Krawiec. - Warszawa 2000.
Zmiany w organizacji - przyczyny i konsekwencje : studia i przyczynki dla uczczenia pamięci profesor Jadwigi
Majchrzak / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań 2008.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
Efekt 1

Na ocenę 2
Student nie odróżnia

Na ocenę 3-3,5
Student zna

Na ocenę 4-4,5
Student zna

Na ocenę 5
Student rozumie
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inicjowania od
planowania, nie
rozumie, czemu służą te
fazy

podstawowe definicje
początkowych faz
zarządzania projektami

podstawowe pojęcia,
zna komponenty
planowania projektu i
rozumie, dlaczego te
etapy są ważne w
projekcie

Efekt 2

Student nie zna narzędzi
analizy i planowania,
więc ich nie stosuje

Student zna i stosuje
narzędzia w sposób
odtwórczy

Efekt 3

Student nie potrafi
zaproponować i
zaplanować projektu

Student zna i potrafi
zdefiniować narzędzia,
ale nie umie ich
zastosować
Student prawidłowo
identyfikuje problemy i
potrzeby, ale nie potrafi
ich przeanalizować

Student analizuje
problemy i potrzebuje i
proponuje rozwiązania
wyłącznie przy
wsparciu wykładowcy i
innych członków
zespołu

inicjowanie i
planowanie projektów
wraz z ich
komponentami i potrafi
zanalizować znaczenie
poszczególnych
elementów dla projektu
jako całości
Student właściwie
dobiera i samodzielnie
stosuje omawiane
narzędzia
Student samodzielnie i
twórczo dobiera i
stosuje narzędzia
analizy, aby
zaproponować
rozwiązania problemów
i sposoby zaspokojenia
potrzeb

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

5.
6.
7.

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

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

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3

21

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

Przedstawienie studentom specyfiki zarządzania zasobami ludzkimi w projektach

C2.

Omówienie problemu kompetencji i kształtowania zespołu w projektach

C3.

Przećwiczenie sposobu funkcjonowania zespołu projektowego

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Międzynarodowe metodyki zarządzania projektami, Narzędzia analizy i planowania projektów, Zarządzanie zasobami
ludzkimi
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Student rozumie specyfikę zarządzania zasobami ludzkimi
w projektach

K2_W04
K2_W15

EK2

Student potrafi zaplanować strukturę i kompetencję w
zespole projektowym

K2_U10
K2_U13

EK3

Student potrafi planować sposoby zarządzania komunikacją
i konfliktami w zespołach projektowych

K2_U15
K2_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Zarządzanie zespołem projektowym – wprowadzenie

W2

Rola i kompetencje kierownika projektu

W3

Systemy motywacyjne i ocena pracownicza w projekcie

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO3 - Test pisemny z tematyki wykładu
Liczba godzin
S
N

L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Dobór kompetencji z uwzględnieniem zadań i celów projektu – ćwiczenie

Ćw.2

Konstruowanie zespołu projektowego – ćwiczenie

Ćw.3
Ćw.4

8

3

8

3

Procedury komunikacji w projekcie – ćwiczenie

8

3

Zarządzanie konfliktami w zespole projektowym – ćwiczenie

6

3

30

12

RAZEM:
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO8 – Praca zespołowa, ocena wykonywanych ćwiczeń
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie profili pracowników, struktury organizacyjnej zespołu, procedur komunikowania i
zarządzania konfliktami
Studium przypadków, dyskusja

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
15
20
75
3

9
15
30
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

A guide to the project management body of knowledge : (PMBOK Guide) / Project Management institute,
Warszawa : Management Training & Development Center, 2009.
Zarządzanie kompetencjami w organizacji / red. Ewa Masłyk-Musiał ; Warszawa 2005.
Zarządzanie projektami : ludzie, procedury, wyniki / Jerzy Kisielnicki. - Warszawa 2011.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Rozwój zasobów ludzkich / Jennifer Joy Matthews, David Megginson, Mark Surtees. - Gliwice 2008.
Skuteczny kierownik projektu : sztuka osiągania celów / Richard Newton; Warszawa 2010.
‘Zarządzanie : jak zarządzać i być zarządzanym / Jerzy Kisielnicki. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne.
2008.

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekt 1

Na ocenę 2
Student nie zna pojęć
dotyczących
zarządzania zasobami
ludzkimi

Efekt 2

Student nie umie
planować zespołu
projektowego

Efekt 3

Student nie potrafi
planować procedur
funkcjonowania zespołu
projektowego

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Student zna podstawy
zarządzania zasobami
ludzkimi, ale nie potrafi
ich odnieść do
projektów
Planując zespół
projektowy, student
bazuje na pomocy
wykładowcy i kolegów
z grupy
Student wykonuje
zadania wyłącznie
dzięki pomocy innych
studentów i
wykładowców

Student prawidłowo
odpowiada na pytania
na egzaminie, ale nie
umie wykorzystać tej
wiedzy w ćwiczeniach
Student planuje
poszczególne elementy
ćwiczeń, ale nie umie
ich odpowiednio
powiązać.
Student uwzględnia
tylko część elementów
kształtujących
procedury działania
zespołu projektowego

Student posiada wiedzę
i aplikuje ją do
wykonywania ćwiczeń
Student uwzględnia
wielość elementów przy
planowaniu zespołu
projektowego i ich
wzajemne powiązania
Student twórczo
wykorzystuje zdobytą
wiedzę, budując
procedury dla zespołu
projektowego

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

5.
6.
7.

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

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

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

16+4

20

Studia
niestacjonarne

12+3

15

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

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie finansowego zarządzania projektami

C2.

Przedstawienie różnych źródeł finansowania projektów

C3.

Omówienie podstawowych zasad rozliczania projektów współfinansowanych ze środków publicznych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Międzynarodowe metodyki zarządzania projektami, Narzędzia analizy i planowania projektów, Zarządzanie zespołem
projektowym
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Student rozumie specyfikę zarządzania finansowego w
projektach, szczególnie współfinansowanych

K2_W15

EK2

Student zna różne źródła finansowania projektów dla
przedsiębiorstw

K2_U13

EK3

Student potrafi dobrać przykładowe źródła finansowania dla
projektu

K2_U15
K2_K08
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Proces zarządzania finansami w projekcie

W2

Potencjalne źródła finansowania projektów

W3

Rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków publicznych

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

ĆWICZENIA

Ćw.1

Planowanie budżetu projektu w kontekście celów, zadań i wskaźników w projekcie – studium przypadku

Ćw.2

Procedury zarządzania finansami w projekcie – ćwiczenie na wybranych przykładach

Ćw.3

Proces rozliczania projektu (zadanie grupowe – projekty o różnych źródłach finansowania)

Ćw.4

Wyszukiwanie źródeł dofinansowania dla określonych projektów – webquest

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO8 – Praca zespołowa, ocena wykonywanych ćwiczeń
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie poszczególnych zadań
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja, prezentacja wykonanych ćwiczeń, webquest

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
20

15

10
10
10
50
2

15
10
10
50
2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Zarządzanie projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską / Elzbieta Weiss. - Wrocław 2003.
Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych : planowanie i realizacja / red. Michał
Szwabe. - Kraków 2007.
A guide to the project management body of knowledge : (PMBOK Guide) / Project Management institute
Warszawa 2009.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Audyt środków unijnych / Artur Piaszczyk. - Warszawa 2007.
Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw i osób zakładających działalność gospodarczą / Hanna Bajorek-Ziaja,
Sebastian Ziaja. - Warszawa 2006.
Rachunkowość zarządcza i controlling projektów / Monika Łada, Alina Kozarkiewicz. - Warszawa 2007.
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Student nie potrafi
omówić problematyki
na egzaminie ani nie
wykonuje ćwiczeń na
zajęciach

Student udziela
niepełnych odpowiedzi
na egzaminie, na
ćwiczeniach bazuje na
pomocy kolegów z
zespołu i wykładowcy

Efekt 2

Student nie umie
wskazać potencjalnych
źródeł finansowania
projektów

Student wskazuje część
źródeł, nie potrafi
dotrzeć do informacji na
ich temat

Efekt 3

Student nie potrafi
wykonać zadań w
zakresie wyszukiwania
źródeł finansowania i
ich rozliczania

Student wykonuje
ćwiczenia w sposób
niepełny, bazując na
pomocy kolegów z
zespołu i wykładowcy

Student zna i rozumie
problematykę
zarządzania
finansowego w
projektach, ale nie umie
wykorzystać tej wiedzy
do wykonywania
ćwiczeń
Student potrafi dotrzeć
do informacji na temat
większości
potencjalnych źródeł
finansowania, ale nie
umie ich dopasować do
propozycji projektów
Student potrafi wykonać
zadania, ale jego
propozycje są niepełne,
gdyż nie potrafi zebrać
wszystkich informacji i
uwzględnić wszystkich
zagadnień

Efekt 1

Na ocenę 2

Na ocenę 5
Student rozumie
specyfikę zarządzania
finansowego w
projektach i potrafi
wykorzystać tę wiedzę
w praktyce
Student zna źródła
dofinansowania i na
podstawie samodzielnie
pozyskanych informacji
dopasowuje je do
projektów
Student wyszukuje
odpowiednie
informacje, uwzględnia
przedstawioną specyfikę
projektu i potrafi
zaproponować
odpowiednie źródło
finansowania i sposoby
rozliczania projektu

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

5.
6.
7.

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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5. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PROJEKTU
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3

21

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

Wytłumaczenie znaczenia ryzyka i jego specyfiki w projekcie

C2.

Przygotowanie studentów do zarządzania ryzykiem w projektach

C3.

Przedstawianie technik i sposobów oceny ryzyka i zarządzania nim

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Międzynarodowe metodyki zarządzania projektami, Narzędzia analizy i planowania projektów, Zarządzanie zespołem
projektowym
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Student rozumie pojęcie ryzyka i jego znaczenie w
projektach

K2_W15

EK2

Student zna podstawowe zasady i metody oceny ryzyka w
projekcie

K2_U13

EK3

Student potrafi ocenić ryzyko dla projektu i zaplanować
procedury zarządzania nim

K2_U15
K2_K08
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Pojęcie ryzyka, etapy zarządzania ryzykiem, rodzaje ryzyka

W2

Identyfikacja i metody pomiaru ryzyka, zapobieganie

W3

Procedury reakcji i zmiany w projekcie

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

ĆWICZENIA

Ćw.1

Plan zarządzania ryzykiem w wybranym projekcie – identyfikacja zagrożeń dla realizacji projektu

Ćw.2

Plan zarządzania ryzykiem w wybranym projekcie – narzędzia oceny ryzyka

Ćw.3
Ćw.4

Plan zarządzania ryzykiem w wybranym projekcie – metody prewencji
Plan zarządzania ryzykiem w wybranym projekcie – narzędzia monitoringu i sposoby reakcji

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO8 – Praca zespołowa, ocena wykonywanych ćwiczeń
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie procedur zarządzania ryzykiem w projekcie
Studium przypadków

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
15
20
75
3

9
15
30
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

A guide to the project management body of knowledge : (PMBOK Guide) / Project Management institute
Warszawa 2009.
Zarządzanie ryzykiem projektu / Yen Yee Chong, Evelyn May Brown. - Kraków 2001.
Uwarunkowania i konsekwencje zarządzania ryzykiem w organizacji - ryzyko w projektach / Elżbieta
Skrzypek.// Problemy Jakości. - 2011, nr 11, s. 12-22

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Introduction to risk and value management in projects / Marcin Wojtysiak-Kotlarski. - Warszawa 2015.
Zarządzanie ryzykiem w projektach : teoria i praktyka / Carl L. Pritchard ; (tł.z ang.). - Warszawa 2002.
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym / red. nauk. Iwona Staniec, Janusz Zawiła-Niedźwiecki ; aut. Marek Blim [et
al.]. - Warszawa : 2008.
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekt 1

Efekt 2

Efekt 3

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Student nie potrafi
zdefiniować
podstawowych pojęć
ani wykorzystać ich do
realizacji ćwiczeń
Student nie zna zasad i
metod zarządzania
ryzykiem w projektach

Student zna
podstawowe pojęcia, ale
nie rozumie korelacji
między nimi i ich
specyfiki
Student identyfikuje
zasady i metody
zarządzania ryzykiem,
ale nie potrafi ich
wytłumaczyć i
zastosować

Student zna i rozumie
podstawowe pojęcia,
częściowo wykorzystuje
je do realizacji zadań

Student na podstawie
omawianych pojęć
potrafi zrealizować
zadania w ramach
ćwiczeń
Student rozumie i
potrafi zastosować
zasady i metody
zarządzania ryzykiem w
projektach

Student nie umie ocenić
ryzyka i planować
zarządzania ryzykiem

Student częściowo
identyfikuje zagrożenia
i w sposób odtwórczy
proponuje zarządzanie
nimi

Student zna i rozumie
zasady i metody
zarządzania ryzykiem w
projektach, ale nie
ujmuje wszystkich
korelacji, zwłaszcza w
praktyce
Student potrafi
zidentyfikować
większość zagrożeń i
prawidłowo planuje
zarządzanie nimi

Student prawidłowo i
twórczo identyfikuje
zagrożenia i planuje
zarządzanie ryzykiem w
projekcie

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

5.
6.
7.

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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6. MONITORING I EWALUACJA PROJEKTÓW
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
MONITORING I EWALUACJA PROJEKTÓW
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3

21

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

Przedstawienie znaczenia monitoringu i ewaluacji w projektach

C2.

Przedstawienie różnych metod monitorowania wskaźników i ewaluacji jakości w projektach

C3.

Prezentacja problematyki cyklu życia projektów

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy zarządzania, Mikroekonomia, Podstawy zarządzania projektami, Międzynarodowe metodyki zarządzania
projektami, Narzędzia analizy i planowania projektów
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Student rozumie znaczenie monitoringu dla realizacji
projektu

K2_W15

EK2

Student rozumie, jakie znaczenie dla projektów i organizacji
realizujących je ma ewaluacja

K2_U13

EK3

Student potrafi dobrać metody monitoringu i ewaluacji do
określonych projektów

K2_U15
K2_K08
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Pojęcia ewaluacji i monitoringu

W2

Projekty, programy, portfele – projekty jako czynnik rozwoju organizacji

W3

Metody monitoringu i ewaluacji w projektach

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO3 - Test pisemny z tematyki wykładu
ĆWICZENIA

L.p.
Ćw.1

Oceny ex ante, interim, ex post

Ćw.2

Metody monitoringu i ewaluacji w projektach inwestycyjnych

Ćw.3

Metody monitoringu i ewaluacji w projektach miękkich

Ćw.4

Wnioski z ewaluacji i ich implementacja w organizacji

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO8 – Praca zespołowa, ocena wykonywanych ćwiczeń
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe wykonywanie zadanych ćwiczeń
Prezentacje wykonanych ćwiczeń

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
15
20
75
3

9
15
30
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

A guide to the project management body of knowledge : (PMBOK Guide) / Project Management institute - Wyd.
4, wyd.polskie. - Warszawa, 2009.
Zarządzanie jakością jako element zarządzania projektami / Anna Fajczak-Kowalska, Piotr Miłosz.// Problemy
Jakości. - 2012, nr 2, s. 14-17
Zmiany w organizacji - przyczyny i konsekwencje : studia i przyczynki dla uczczenia pamięci profesor Jadwigi
Majchrzak / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań, 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Zarządzanie portfelami projektów: przegląd problemów i narzędzi / Alina Kozarkiewicz.// Przegląd Organizacji.
- 2007, nr 12, s. 6-9
Skuteczne wdrażanie strategii / Mark Morgan, Raymond E. Levitt, William Malek; Agata Trzcińska. Warszawa: Wydaw. Profesjonalne PWN, 2010.
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Student nie zna i nie
rozumie pojęć
omawianych na kursie

Student zna
podstawowe definicje
pojęć

Efekt 2

Student nie potrafi
przełożyć problemów
monitoringu i ewaluacji
na organizację jako
całość

Student postrzega
znaczenie monitoringu i
ewaluacji wyłącznie
jako refleksję znaczenia
projektu w organizacji

Efekt 3

Student nie zna metod
monitoringu ani
ewaluacji

Student zna metody
monitoringu i ewaluacji,
lecz omawia je w
sposób niepełny

Efekt 1

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Student zna i rozumie
pojęcia monitoringu i
ewaluacji, odnosi się je
do zarządzania
projektami w ogóle
Student rozumie
znaczenie monitoringu i
ewaluacji dla projektu i
organizacji

Student zna i rozumie
omawiane pojęcia,
odnosi je do zarządzania
projektami i organizacją

Student zna i rozumie
metody monitoringu i
ewaluacji, potrafi
odnieść je do szerszych
potrzeb organizacji

Student rozumie pojęcie
monitoringu i ewaluacji
dla projektu i
organizacji w
kontekście programów i
strategii
organizacyjnych
Student zna i rozumie
metody monitoringu i
ewaluacji, potrafi
właściwie dobrać je do
projektu i organizacji

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

5.
6.
7.

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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SPECJALNOŚĆ: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM
1. MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
specjalnościowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Liczba punktów ECTS:3

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3

21

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr hab. Teresa Kupczyk (teresa.kupczyk@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Zapoznanie studentów z rolą kapitału ludzkiego we współczesnych organizacjach, które działają w środowisku
międzynarodowym oraz czynników różnicujących kultury narodowe, problematykę dotycząca zarządzania
międzykulturowego oraz ekspatriacji i repatriacji, z uwzględnieniem aspektów praktycznych
Przekazanie wiedzy z zakresu wybranych aspektów dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim w otoczeniu
międzynarodowym, wskazując na większą złożoność procesów personalnych
Rozumienie przez studenta kluczowych problemów i głównych wyzwań w obszarze zarządzania ludźmi, z
którymi ma do czynienia organizacja działająca w środowisku międzynarodowym

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
FEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1

EK2

EK3

Efekty przedmiotowe
Student potrafi krytycznie oceniać przydatność teorii i
przykładów praktycznych w obszarze zarządzania zasobami
ludzkimi w środowisku międzynarodowym.
Student potrafi rozwijać strategiczne podejście do zarządzania
kapitałem ludzkim, przyczyniające się do wzrostu
konkurencyjności organizacji i realizacji jej celów.
Student rozwija krytyczne myślenie, analizę i syntezę (jest
zdolny do oceny znaczenia zarządzania międzynarodowym
kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach).

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K2_W04

K2_U06

K2_U13
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EK4

Student rozwija rozwiązywanie problemów i podejmowanie
decyzji -jest zdolny do identyfikacji barier utrudniających
skuteczne zarządzanie międzynarodowym kapitałem ludzkim.

K2_K02

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi - globalizacja a zarządzanie zasobami ludzkimi. Międzynarodowe
przedsiębiorstwo/korporacja a ZZL, cechy międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. Nurty w
międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi – aspekty praktyczne

W2

Czynniki różnicujące kultury narodowe w kontekście międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi –
aspekty praktyczne

W3

Zjawiska związane z zarządzaniem międzykulturowym: szok kulturowy, kolizja i luka kulturowa, wrażliwość
kulturowa, zarządzanie różnorodnością, ekspatriacja i repatriacja – aspekty praktyczne

W4

Wybrane aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi: pakiety wynagrodzeń w
przedsiębiorstwach międzynarodowych, motywowanie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
czynniki i wyzwania mające wpływ na międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO3 - Zaliczenie na podstawie testu (pytania otwarte i zamknięte)
ĆWICZENIA

L.p.
Ćw.1

Globalizacja a zarządzanie zasobami ludzkimi – identyfikowanie kluczowych zmian w otoczeniu biznesu,
mających wpływ na zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Ćw.2

Czynniki różnicujące kultury narodowe w kontekście międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi –
identyfikacja różnic rozwój zarządzania różnorodnością

Ćw.3

Kultura organizacyjna a międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi – dobre praktyki

Ćw.4

Kompetencje menedżerów międzynarodowych – kształtowanie i rozwój – aspekty praktyczne

Ćw.5

Międzynarodowa rekrutacja i selekcja pracowników

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO8 – Praca zespołowa, ocena wykonywanych ćwiczeń
METODY DYDAKTYCZNE
1.

Wykład z prezentacją multimedialną

2.

Zespołowe i indywidualne opracowywanie projektu

3.

Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
15
20
75
3

9
15
30
75
3
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LITERATURA PODSTAWOWA:
Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce / red. Tadeusz Listwan, Marzena
Stor. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008.
Mead R., Andrews T. G., Zarządzanie międzynarodowe, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa
2011
Międzynarodowa kadra menedżerska / Sylwia Przytuła. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego, 2011.

1.
2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Aniszewska G., Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007
Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
Stor, M., Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekt 1-4

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

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

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

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

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

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

5.
6.
7.

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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2. COACHING I MENTORING W ORGANIZACJI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
COACHING I MENTORING
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
specjalnościowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Liczba punktów ECTS:3

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3

21

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

Zapoznanie studentów z celami, metodologią i korzyściami coachingu i mentoringu w organizacji, które
stanowią narzędzia HR stosowane przy rozwoju pracowników w organizacji

C2.

Nauczenie studentów praktycznego stosowania modeli i narzędzi coachingowych i mentoringowych
stosowanych przez kadrę zarządzająca w organizacji

C3.

Uzyskanie świadomości w jaki sposób poprze pełnienie roli Coacha i mentora wspierać rozwój kapitału
społecznego w społeczeństwie

WYMAGANIA WSTĘPNE:
1. Podstawy komunikacji interpersonalnej
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1
EK2

EK3

Efekty przedmiotowe
Zna zasady etyczne i organizacyjne prowadzenia coachingu
menedżerskiego i mentoringu w organizacji.
Zna metodologię oraz narzędzia prowadzenia coachingu
menedżerskiego i mentoringu jako narzędzia HR stosowane
w rozwoju kompetencji pracownika
Potrafi zastosować narzędzia coachingowe i mentoringowe
w odpowiednich sytuacjach w zarządzaniu
Potrafi prowadzić rozmowę w stylu coachingowym i
mentoringowym w kontekście organizacyjnym.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K2_W04
K2_W15
K2_U08
K2_U13
K2_K08
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2
W3
W4
W5

WYKŁAD
Idea employer brandingu (EB) – początki i ewolucja podejścia. Employer branding jako element strategii
organizacji
Najważniejsze obszary EB. Zewnętrzny i wewnętrzny EB
Tworzenie strategii EB. Planowanie i realizacja kampanii EB
Podstawowe metody i narzędzia i kanały realizacji działań w ramach EB
Pomiar i ocenia działań z zakresu EB

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO3 - Zaliczenie na podstawie testu (pytania otwarte i zamknięte)
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Idea employer brandingu (EB) – początki i ewolucja podejścia. Employer branding jako element strategii
organizacji. Studium przypadku

Ćw. 2

Najważniejsze obszary EB. Studium przypadku

Ćw.3

Zewnętrzny i wewnętrzny EB. Studium przypadku

Ćw.4

Tworzenie strategii EB. Studium przypadku

Ćw.5

Planowanie i realizacja kampanii EB. Studium przypadku

Ćw.6

Podstawowe metody i narzędzia i kanały realizacji działań w ramach EB. Studium przypadku

Ćw.7

Pomiar i ocenia działań z zakresu EB. Studium przypadku. Zaliczenie ćwiczeń

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO14 - Ocena za aktywność i wykonywanie zadań
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia w zespołach, rozwiązywanie studium przypadków
Dyskusja

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
15
20
75
3

9
15
30
75
3
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LITERATURA PODSTAWOWA:
Trener i mentor : udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się / Eric Parsloe, Monika
Wray. - Wyd. 2. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008.
Coaching: teoria, praktyka, studia przypadków, red. Małgorzata Sidor-Rządkowska. Wolters Kluwer Polska,
Kraków 2009.

1.
2.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Stuart McAdam, Coaching kadry kierowniczej: praktyczne porady dla coachów oraz ich klientów, Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2013
Dembkowski S.,Eldridge F.,Hunter I., Coaching kadry kierowniczej, Wydaw. PWN, Warszawa 2010.
Rzycka O., Menedżer coachem: jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Efekt 2

Nie zna zasad etycznego
coachingu i mentoringu
Nie zna metodologii i
narzędzi coachingu i
mentoringu

Efekt 3

Nie potrafi zastosować

Zna zasady w stopniu
dostatecznym
Zna zasady w stopniu
dostatecznym
metodologię i narzędzia
coachingu i mentoringu
Potrafi zastosować w
stopniu dostatecznym

Efekt 1

Na ocenę 4
Dobrze zna zasady
Zna zasady w stopniu
dobrym metodologię i
narzędzia coachingu i
mentoringu
Potrafi zastosować w
stopniu dobrym

Na ocenę 5
Doskonale zna zasady
etyczne coachingu
Zna zasady w stopniu
bardzo dobrym
metodologię i narzędzia
coachingu i mentoringu
Potrafi zastosować w
stopniu bardzo dobrym
narzędzia coachingowe
i mentoringowe w
odpowiednich
sytuacjach w
zarządzaniu
pracownikami.

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

5.
6.
7.

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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3. EMPLOYER BRANDING
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
EMPLOYER BRANDING
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
specjalnościowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Liczba punktów ECTS:3

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3

21

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

CEL PRZEDMIOTU:
C1.

poznanie studenta z koncepcją EB

C2.

poznanie studenta z podstawowymi metodami, technikami i narzędziami służącymi do budowania marki
pracodawcy

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

EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Zna podstawowe metody i techniki oraz narzędzia
analityczne wykorzystywane w obszarze employer
brandingu
Posiada wiedzę na temat budowania strategii employer
branding oraz zna podstawowe metody i narzędzia
employer brandingu
Potrafi mierzyć i oceniać efekty prowadzonych działań z
zakresu employer brandingu
Potrafi zaplanować strategię budowania marki pracodawcy i
przeprowadzić kampanię wizerunkową lub rekrutacyjną

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K2_W04

K2_W15
K2_U09
K2_U13
K2_U09
K2_U13
K2_K08
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Zarządzanie w kulturze coachingowej i mentoringowej. Zasady etyczne prowadzenia coachingu i mentoringu.

W2

Kompetencje Coacha i mentora w organizacji.

W3

Kompetencje Coacha i mentora w zakresie komunikowania się i budowania relacji rozwojowej.

W4

Coaching menedżerski- metodologia oraz podstawowe narzędzia.

W5

Teorie motywacji.

W6

Autocoaching – rozwój kompetencji osobistych Coacha i mentora.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO16 – Inne -esej zaliczeniowy
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Podstawowe narzędzia diagnostyczne Coacha i mentora: model kompetencji zawodowych, model wartości,
analiza SWOT.

Ćw. 2-3

Doskonalenie kompetencji komunikowania się – budowania relacji, dopasowanie stylu komunikowania się
Coacha do stylu komunikowania się rozmówcy, zadawanie pytań, słuchanie holistyczne.

Ćw.4

Prowadzenie rozmowy coachingowej – model wyznaczania celów SMARTER, model K. Lewina, praca z celem
i strategią.

Ćw.5

Dokonywanie zmian – model R. Diltsa, model KASH.

Ćw.6

Rozpoznawanie systemów reprezentacji i metaprogramów osoby coachowanej.

Ćw.7-8
Ćw.9

Narzędzia menedżera Coacha.
Narzędzia menedżera Coacha w zakresie motywowania pracownika.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen: MO14 - Ocena za aktywność i wykonywanie zadań
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia w parach, odgrywanie ról Coacha i mentora
Studium przypadków, analiza sytuacji coachingowych i mentoringowych, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
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
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
15
20
75
3

9
15
30
75
3
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LITERATURA PODSTAWOWA:
Kozłowski M., Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer 2012
Leary-Joice J., Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru, Wolters Kluwer, Kraków 2007

1.
2.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Wojtaszczyk K., Employer branding – przesłanki i cele budowania marki pracodawcy, „Przegląd Organizacji”, nr
1/2010

1.

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

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej 15 pkt
Praca w zespole – poniżej
50 % pkt

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

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

Na ocenę 5
powyżej 26 pkt
powyżej 80% pkt

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

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (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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4. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI HR
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI HR
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

16+4

20

Studia
niestacjonarne

12+3

15

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

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania projektami HR – aspekty praktyczne

C2.

Nabycie umiejętności zarządzania projektami HR–aspekty praktyczne

C3.

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

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, Zarządzanie Projektami
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Ma wiedzę na temat zarządzania projektami HR: definicje,
metody, techniki, korzyści, dobre praktyki w aspekcie
praktycznym

K2_W04
K2_W15

EK2

Ma umiejętności zarządzania projektami HR w aspekcie
praktycznym

K2_U13
K2_U18

EK3

Student rozwija umiejętność pracy w grupie, rozwiązywanie
problemów i podejmowanie decyzji

K2_U10
K2_K03
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Planowanie projektów HR, analiza potrzeb interesariuszy, planowanie zakresu i przebiegu faz projektu. Studium
przypadku

Ćw.2

Tworzenie zespołów i organizowanie pracy do realizacji projektów HR. Studium przypadku

Ćw.3

Motywowanie i ocenianie w realizacji projektów HR – tworzenie systemów motywacyjnych i oceny. Studium
przypadku

Ćw.4

Kontrola i ewaluacja projektów HR oraz zarządzanie zdobytą wiedzą. Studium przypadku

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO14 - aktywność na zajęciach, MO16 - realizacja zadań domowych,
MO 3- kolokwium zaliczeniowe
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Zespołowe i indywidualne opracowywanie zadań w trakcie ćwiczeń
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

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

20

15

10
10
10
50
2

15
10
10
50
2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Kisielnicki J., Zarządzanie projektami, Wolters Kluwers business, Warszawa 2011
Lock D., Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009
Król H., Ludwiczyński A.(red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji.
Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Dubois D.D., Rothwell W.J., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach: od tradycyjnego działu
kadr do współczesnego HR, Helion, cop. 2008.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekt 1

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

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

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

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

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

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

Efekt 3

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

Efekt 4

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

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

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

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

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

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

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

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

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

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie 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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5. PRAWO PRACY W ASPEKCIE MIĘDZYNARODOWYM
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PRAWO PRACY W ASPEKCIE MIĘDZYNARODOWYM
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
specjalnościowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Liczba punktów ECTS:3

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3

21

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

Przekazanie studentom
międzynarodowym.

wiedzy

dotyczącej

C2.

Wskazanie źródeł i specyfiki funkcjonowania międzynarodowego prawa pracy.

C3.

Zapoznanie z najważniejszym orzecznictwem sądowym dotyczącym analizowanej problematyki.

prawnej

regulacji

kwestii

zatrudnienia

w

wymiarze

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy prawa, Prawo pracy
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1
EK2
EK3

Efekty przedmiotowe
Student identyfikuje regulacje międzynarodowego prawa
pracy oraz potrafi scharakteryzować specyfikę
międzynarodowego prawa pracy
Student rozwiązuje proste stany faktyczne z zakresu
międzynarodowego prawa pracy
Student rozumie i dyskutuje o zakresie stosowania
międzynarodowego prawa pracy, jak i jego poszczególnych
konstrukcji.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K2_W04
K2_W07
K2_U13
K2_U18
K2_K02
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Europejskie prawo pracy

W2

Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy

W3

Inne regulacje z zakresu międzynarodowego prawa pracy

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO 3- kolokwium zaliczeniowe
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Europejskie prawo pracy – aspekty praktyczne, studium przypadku

Ćw.2

Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy - aspekty praktyczne, studium przypadku

Ćw.3

Inne regulacje z zakresu międzynarodowego prawa pracy - aspekty praktyczne, studium przypadku

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO14 - aktywność na zajęciach, MO16 - realizacja zadań grupowych
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Wykład z prezentacją multimedialną
Analiza tekstów, dyskusja

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
Niestacjonarne
34

21

6
15
20
75
3

9
15
30
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Florek L. (2010): Europejskie Prawo pracy, Lexis Nexis
Prahttp://www.us.esylabusy.pl/theme/szablon1/gfx/textln.gifcy, C.H. BECK

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Mitrus L. (2006): Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Zakamycze

52

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

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekt 1

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

Efekt 2

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

Efekt 3

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

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

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

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

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

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

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

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

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

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca 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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6. ROZWÓJ KARIERY KIEROWNICZEJ
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ROZWÓJ KADRY KIEROWNICZEJ
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
specjalnościowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Liczba punktów ECTS:3

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3

21

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

Przekazanie studentom wiedzy z obszaru niezbędnych kompetencji kadry kierowniczej – aspekty praktyczne

C2.

Nabycie umiejętności rozwoju kompetencji kierowniczych – aspekty praktyczne

C3.

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

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak wymagań wstępnych
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1
EK2

EK3

EK4

Efekty przedmiotowe
Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich
miejscu w systematyce nauk i relacjach do innych nauk
Zna i rozumie współczesne koncepcje oraz metody pomiaru
zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa
Posiada umiejętność identyfikacji złożonych i nietypowych
problemów menedżerskich pozwalające na praktyczną analizę
procesów i zdarzeń w skali organizacji, gospodarki krajowej,
a także w skali globalnej
Potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy. Zna i
respektuje zasady etyczne w biznesie, potrafi brać
odpowiedzialność przed współpracownikami oraz przed
społeczeństwem za stawiane zadania, także w sytuacjach
kryzysowych

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K2_W01
K2_W06

K2_U06

K2_U13
K2_U18
K2_K05
K2_K06
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Rozwój kadry kierowniczej, kluczowe kompetencje. Zakres uprawnień, obowiązków, pełnomocnictw i
odpowiedzialności menedżera; także zakres jego wiedzy i umiejętności.

W2

Klasyfikacja kadry kierowniczej według szczebli (poziomu) zarządzania

Rozwój kadry kierowniczej – omówienie metod, technik i oferty rozwojowej, dobre praktyki w tym zakresie.
Assessment center (ośrodek oceny) oraz Development centres (ośrodki rozwoju)
Perspektywy rozwoju kadry kierowniczej - korzyści, bariery, zapobieganie dewaluacji kompetencji zawodnych.
W4
Wypalenie zawodowe.
Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO 2 i 3: kolokwium - test wiedzy - 10 pytań testowych,
zestandaryzowanych, 5 pytań otwartych.
W3

L.p.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3

ĆWICZENIA
Diagnoza kompetencji menedżerskich, analiza wyników przeprowadzonej diagnozy w wybranych branżach :
budowlana, energetyczna, szkoleniowa, itp.
Tworzenie planu szkoleń i ścieżek kariery menedżerskich. Plan szkoleń jako porządek czynności
przewidzianych do wykonania.
Wdrażanie programu rozwojowego. Etapy rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych (RAPS)

Identyfikacja talentów w przedsiębiorstwie jako kluczowe etapy procesu zarządzania talentami. Poznanie i
praktykowanie technik i metod rozwoju kadry kierowniczej i pracowników.
Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO 6 i 8 : pokaz umiejętności praktycznych , praca w zespole
Ćw.4

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

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

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
15
20
75
3

9
15
30
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Griffin R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 12-16,
366-367
Guzek M. (2018), Rola kadry zarządzającej w przeciążeniu różnic kulturowych w przedsiębiorstwach
międzynarodowych "Zarządzanie", Vol XLV, Nr 2
Employer branding : budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku / Marek Kozłowski. - Warszawa :
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Mirski A. (2014) Zarządzanie wiedzą i talentami oraz doskonalenie kadr w przedsiębiorstwie a uczenie się
dorosłych "Edukacja ustawiczna dorosłych", (4 (87)), 173-184
Pochopień J. (2011) Zarządzanie talentami, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja
Gospodarki Żywnościowej", (91), 212
Skuza A. (2018) Zarządzanie talentami a orientacja na uczenie się przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Efekt 1 - 4

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

Na ocenę 3

Na ocenę 4

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

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

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie 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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SPECJALNOŚĆ: MARKETING INTERNETOWY
1. STRATEGIE MARKETINGU INTERNETOWEGO
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
STRATEGIE MARKETINGU INTERNETOWEGO
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
specjalnościowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Liczba punktów ECTS:3

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3

21

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): Mgr Radosław Skowron (radoslaw.skowron@handlowa.eu) Mgr Łukasz
Jaworski (lukasz.jaworski@handlowa.eu) – specjalność realizowana wspólnie z Firmą LTB Sp. z o.o. we Wrocławiu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

zdobycie wiedzy w zakresie współczesnych trendów i zastosowań praktycznych w dziedzinie marketingu
internetowego

C2.

zapoznanie studentów z zagadnieniami umożliwiającymi tworzenie kampanii marketingowych w sieci

C3.

kształtowanie umiejętności opracowywania strategii marketingu internetowego

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wymagana wiedza z zakresu marketingu. Zrozumienie podstawowych pojęć dotyczących funkcjonowania sieci Internet.
Umiejętność obsługi komputera.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

definiuje pojęcia charakterystyczne dla e-marketingu i
wyjaśniać różnice pomiędzy e-marketingiem a marketingiem
klasycznym

K2_W14
K2_U09

EK2

ma wiedzę na temat narzędzi marketingu internetowego

K2_W15

EK3

umie formułować strategię marketingu internetowego

K2_U09
K2_U13

EK4

ma kompetencje pozwalające mu na pracę w zespole
projektującym kampanię w Internecie

K2_U18
K2_K05
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Narzędzia i strategie marketingu internetowego

W2

Rola social mediów w marketingu internetowym. Rola video marketingu. Wykorzystanie sztucznej inteligencji

W3

Data driven marketing oraz automatyzacja marketingu

W4

Monitoring obecności marki w sieci

W5

Społeczno-prawne uwarunkowania marketingu internetowego

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO 2 i 3: kolokwium - test wiedzy - 10 pytań testowych,
zestandaryzowanych, 5 pytań otwartych.
L.p.

ĆWICZENIA/PROJEKT

Ćw.1

Skuteczne wykorzystanie Internetu w marketingu. Studium przypadku

Ćw.2

Dyskusja recepcji kampanii promocyjnych w Internecie. Studium przypadku

Ćw.3

Różnice pomiędzy klasycznym marketingiem a e-marketingirm. E-wizerunek. Studium przypadku

Ćw.4

Analiza sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sieci Internet. Studium przypadku

Projektowanie własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu sieci Internet. Projekt zespołowy
przypadku. Prezentacja projektu. Zaliczenie ćwiczeń
Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO 5 i 8 : projekt, praca w zespole i rozwiązanie studium przypadków
Ćw.5-9

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

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

34

21

6
15
20
75
3

9
15
30
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Bajdak Andrzej (red.) – Internet w marketingu, PWE, Warszawa 2003

2.

E-biznes : poradnik praktyka : biznes usieciowiony / Maciej Dutko. - Gliwice : Helion, cop. 2010.

3.

Mącik R. – Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Michalak P., Daszkiewicz D., Musz A., – Marketing wirusowy w Internecie, Helion, Gliwice 2009

2.

Pankiewicz K. (red) – E-marketing w akcji, Helion, Gliwice 2008
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KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
Efekt 1 - 2

Efekt 3

Efekt 4

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej 15
pkt
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

Praca w zespole –
poniżej 50 % pkt

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

Na ocenę 5

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=51-70%
51 ÷60, 61 ÷70% pkt

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

osiągnięcie
zakładanych efektów
kształcenia
obejmujących
wszystkie istotne
aspekty
>=85%
powyżej 80% pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

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

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (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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2. NARZĘDZIA MARKETINGU INTERNETOWEGO
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
NARZĘDZIA MARKETINGU INTERNETOWEGO
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
specjalnościowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Liczba punktów ECTS:3

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3

21

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): Mgr Radosław Skowron (radoslaw.skowron@handlowa.eu) Mgr Łukasz
Jaworski (lukasz.jaworski@handlowa.eu) – specjalność realizowana wspólnie z Firmą LTB Sp. z o.o. we Wrocławiu
CEL PRZEDMIOTU:
C1

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi narzędziami wspomagania procesów zarządczych

C2

Nauczenie studentów holistycznego podejścia do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw

C3

Przedstawienie narzędzi i metod pomiaru niematerialnych zasobów organizacji

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Ugruntowana wiedza z zakresu: Zarządzania i Marketingu; Podstawy z Badań Marketingowych
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

EK1

EK2
EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
zna podstawowe pojęcia oraz koncepcje holistycznego
zarządzania przedsiębiorstwem (modele pozwalające na
diagnozę, kontrolę oraz zbilansowany rozwój materialnych i
niematerialnych zasobów organizacji)
posługuje się narzędziami i metodami wspomagania decyzji
kierowniczych w organizacji
potrafi wyliczać oraz zarządzać wartością klienta dla
organizacji
wyznacza poziom indeksów niematerialnych zasobów
organizacji tj. satysfakcja klientów, motywacja pracowników,
poziom know-how wewnątrz organizacji.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K2_W06
K2_W14
K2_U09
K2_W15
K2_U01
K2_U09
K2_U13
K2_U18
K2_K05
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Obszary diagnozy doskonałości biznesowej przedsiębiorstw (materialne i niematerialne zasoby
przedsiębiorstwa). Modele diagnozy doskonałości biznesowej przedsiębiorstwa

W2

Nawigator Scandii. Analiza SWOT. Koncepcja „wartości klienta” (CLV) – istota i metody pomiaru

W3

Modele badania satysfakcji i lojalności klientów – SCSB, EPSI i ACSI

W4

Modele badania satysfakcji motywacji pracowników – ENOVA i EEMI

W5

Wpływ lojalności klientów i pracowników na wyniki biznesowe przedsiębiorstw

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO 2: kolokwium - test wiedzy
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Model BSC – konstruowanie narzędzia dla dekompozycji celów organizacji i ich mierników

Ćw.2

Model EFQM – konstruowanie narzędzia dla diagnozy zasobów i rezultatów działalności organizacji

Ćw.3

Identyfikowanie potencjału wiedzy organizacji wg modelu K SWOT

Ćw.4

Model ścieżkowy EPSI / ACSI – konstrukcja narzędzia badawczego dla badania poziomu satysfakcji i lojalności
klienta w wybranych sektorach gospodarczych
Model ścieżkowy EEI – konstrukcja narzędzia badawczego dla badania poziomu motywacji i satysfakcji
pracowników

Ćw.5
Ćw.6

Podstawy prezentacji i analizy danych uzyskanych dzięki zastosowaniu modeli ścieżkowych

Ćw.7

Identyfikowanie potencjału wiedzy organizacji wg modelu K SWOT

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO8: praca w zespole i rozwiązanie studium przypadków
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

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

34

21

6
15
20
75
3

9
15
30
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Bajdak Andrzej (red.) – Internet w marketingu, PWE, Warszawa 2003

2.

Frontczak T. – Twój biznes w Internecie. Podręcznik e-marketingu, Axel Springer Polska, Warszawa 2009

3.

EPSI Rating 2009, Customer Satisfaction 2008, Pan European Benchmark, In Time AB, Stockholm 2009
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance, Harvard Business
Review, July-August 2005
Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa
2001
Pankiewicz K. (red) – E-marketing w akcji, Helion, Gliwice 2008

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
Efekt 1 - 2

Efekt 3

Efekt 4

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej 15
pkt
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

Praca w zespole –
poniżej 50 % pkt

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

Na ocenę 5

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=51-70%
51 ÷60, 61 ÷70% pkt

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

osiągnięcie
zakładanych efektów
kształcenia
obejmujących
wszystkie istotne
aspekty
>=85%
powyżej 80% pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

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

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (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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3. POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
specjalnościowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Liczba punktów ECTS:3

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3

21

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): Mgr Radosław Skowron (radoslaw.skowron@handlowa.eu) Mgr Łukasz
Jaworski (lukasz.jaworski@handlowa.eu) – specjalność realizowana wspólnie z Firmą LTB Sp. z o.o. we Wrocławiu
CEL PRZEDMIOTU:
C1

Zapoznanie z tematyką technik pozycjonowania i metod optymalizacji stron internetowych

C2

Utrwalenie wiedzy z zakresu marketingu internetowego

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Ugruntowana wiedza z zakresu: Zarządzania i Marketingu; Podstawy z Badań Marketingowych. Podstawowa znajomość
funkcjonowania serwisów i aplikacji internetowych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

posiada podstawową wiedzę na temat technik
pozycjonowania stron internetowych

K2_W15

EK2

potrafi wykonać analizę wydajności i optymalności strony
internetowej

K2_U05

EK3

potrafi przeprowadzić optymalizację i pozycjonowanie strony
internetowej

K2_U03

EK4

jest gotów do realizacji zadań związanych ze sporządzaniem
audytu strony internetowej

K2_U13
K2_K07
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Wprowadzenie do tematyki pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych. Sposoby działania
wyszukiwarek internetowych i systemów wyszukujących

W2

Pozycjonowanie stron z wykorzystaniem SEO i SEM

W3

Tworzenie strony przyjaznej SEO/SEM.

W4

Strategie pozycjonowania i optymalizacji w wyszukiwarkach internetowych

W5

Serwisy i narzędzia do pozycjonowania i optymalizacji stron.

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO 2: kolokwium - test wiedzy
L.p.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3

ĆWICZENIA/LABORATORIUM
Omówienie tematyki laboratoriów oraz wprowadzenie do pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych.
Praca projektowa polegająca na opisie wymagań i implementacji przykładowej strony internetowej pod kątem
pozycjonowania i optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych
Metody i sposoby odnajdywania informacji w Internecie przy wykorzystaniu różnych wyszukiwarek
internetowych
Metody i sposoby odnajdywania informacji w Internecie przy wykorzystaniu różnych tematycznych serwisów
internetowych i baz danych

Ćw.4

Tworzenie treści strony internetowej dla wybranej branży pod kątem wyszukiwarek internetowych

Ćw.5

Tworzenie fraz i słów kluczowych treści strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych.
Tworzenie hiperłączy wewnętrznych i zewnętrznych dla strony internetowej.

Ćw.6

Narzędzia i metody indeksacji strony internetowej. Narzędzia i metody śledzenia ruchu na stronie internetowej.

Narzędzia i metody tworzenia statystyk dla strony internetowej. Narzędzia i metody optymalizacji strony
internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych.
Narzędzia i metody wykorzystania programów partnerskich dla strony internetowej. Narzędzia i typy reklam w
Ćw.8
wyszukiwarkach internetowych.
Rodzaje nieetycznych sposobów pozycjonowania stron internetowych. Wykorzystanie mediów
Ćw.9
społecznościowych i różnych mediów elektronicznych do polepszania pozycji w wyszukiwarkach.
Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO8: praca w zespole i rozwiązanie studium przypadków
Ćw.7

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

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

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
15
20
75
3

9
15
30
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Danowski B., Makaruk M. (2009): Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi.,Helion,
Gliwice
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Ash T. (2009): Strona docelowa. Optymalizacja, testy, konwersja., Helion, Gliwic

2.

Marzec K. (2016): Narzędzia Google dla e-commerce., Helion, Gliwic

KRYTERIA OCENY: cena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej z całej części
laboratoryjnej i wykładowej oraz przy uwzględnieniu wyników zadań na zajęciach laboratoryjnych
Efekty
kształcenia
Efekt 1 - 2

Efekt 3

Efekt 4

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej
15 pkt
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%
Praca w zespole –
poniżej 50 % pkt

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

Na ocenę 5

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi nieścisłościami
>=51-70%
51 ÷60, 61 ÷70% pkt

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

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

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

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

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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4. GOOGLE ADWORDS I ANALYTICS
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
GOOGLE ADWORDS I ANALYTICS
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
specjalnościowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Liczba punktów ECTS:2

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

16+4

20

Studia
niestacjonarne

12+3

15

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): Mgr Radosław Skowron (radoslaw.skowron@handlowa.eu) Mgr Łukasz
Jaworski (lukasz.jaworski@handlowa.eu) – specjalność realizowana wspólnie z Firmą LTB Sp. z o.o. we Wrocławiu
CEL PRZEDMIOTU:
C1
C2
C3

Zdobycie wiedzy na temat reklamy w Google AdWords oraz informacji niezbędnych do poprowadzenia własnej
reklamy
Poznanie metod i technik skutecznego wykorzystania informacji gromadzonych w oparciu o narzędzie Google
Analytics
Podniesione kompetencji z zakresu analizowania danych i informacji pozyskiwanych z pomocą Google
Analytics

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Ugruntowana wiedza z zakresu marketingu; podstawowa wiedza z zakresu zastosowań marketingu w Internecie.
FEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1
EK2

EK3
EK4

Efekty przedmiotowe
Posiada wiedzę o Google AdWords.
Potrafi zainicjować, uczestniczyć i zarządzać projektem który
będzie polegał na efektywnym wykorzystaniu narzędzi
technologicznych Google AdWords.
Potrafi posługiwać się narzędziami analitycznymi
wspomagającymi procesy podejmowania decyzji w emarketingu tj. Google AdWords, Google Analytics
Potrafi argumentować i przekonywać do swoich racji

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K2_W05
K2_W15
K2_U03
K2_U13
K2_U18
K2_K07
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WARSZTATY PROJEKTOWE

Ćw.1

Wprowadzenie do reklamy internetowej. Podstawy reklamy płatnej w wyszukiwarce Google. Praktyczne
warsztaty

Ćw.2

Opis systemu Google AdWords. Stworzenie i konfiguracja konta AdWords. Praktyczne warsztaty

Ćw.3

Metodologia zarządzania kontem Google AdWords. Praktyczne warsztaty

Ćw.4-5
Ćw.6

Optymalizacja już istniejącego konta AdWords. Praktyczne warsztaty
Obserwowanie i analiza rezultatów reklamy. Kampania w sieci reklamowej. Praktyczne warsztaty

Zaawansowane elementy kampanii AdWords. Zaawansowana optymalizacja kampanii. Zaawansowane kampanie
w sieci reklamowej. Praktyczne warsztaty
Ćw.9Podstawy użyteczności witryn internetowych. Edytor AdWords, dostęp do konta Adwords bez www. Praktyczne
10
warsztaty. Zaliczenie warsztatów
Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: Mo2- test wiedzy, MO8: praca w zespole i rozwiązanie zadań
praktycznych
Ćw.7-8

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Problemowe – metoda przypadków
Praktyczne - ćwiczenia praktyczne w rozwijaniu intelektu

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

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

20

15

5
15
10
50
2

5
15
15
50
2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Modrzewski P., Google AdWords w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
Gąsiewski M., Kurs AdWords, wydanie elektroniczne -http://www.ittechnology.us/kurs-adwords/

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Gosiewski M., Modrzewski P., Pełny opis produktu: Reklama w Google dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Poradnik bardzo praktyczny, Wydawnictwo Poltext, 2011

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
Efekt 1 - 2

Efekt 3

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

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 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%

osiągnięcie
zakładanych efektów
kształcenia
obejmujących
wszystkie istotne
aspekty
>=85%
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Efekt 4

Praca w zespole –
poniżej 50 % pkt

51 ÷60, 61 ÷70% pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

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

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (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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5. SOCIAL MEDIA MARKETING
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
SOCIAL MEDIA MARKETING
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
specjalnościowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Liczba punktów ECTS:3

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3

21

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): Mgr Radosław Skowron (radoslaw.skowron@handlowa.eu) Mgr Łukasz
Jaworski (lukasz.jaworski@handlowa.eu) – specjalność realizowana wspólnie z Firmą LTB Sp. z o.o. we Wrocławiu
CEL PRZEDMIOTU:
C1
C2
C3

Zrozumienie, w jaki sposób rozwijały się nowe media oraz w jaki sposób wpływają na „tradycyjne” branże
biznesu.
Zdobycie wiedzy jaką rolę pełnią social media we współczesnych procesach komunikacyjnych i jaka jest
specyfika rynku social media.
Zdobycie wiedzy o wykorzystaniu social media w strategiach marketingowych i wizerunkowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Ugruntowana wiedza z zakresu: Zarządzania i Marketingu; Podstawowa znajomość narzędzi IT
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Rozpoznaje pojęcia związane z komunikowaniem
wewnętrznym organizacji i jej otoczenia oraz z zakresu social
media

K2_W05
K2_W15

EK2

Wykorzystuje nowoczesny sprzęt i oprogramowanie
komputerowe w analizie informacji wspierających proces
podejmowania decyzji

K2_U18

EK3

Stosuje narzędzia public relations mające wpływ na
wizerunek organizacji

K2_U09
K2_U13

EK4

Dba o pozytywny wizerunek instytucji w oczach mediów i
opinii publicznej

K2_K06
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Social media – wprowadzenie. Komunikacja w mediach społecznościowych.

W2

Efektywny social media marketing: pomiar i optymalizacja działań

W3

Serwisy społecznościowe –Facebook, NK, Goldenline

W4

Blogosfera i liderzy opinii, blog jako narzędzie marketingowe
Mikroblogi – Twitter

W5

Mierzenie wyników kampanii marketingowej w mediach społecznościowych

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO 2: kolokwium - test wiedzy
L.p.

ĆWICZENIA/LABORATORIUM

Ćw.1

Komunikacja w mediach społecznościowych: analiza i badanie grupy docelowej, strategia w social media
marketingu, monitoring Internetu oraz mediów społecznościowych. Zadania praktyczne

Ćw.2

Efektywny social media marketing: pomiar i optymalizacja działań. Zadania praktyczne

Ćw.3

Serwisy społecznościowe –Facebook, NK, Goldenline. Facebook marketing - od strategii po efekty, reklama na
Facebooku, zarządzanie kampanią w mediach społecznościowych. Zarządzanie treścią fanpage’a na
Facebooku. Zadania praktyczne

Ćw.4

Blogosfera i liderzy opinii, blog jako narzędzie marketingowe. Mikroblogi – Twitter. Zadania praktyczne

Ćw.5

Sposób pisania i zarządzania swoim blogiem. Zadania praktyczne

Ćw.6

Zarządzanie kryzysem w mediach społecznościowych. Zadania praktyczne

Ćw.7

Goldenline profesjonalny serwis społecznościowy. Zadania praktyczne

Ćw.8

Mierzenie wyników kampanii marketingowej w mediach społecznościowych. Jak działać w sieciach
społecznościowych1? Zadania praktyczne

Ćw.9

Plasowanie przekazu w mediach - planowanie mediów. Zadania praktyczne

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO8: praca w zespole i rozwiązanie studium przypadków
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

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

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
15
20
75
3

9
15
30
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Google AdWords w praktyce : skuteczna reklama w Internecie / Przemysław Modrzewski. - Warszawa :
Wydaw. Nauk. PWN, 2008.
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2.

M. Żukowski, Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich
przedsiębiorstw, Wydawnictwo: Helion

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

K. Fabjaniak-Czerniak , Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations Zarządzanie w
sytuacjach kryzysowych niepewności, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012

KRYTERIA OCENY: cena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej z całej części
laboratoryjnej i wykładowej oraz przy uwzględnieniu wyników zadań na zajęciach laboratoryjnych
Efekty
kształcenia
Efekt 1 - 2

Efekt 3

Efekt 4

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej
15 pkt
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%
Praca w zespole –
poniżej 50 % pkt

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

Na ocenę 5

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi nieścisłościami
>=51-70%
51 ÷60, 61 ÷70% pkt

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71-85%
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%
powyżej 80% pkt

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

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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6. E-PR CONTENT MARKETING
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
specjalnościowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Liczba punktów ECTS:3

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3

21

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail): Mgr Radosław Skowron (radoslaw.skowron@handlowa.eu) Mgr Łukasz
Jaworski (lukasz.jaworski@handlowa.eu) – specjalność realizowana wspólnie z Firmą LTB Sp. z o.o. we Wrocławiu
CEL PRZEDMIOTU:
C1

zapoznanie studentów z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie content marketing

C2

zdobycie wiedzy jak i praktycznych umiejętności potrzebne do pracy w obszarze content marketing

C3

zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu social media, marketingu i tworzenia treści na
potrzeby współczesnej komunikacji marketingowej

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstawowych narzędzi IT, narzędzi PR, tworzenia strategii.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Definiuje i rozpoznaje pojęcia związane z komunikowaniem
wewnętrznym, zagadnieniami reklamy kontekstowej Stosuje
social media do osiągnięcia celów biznesowych

K2_W04
K2_W15

EK2

Dokonuje oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu
oraz analizy social media, marketingu i tworzenia treści na
potrzeby współczesnej komunikacji marketingowej.

K2_U09

EK3

Wykorzystuje nowoczesny sprzęt i oprogramowanie
komputerowe w analizie informacji wspierających proces
podejmowania decyzji, tworzenia komunikacji
marketingowej.

K2_U03
K2_U09

EK4

Dba o pozytywny wizerunek instytucji w oczach mediów i
opinii publicznej

K2_K06
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

Wprowadzenie do Content Marketingu. Content Marketing (Marketing treści) czy Native Advertising (reklama
natywna). Content Marketing i SEO. Content Marketing, Social Media i SEO.
Jak działa content marketing? Jak określić cel istnienia i sens tworzenia treści? Jak pisać teksty do internetu –
W2
Webwritng. Copywriting internetowy. Posty na Twitterze.
Strategia Content Marketingowa (Content Marketing On-site i Off-Site, Content długi czy krótki, jak często
W3
publikować treści, jak znaleźć tematy na treści, jakie narzędzia wykorzystywać do researchu rynku).
Narzędzia content marketingowe i narzędzia dystrybucji. Jak zwiększyć zaangażowanie w social media.
W4
Wykorzystanie content marketing przy organizacji eventu. Narzędzia content marketingowe. Blogi firmowe.
Dystrybucja treści – czyli content marketing a social media. Obsługa klienta w mediach społecznościowych.
W5
Współczesne trendy w social media i content marketingu
Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO 2: kolokwium - test wiedzy
W1

L.p.

ĆWICZENIA/LABORATORIUM

Ćw.1

Content marketing – strategia i praca z tekstem Tworzenie komunikatów graficznych. Zadania praktyczne

Ćw.2

Marketing miejsc i regionów w mediach społecznościowych. Zadania praktyczne

Ćw.3

Reklama online a social media. Tworzenie materiałów audiowizualnych. Zadania praktyczne

Ćw.4

Video marketing. Komunikacja, język, obraz, dźwięk, perswazja, manipulacja. Zadania praktyczne

Ćw.5

Przekaz reklamowy reklama prasowa. Przekaz reklamowy reklama radiowa. Przekaz reklamowy reklama
telewizyjna. Przekaz reklamowy reklama online. Przekaz reklamowy reklama zewnętrzna. Zadania praktyczne

Ćw.6

Kampania reklamowa firmy proces planowania. Zadania praktyczne

Ćw.7

Tworzenie dobrego contentu. Zadania praktyczne

Ćw.8

Targetowanie kontekstowe z wykorzystaniem słów kluczowych. Zadania praktyczne

Ćw.9

Visual Marketing i Content wizualny, Video Marketing, Infografiki. Zadania praktyczne. Zaliczenie

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO8: praca w zespole i rozwiązanie studium przypadków
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

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

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
15
20
75
3

9
15
30
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

M. Zastrożna, Google Analytics dla marketingowców, Wydawnictwo: OnePress

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
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1.

Danowski Bartosz, Makaruk Michał, Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW Ćwiczenia praktyczne,
Helion, 2013.

KRYTERIA OCENY: cena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej z całej części
laboratoryjnej i wykładowej oraz przy uwzględnieniu wyników zadań na zajęciach laboratoryjnych
Efekty
kształcenia
Efekt 1 - 2

Efekt 3

Efekt 4

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej
15 pkt
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%
Praca w zespole –
poniżej 50 % pkt

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

Na ocenę 5

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi nieścisłościami
>=51-70%
51 ÷60, 61 ÷70% pkt

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71-85%
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%
powyżej 80% pkt

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

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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SPECJALNOŚĆ: BRAND MANAGER
1. E-BRANDING
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
E-BRANDING
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
specjalnościowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Liczba punktów ECTS:3

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3

21

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

przedstawienie zasad budowania wizerunku organizacji jako atrakcyjnego pracodawcy

C2

scharakteryzowanie działań w ramach wewnętrznego oraz zewnętrznego Employer Branding,

C3

przedstawienie istoty oraz różnicy między marką pracodawcy a wizerunkiem pracodawcy

WYMAGANIA WSTĘPNE:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

zna podstawowe metody i techniki oraz narzędzia analityczne
wykorzystywane w obszarze employer brandingu

K2_W03
K2_W15

EK2

Zna istotę oraz podstawowe obszary wewnętrznego i
zewnętrznego employer brandingu

K2_W15

EK3

Potrafi zaplanować strategię budowania marki pracodawcy i
przeprowadzić kampanię wizerunkową lub rekrutacyjną

K2_U09
K2_U13

EK4

Potrafi mierzyć i oceniać efekty prowadzonych działań z
zakresu employer brandingu

K2_U18
K2_K04
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Idea employer brandingu (EB) – początki i ewolucja podejścia

W2

Employer branding jako element strategii organizacji. Najważniejsze obszary EB

W3

Zewnętrzny i wewnętrzny EB. Tworzenie strategii EB

W4

Planowanie i realizacja kampanii EB. Podstawowe metody i narzędzia i kanały realizacji działań w ramach EB

W5

Pomiar i ocenia działań z zakresu EB

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO 2: kolokwium - test wiedzy
L.p.

ĆWICZENIA/PROJEKT

Ćw.1

Identyfikacja elementów Employer Branding wewnętrznego oraz zewnętrznego. Zadania praktyczne
Identyfikacja stosowanych narzędzi Employer Branding. Określenie spójności działań. Wskazanie optymalnej
konfiguracji wykorzystywanych narzędzi. Zadania praktyczne
Określenie elementów EVP oferowanych przez organizację. Identyfikacja narzędzi EVP. Ocena spójności oraz
skuteczności działań w zakresie kreowania EVP. Zadania praktyczne

Ćw.2
Ćw.3
P.4
P.5-8

Określenie założeń do projektu. Ustalenie obszaru badawczego i metodologii pracy.
Zaprezentowanie postępów w pracy przez studentów, omówienie przedstawionego etapu pracy i ewentualna pomoc w
realizacji projektu

P.9Przedstawienie prac zaliczeniowych. Zaliczenie zajęć.
10
Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO8: praca w zespole i rozwiązanie studium przypadków, MO5 - zadanie
projektowe
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

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

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
15
20
75
3

9
15
30
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Kozłowski M., Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer 2012

2.

Leary-Joice J., Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru, Wolters Kluwer, Kraków 2007

3.

Wojtaszczyk K., Employer branding – przesłanki i cele budowania marki pracodawcy, „Przegląd Organizacji”, nr
1/2010

76

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

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

KRYTERIA OCENY: cena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej z całej części
ćwiczeniowej i wykładowej oraz przy uwzględnieniu wyników za projekt
Efekty
kształcenia
Efekt 1 - 2

Efekt 3

Efekt 4

Na ocenę 2
Test wiedzy
poniżej 15 pkt
brak osiągnięcia
zakładanych
efektów
kształcenia
<=50%
Praca w zespole –
poniżej 50 % pkt

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

Na ocenę 5

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi nieścisłościami
>=51-70%
51 ÷60, 61 ÷70% pkt

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

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

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

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

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

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

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
specjalnościowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Liczba punktów ECTS:3

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3

21

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

Zapoznanie się z formami i metodami zarządzania produktem na różnych etapach jego rozwoju, a także
kluczowymi problemami decyzyjnymi i narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu produktem.

C2

Zaznajomienie się z procesem kształtowania nowego produktu i nabycie umiejętności jego projektowania.

C3

Zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących zarządzania portfelem marek.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
1. Wiedza z zakresu marketingu.
2. Umiejętność pracy w zespole, dyskutowania i przedstawiania własnego zdania w aspekcie rozwiązywanych
problemów.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Zna marketingowe elementy zarządzania produktem i marką.

K2_W03
K2_W15

EK2

EK3

EK4

Potrafi scharakteryzować formy i metody zarządzania
produktem na różnych etapach jego rozwoju.
Analizuje bieżącą sytuację rynkową, wyciąga wnioski i na ich
podstawie interpretuje wyniki badań marketingowych w celu
podjęcia decyzji strategicznych i operacyjnych dotyczących
produktu/marki.
Organizuje czynności zmierzające do uatrakcyjnienia oferty
asortymentowej przedsiębiorstwa i zbudowania silnej marki.

K2_W15
K2_U09
K2_U13
K2_U18
K2_K04
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Produkt w strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Kształtowanie produktu i asortymentu.
Zarządzanie produktem na różnych etapach jego cyklu życia. Proces wprowadzania nowego produktu na rynek: od
innowacyjności do komercjalizacji.

W2
W3

Istota, tożsamość, wizerunek i siła marki. Nazwa i znak graficzny marki. Prawne aspekty zastrzegania marki.

W4

Zarządzanie portfelem marek: architektura marki, pozycjonowanie marek i strategie markowania

W5

Analiza pozycji rynkowej i wycena marki.

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO 2: kolokwium - test wiedzy
L.p.

ĆWICZENIA/PROJEKT

Ćw.1

Wykonywanie ćwiczeń w parach/grupach: strategie produktowe i markowe.

Ćw.2

Rozwiązywanie case studies dotyczących zarządzania produktem i marką.

P.3
P.4-8

Przygotowywanie projektu zaliczeniowego pt. „Opracowanie strategii kształtowania produktu, oferty produktowej
oraz strategii promocyjnej dla wybranej marki”
Zaprezentowanie postępów w pracy przez studentów, omówienie przedstawionego etapu pracy i ewentualna pomoc w
realizacji projektu

P.9Przedstawienie prac projektowych. Zaliczenie zajęć.
10
Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO8: praca w zespole i rozwiązanie studium przypadków, MO5 - zadanie
projektowe
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

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

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34
21
6
9
15
15
20
30
75
75
3
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

B. Sojkin (red.): Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003.

2.

L. Gorchels: Zarządzanie produktem: od badań i rozwoju do budżetowania reklamy, Helion, Gliwice 2007.

3.

J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan: Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

79

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

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

H. Mruk, I. P. Rutkowski: Strategia produktu, Wyd. 2 zm., PWE, Warszawa 1999.

2.

J. Pogorzelski: Pozycjonowanie produktu, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2008.

3.

I. P. Rutkowski: Rozwój nowego produktu metody i uwarunkowania, Polskie Wydaw. Ekonomiczne,
Warszawa 2007.

KRYTERIA OCENY: cena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej z całej części
ćwiczeniowej i wykładowej oraz przy uwzględnieniu wyników za projekt
Efekty
Na ocenę 2
Na ocenę 3; 3,5
Na ocenę 4; 4,5
Na ocenę 5
kształcenia
Test wiedzy
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
Efekt 1 - 2
poniżej 15 pkt
brak osiągnięcia
osiągnięcie zakładanych efektów osiągnięcie zakładanych
osiągnięcie zakładanych
zakładanych
kształcenia z pominięciem
efektów kształcenia z
efektów kształcenia
Efekt 3
efektów
niektórych ważnych aspektów
pominięciem niektórych
obejmujących wszystkie
kształcenia
lub z poważnymi nieścisłościami mniej istotnych aspektów
istotne aspekty
<=50%
>=51-70%
>=71-85%
>=85%
Praca w zespole – 51 ÷60, 61 ÷70% pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt
powyżej 80% pkt
Efekt 4
poniżej 50 % 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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach i są
dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są udostępnione
na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce Zarządzenia Rektora
(Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców na
Wirtualnym dziekanacie

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

80

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

3. STRATEGIE BRANDINGOWE - BUDOWA I POMIAR KAPITAŁU MARKI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
STRATEGIE BRANDINGOWE – BUDOWA I POMIAR KAPITAŁU MARKI
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
specjalnościowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Liczba punktów ECTS:3

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3

21

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

Przedstawienie pojęć związanych z budową marki i pomiarem kapitału marki

C2

Scharakteryzowanie działań w ramach budowania marki o odpowiednim wizerunku dla obiektu rynkowego
(osoby, firmy, produktu, miasta, gminy).

C3

Poznanie strategii brandingowych związanych z budową marki

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wymagana wiedza z podstaw zarządzania i marketingu
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

Definiuje markę i wizerunek obiektu rynkowego, zna ich
funkcje oraz marketingowe podejście do ich budowania

K2_W03
K2_W15

EK2

Potrafi zaprojektować metodyczne działania dla potrzeb
budowania marki.

K2_W15

EK3

Potrafi zidentyfikować narzędzia budowania marki,
krytycznie je przeanalizować i wskazać propozycje ich
usprawnień

K2_U09
K2_U13
K2_U18

EK4

Potrafi współpracować w zespole realizującym projekt
zaliczeniowy, wykonuje i potrafi zaprezentować projekt

K2_U14
K2_K04

81

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

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Interdyscyplinarny charakter i podstawy zarządzania marką. Postawy zarządzania marką. Podstawowe strategie
kształtowania marki. Badania rozpoznawalności marki. Strategie kształtowania marki.

W2

Narzędzia kształtowania marki. Adresaci działań w procesie zarządzania marką. Procedura zarządzania marką.
Zarządzanie marką w czasie i potrzeba jej odświeżania

W3

Nowe trendy w kształtowaniu marki.

Znaczenie i wartość wizerunku organizacji w warunkach gospodarki rynkowej. Wizerunek firmy a strategie
marketingowe
Badanie wizerunku organizacji. Narzędzia kształtowania wizerunku organizacji. Ekonomiczne aspekty marki i
W5
wizerunku obiektu rynkowego.
Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO 2: kolokwium - test wiedzy
W4

L.p.

ĆWICZENIA/PROJEKT

Ćw.1

Marka i pojęcia pokrewne. Rodzaje wizerunku i narzędzia jego kształtowania.

Ćw.2

Aktualne przykłady zarządzania marką z praktyki gospodarczej. Zadania praktyczne

Ćw.3

Analiza przykładów odświeżania wizerunku obiektu rynkowego. Zadania praktyczne

P.4

Określenie założeń do projektu. Ustalenie obszaru badawczego i metodologii pracy.

P.5-8

Zaprezentowanie postępów w pracy przez studentów, omówienie przedstawionego etapu pracy i ewentualna
pomoc w realizacji projektu

P.9-10

Przedstawienie prac zaliczeniowych. Zaliczenie zajęć.

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO8: praca w zespole i rozwiązanie studium przypadków, MO5 - zadanie
projektowe
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

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

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
15
20
75
3

9
15
30
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Rewolucja marki : jak tworzyć marki i zarządzać nimi w XXI wieku / Jacek Pogorzelski. - Gliwice : Helion,
cop. 2010.
Marketing / Philip Kotler, Kevin Lane Keller ; wyd. pod red. Bogny Pilarczyk oraz Henryka Mruka ; przekł.
Marek Zawiślak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2013. oraz 13 zasad zarządzania marką /
Jacek Kall.// Marketing w Praktyce. - 2002, nr 2, s. 4-8
Skorek M., Marka we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1
2.

Kotler Ph., Pfoertsch W., Zarządzanie marką w segmencie B2B, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2008
Patkowski P., Potencjał konkurencyjny marki. Jak zdobyć przewagę na rynku, Wydawnictwo Poltext,
Warszawa 2010.

KRYTERIA OCENY: cena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej z całej części
ćwiczeniowej i wykładowej oraz przy uwzględnieniu wyników za projekt
Efekty
kształcenia
Efekt 1 - 2

Efekt 3

Efekt 4

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej 15
pkt
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%
Praca w zespole –
poniżej 50 % pkt

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

Na ocenę 5

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi nieścisłościami
>=51-70%
51 ÷60, 61 ÷70% pkt

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71-85%
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%
powyżej 80% pkt

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

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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4. ZARZĄDZANIE PRODUKTEM
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE PRODUKTEM
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
specjalnościowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Liczba punktów ECTS:2

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

16+4

20

Studia
niestacjonarne

12+3

15

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

Zapoznanie się z formami i metodami zarządzania produktem na różnych etapach jego rozwoju, a także
kluczowymi problemami decyzyjnymi i narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu produktem.

C2

Zaznajomienie się z procesem kształtowania nowego produktu i nabycie umiejętności jego projektowania.

C3

Zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących zarządzania portfelem marek.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Ugruntowana wiedza z zakresu marketingu.
FEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.
EK1
EK2

EK3

EK4

Efekty przedmiotowe
Definiuje i objaśnia marketingowe elementy zarządzania
produktem i marką.
Potrafi scharakteryzować formy i metody zarządzania
produktem na różnych etapach jego rozwoju i w różnych
warunkach.
Analizuje bieżącą sytuację rynkową, wyciąga wnioski i na ich
podstawie interpretuje wyniki badań marketingowych w celu
podjęcia decyzji strategicznych i operacyjnych dotyczących
produktu/marki.
Organizuje czynności zmierzające do uatrakcyjnienia oferty
asortymentowej przedsiębiorstwa i zbudowania silnej marki.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K2_W03
K2_W15
K2_U09
K2_W15
K2_U09
K2_U13
K2_U18
K2_U09
K2_K05
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WARSZTATY PROJEKTOWE

Ćw.1

Produkt w strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Kształtowanie produktu i asortymentu. Studium przypadku

Ćw.2

Zarządzanie produktem na różnych etapach jego cyklu życia. Studium przypadku

Ćw.3

Proces wprowadzania nowego produktu na rynek: od innowacyjności do komercjalizacji. Istota, tożsamość,
wizerunek i siła marki. Nazwa i znak graficzny marki. Prawne aspekty zastrzegania marki. Studium przypadku
Przygotowywanie projektu zaliczeniowego pt. „Opracowanie strategii kształtowania produktu,
oferty produktowej oraz strategii promocyjnej dla wybranej marki” .Określenie założeń do projektu. Ustalenie
obszaru badawczego i metodologii pracy.
Zaprezentowanie postępów w pracy przez studentów, omówienie przedstawionego etapu pracy i ewentualna
pomoc w realizacji projektu

P.4-5
P.6-9
P. 10

Prezentacje projektów grupowych i ich omówienie. Zaliczenie warsztatów

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: Mo2- test wiedzy, MO8: praca w zespole i rozwiązanie zadań
praktycznych
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Problemowe – metoda przypadków
Praktyczne - ćwiczenia praktyczne w rozwijaniu intelektu

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

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

20

15

5
15
10
50
2

5
15
15
50
2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

B. Sojkin (red.): Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003.

2.

L. Gorchels: Zarządzanie produktem: od badań i rozwoju do budżetowania reklamy, Helion, Gliwice 2007.

3.

J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan: Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.

H. Mruk, I. P. Rutkowski: Strategia produktu, Wyd. 2 zm., PWE, Warszawa 1999.
J. Pogorzelski: Pozycjonowanie produktu, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2008.
I. P. Rutkowski: Rozwój nowego produktu metody i uwarunkowania, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa
2007.
J. Pogorzelski: Rewolucja marki: jak tworzyć marki i zarządzać nimi w XXI wieku, Helion, Gliwice 2010.
J. Altkorn: Strategie marki w marketingu międzynarodowym, Wydaw. AE, Kraków 1999.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
Efekt 1 - 2
Efekt 3

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej 15
pkt
brak osiągnięcia
zakładanych efektów

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

Na ocenę 5

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z

osiągnięcie
zakładanych efektów
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kształcenia
<=50%

Efekt 4

Praca w zespole –
poniżej 50 % pkt

pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=51-70%
51 ÷60, 61 ÷70% pkt

pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71-85%
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

kształcenia
obejmujących
wszystkie istotne
aspekty
>=85%
powyżej 80% pkt

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

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (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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5. PR
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PR
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
specjalnościowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Liczba punktów ECTS:3

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3

21

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

Zapoznanie studentów z problematyką podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów public relations.

C2

Zapoznanie studentów z problematyką percepcji roli public relations we współczesnych organizacjach

C3

Nauczenie studentów zasad formułowania działań public relations.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wymagana wiedza z podstaw zarządzania i marketingu
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

EK1

potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu public relations

K2_W03
K2_W15

EK2

potrafi zidentyfikować cel i motywy podejmowania działań pr
w konkretnej sytuacji.

K2_U09

EK3

potrafi wymienić techniki public relations.

K2_U09
K2_U13
K2_U18

EK4

identyfikuje sposoby oceny efektów działań pr w kontekście
społeczno-rynkowym.

K2_K08
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Problematyka wstępna. 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. Event marketing.

W4

Nowe media i techniki w PR.

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO 2: kolokwium - test wiedzy
L.p.

ĆWICZENIA/PROJEKT

Ćw.1

Podstawowe pojęcia z obszaru PR. Miejsce oraz funkcje public relations w systemie działań marketingowych
przedsiębiorstw, instytucji i organizacji. Zadania praktyczne

Ćw.2

Procedura projektowania kampanii PR. Studia przypadków kampanii PR. Zadania praktyczne

Ćw.3

Techniki public relations: podstawowe zasady kontaktu z mediami. Zadania praktyczne

P.4

Określenie założeń do projektu. Ustalenie obszaru badawczego i metodologii pracy.

P.5-9

Zaprezentowanie postępów w pracy przez studentów, omówienie przedstawionego etapu pracy i ewentualna pomoc w
realizacji projektu

P.10

Przedstawienie prac zaliczeniowych. Zaliczenie zajęć.

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO8: praca w zespole i rozwiązanie studium przypadków, MO5 - zadanie
projektowe
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

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

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

21

6
15
20
75
3

9
15
30
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Tworzyło D., Chmielewski Z. (red.), Badania i pomiar efektów w public relations, Newsline, Rzeszów 2010.

2.

Wojcik K., Public relations – wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2005.

3.

Szymoniuk B. (red.), Komunikacja marketingowa. Instrumenty metody, PWE, Warszawa 2006.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Praktycznie o PR. Case studies projektów nagrodzonych w konkursie ZFPR Złote Spinacze, ZFPR, Warszawa
2011.
Szymańska A., Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Unimex, Wrocław
2
2005.
Tworzyło D., Macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów public relations, Wyższa Szkoła
3.
Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2008.
KRYTERIA OCENY: cena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej z całej części
ćwiczeniowej i wykładowej oraz przy uwzględnieniu wyników za projekt
Efekty
Na ocenę 2
Na ocenę 3; 3,5
Na ocenę 4; 4,5
Na ocenę 5
kształcenia
Test wiedzy
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
Efekt 1 - 2
poniżej 15 pkt
brak osiągnięcia
osiągnięcie zakładanych
osiągnięcie zakładanych
osiągnięcie zakładanych
zakładanych
efektów kształcenia z
efektów kształcenia z
efektów kształcenia
efektów
pominięciem niektórych
pominięciem niektórych
obejmujących wszystkie
Efekt 3
kształcenia
ważnych aspektów lub z
mniej istotnych aspektów
istotne aspekty
<=50%
poważnymi nieścisłościami
>=71-85%
>=85%
>=51-70%
Praca w zespole – 51 ÷60, 61 ÷70% pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt
powyżej 80% pkt
Efekt 4
poniżej 50 % pkt
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 elearningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach i są
dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców na
Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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6. MARKETING MIĘDZYNARODOWY
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
MARKETING MIĘDZYNARODOWY
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE

Poziom studiów:
Studia II stopnia

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu programu:
specjalnościowy

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Liczba punktów ECTS:3

Forma zajęć
Tryb studiów
W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
stacjonarne

10

20+4

34

Studia
niestacjonarne

6

12+3

21

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

Usystematyzowanie wiedzy o marketingu międzynarodowym dotyczącej m.in. umiejętności podejmowania
decyzji w zakresie instrumentów marketingowych oraz sposobów wejścia na rynek międzynarodowy.

C2

Zapoznanie się z uwarunkowaniami realizacji strategii marketingowych na rynkach międzynarodowych.

C3

Poznanie metod zbierania i nabycie umiejętności wykorzystania informacji o rynkach międzynarodowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wymagana wiedza z podstaw zarządzania i marketingu. Umiejętność pracy w zespole, dyskutowania i przedstawiania
własnego zdania w aspekcie rozwiązywanych problemów.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

EK1

EK2

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Efekty przedmiotowe
Rozróżnia podstawowe pojęcia dotyczące rynków
międzynarodowych i omawia różne sposoby ekspansji na
rynki międzynarodowe oraz uwarunkowania stosowania
optymalnych strategii marketingowych.
Charakteryzuje i analizuje zachowania przedsiębiorstw na
rynkach międzynarodowych w zakresie stosowanych działań
marketingowych.

EK3

Potrafi podjąć decyzje odnośnie wejścia na
międzynarodowe i wyboru strategii marketingowej.

rynki

EK4

Projektuje instrumenty marketingowe w różnych warunkach
otoczenia międzynarodowego.

K2_W03
K2_W15

K2_W15
K2_U09
K2_U13
K2_U18
K2_U09
K2_K02
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Istota marketingu międzynarodowego. Standaryzacja i adaptacja w marketingu
międzynarodowym.

W2

Międzynarodowe otoczenie marketingowe. Strategie wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne.

W3

Badania marketingowe rynków zagranicznych. Segmentacja i proces selekcji rynków zagranicznych.

W4

Działania marketingowe na rynkach zagranicznych. Marketing-mix na rynku międzynarodowym.

W5

Organizacja marketingu międzynarodowego w przedsiębiorstwach.

Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO 2: kolokwium - test wiedzy
L.p.

ĆWICZENIA/PROJEKT

Ćw.1

Otoczenie marketingowe - case study.

Ćw.2

Globalna, glokalna czy lokalna strategia - case study.

Ćw.3

Marketing-mix na rynku międzynarodowym - case study.

P.4
P.5-8

Konstrukcja planu marketingowego dla potrzeb marketingu międzynarodowego.
Zaprezentowanie postępów w pracy przez studentów, omówienie przedstawionego etapu pracy i ewentualna pomoc w
realizacji projektu

P.9Przedstawienie prac zaliczeniowych. Zaliczenie zajęć.
10
Metody i formy weryfikacji efektów kształcenia: MO8: praca w zespole i rozwiązanie studium przypadków, MO5 - zadanie
projektowe
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

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

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34
21
6
9
15
15
20
30
75
75
3
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

E. Duliniec: Marketing międzynarodowy, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2004.
J. W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska: Marketing międzynarodowy: zarys problematyki, Polskie Wydaw.
Ekonomiczne, Warszawa 2008.
A. Hauke, M. Ratajczak: Marketing międzynarodowy: studia przypadków, Wydaw. AE, Poznań 2006.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2
3.

E. Duliniec (red.): Marketing międzynarodowy: uwarunkowania, instrumenty, tendencje, Szkoła Główna
Handlowa, Warszawa 2007.
J. W. Wiktor, A. Żbikowska (red.): Marketing międzynarodowy: uwarunkowania i kierunki rozwoju, Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
W. Grzegorczyk: Marketing na rynku międzynarodowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

KRYTERIA OCENY: cena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej z całej części
ćwiczeniowej i wykładowej oraz przy uwzględnieniu wyników za projekt
Efekty
kształcenia
Efekt 1 - 2

Efekt 3

Efekt 4

Na ocenę 2
Test wiedzy
poniżej 15 pkt
brak osiągnięcia
zakładanych
efektów
kształcenia
<=50%
Praca w zespole –
poniżej 50 % pkt

Na ocenę 3; 3,5

Na ocenę 4; 4,5

Na ocenę 5

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi nieścisłościami
>=51-70%
51 ÷60, 61 ÷70% pkt

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

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

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

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

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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SPECJALNOŚĆ: MBA (j. polski)
1.

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE - MBA
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zo

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Ogólna liczba godzin
Warsztaty

Inne*

12

2

Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

6

20

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym † (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Aneta Szymańska; e-mail: aneta.szymanska@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Zdobycie wiedzy na temat istoty i uwarunkowań skutecznego przemawiania i prezentowania w środowisku
biznesowym.
Poznanie efektywnych narzędzi, które mogą być wykorzystywane w wystąpieniach publicznych.
Nabycie umiejętności planowania, opracowywania i wygłaszania przemówień oraz przedstawiania danych
biznesowych za pomocą prezentacji w sytuacjach związanych z biznesem.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
1.
2.

*

Umiejętności z zakresu komunikacji biznesowej.
Znajomość programu Microsoft PowerPoint.

Wpisz właściwe zgodnie z planem studiów, np. projekt, zajęcia terenowe, zajęcia studyjne itp.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

EK1

EK2

EK3

EK4

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Student posiada wiedzę na temat istoty wystąpień
publicznych, a w szczególności przemówień i prezentacji
oraz czynników, które wpływają na ich skuteczność.

K2_W02
K2_W15

Student potrafi napisać i wygłosić przemówienie oraz
zaplanować, opracować i przedstawić prezentację
wykorzystując różne narzędzia komunikacji.

K2_U02
K2_U08
K2_U11

Student ma kompetencje społeczne potrzebne do
wpływania na odbiorców i ich przekonywania oraz potrafi
stosować odpowiednie techniki zarządzania publicznością
podczas różnych form wystąpień publicznych.
Wykazuje aktywną postawę do samodzielnego zdobywania
i doskonalenia wiedzy i umiejętności profesjonalnych.

K2_U16
K2_K08

K2_U17
K2_U18
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Rodzaje wystąpień biznesowych i ich charakterystyka.

W2

Profesjonalne przygotowanie do wystąpienia biznesowego.

W3

Przyciągające rozpoczęcie i porywające zakończenie wystąpienia.

W4

Przejrzysty przekaz i perswazyjny język wystąpienia.

W5

Zarządzanie publicznością podczas wystąpień.

W6

Wystąpienia publiczne w różnych sytuacjach.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14, MO9
L.p.

WARSZTATY

Ćw.1

Warsztat pisania i wygłaszania przemówienia.

Ćw.2
Ćw.3

„Mowa ciała” - warsztat z kamerą.
Warsztat tworzenia profesjonalnych slajdów.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14, MO5, MO6

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

Wykład z prezentacją multimedialną.
Ćwiczenia indywidualne i grupowe.
Warsztaty z kamerą.
Warsztaty z oprogramowaniem do prezentacji.

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/egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
20
20
10
25
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
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1.
2.
3.

4.

G. M. Campbell: Jak przygotować profesjonalną prezentację, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007
J. Weissman: Sztuka skutecznej prezentacji, Helion, Gliwice 2007
S. Siddons: Prezentacje, Wydaw. 'PETIT', Warszawa 1998
M. Tokarz: Ćwiczenia z wnioskowania i argumentacji: zbiór zadań i przykładów do podręcznika Argumentacja,
perswazja, manipulacja, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych,
Tychy 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.

A. J. Rzędowscy: Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce, Helion, Gliwice 2009
J. Rzędowscy: Mistrzowskie prezentacje, Helion, Gliwice 2010
G. Reinolds: PreZENter bez tajemnic, Helion, Gliwice 2011
J. Batorski: Skuteczne prezentacje biznesowe, Złote Myśli, Gliwice 2008

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia

EK 1

<50%

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

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

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów

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

>=70-89%
>=50-69%
EK 2

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%

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

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów

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

>=70-89%
>=50-69%
EK 3

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%

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

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów

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

>=70-89%
>=50-69%
EK 4

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<50%

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

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
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nieścisłościami

>=70-89%

>=90%

>=50-69%
Ocena ogólna za przedmiot:
20% Aktywność na zajęciach
20% Opracowanie prezentacji grupowej
30% Realizacja prezentacji
30% Projekt zaliczeniowy

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

5.
6.
7.

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

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

2. COACHING W BIZNESIE

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

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zo

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Tryb studiów

Forma zajęć

Poziom studiów:
Studia II stopnia
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3
Ogólna liczba godzin
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W

Ćw.

E-learning

Lab.

Lektorat

Warsztaty

Inne‡

10

2

Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

6

18

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym § (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Wioletta Małota; e-mail: wiolama@onet.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zrozumienie roli mentora i coacha przez menedżera.

C2.

Doskonalenie umiejętności komunikacji biznesowej jako coach i mentor.

C3.

Wyrobienie kompetencji menedżerskich dotyczących rozwoju pracowników w programach mentoringowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
1. Podstawy komunikacji biznesowej.
2. Rozumienie kontekstu kultury organizacyjnej.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu
studiów

EK1

Student posiada wiedzę jak modelować swoje zachowanie
pełniąc rolę mentora w organizacji oraz w jaki sposób stanowić
przykład zachowań i postawy dla innych.

K2_W02
K2_W03

EK2

Student posiada wiedzę jak budować relacje biznesowe.

K2_W04
K2_W15

Student potrafi stosować odpowiednie modele i techniki
mentoringowe w relacjach z pracownikami.
Student potrafi komunikować się empatycznie w środowisku
pracy.
Student posiada wiedzę o znaczeniu programów
mentoringowych w organizacji i potrafi je zaplanować.

K2_U08
K2_U14

K2_W02
K2_U18

Student potrafi stworzyć środowisko społeczne wspierające
kulturę mentoringową.

K2_K03
K2_K05

EK3
EK4
EK5
EK6

‡

Efekty przedmiotowe

K2_U16

Wpisz właściwe zgodnie z planem studiów, np. projekt, zajęcia terenowe, zajęcia studyjne itp.

98

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

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1

WYKŁAD

Wprowadzenie do nowoczesnego mentoringu.

W2

Profil mentora – wiedza, umiejętności i postawa.

W3

Mentoring w organizacjach – strategia wprowadzenia i taktyka realizacji.

W4

Rodzaje i modele mentoringu.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14, MO8
L.p.

WARSZTATY

Ćw.1

Model GROW – prowadzenia rozmowy mentora.

Ćw.2

Model ustalania celów – STARTER.

Ćw.3
Ćw.4
Ćw.5
Ćw.6
Ćw.7
Ćw.8

Model udzielania rozwojowej informacji zwrotnej GOLD.
Model dzielenia się wiedzą.
Model pytań mentoringowych.
Model słuchania holistycznego.
Model udzielania wsparcia.
Model programu mentoringowego w organizacji.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14, MO5, MO9

METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.
3.
4.
5.

Wykład z prezentacją multimedialną.
Zespołowe opracowanie projektu.
Studium przypadków.
Ćwiczenia warsztatowe.
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/egzaminu

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
18
20
12
25
99
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SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.

Sidor-Rządkowska M.: Coaching: teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
Dembkowski S., Eldridge F., Hunter I.: Coaching kadry kierowniczej,Wydaw. Profesjonalne PWN, Warszawa
2010.
Łychmus P.: Coaching oparty na wiedzy - w treningach kierowniczych, Wydaw. C.H. Beck, Warszawa 2010.
McAdam S.: Coaching kadry kierowniczej: praktyczne porady dla coachów oraz ich klientów, Wyd. 2, Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2013.
Hargrove R.: Mistrzowski coaching, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Parsloe E.: Coaching i mentoring, Wydaw. 'PETIT', Warszawa 2000.
Withmore J.: Coaching. Trening Efektywności, i G+J, Warszawa 2011.

3.

Bauer J.: Empatia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

4.

Wilson C.: Coaching biznesowy. Praktyczny poradnik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR, MT Biznes,
Warszawa 2010.
Małota W.: Jak z menedżera stać się przywódcą?, Difin, Warszawa 2010.

5.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Student nie wie jak
funkcjonuje
nowoczesny mentoring.

Student w dostatecznym
stopniu wie jak
funkcjonuje
nowoczesny mentoring.

Student w pełnym
stopniu wie jak
funkcjonuje
nowoczesny mentoring.

EK2-EK4

Student nie posiada
wystarczającej wiedzy i
umiejętności
komunikacji biznesowej
w roli Coacha i
Mentora.

Student w dostatecznym
stopniu posiada wiedzę i
umiejętności
komunikacji biznesowej
w roli Coacha i
Mentora.

EK5

Student nie rozwinął
umiejętności wspierania
pracowników w
rozwoju oraz
projektowania
programów
mentoringowych w
organizacji.

Student rozwinął w
dostatecznym stopniu
umiejętności wspierania
pracowników w
rozwoju oraz
projektowania
programów
mentoringowych w
organizacji.

EK6

Student nie wie jak
funkcjonuje
nowoczesny mentoring.

Student w dostatecznym
stopniu wie jak
funkcjonuje
nowoczesny mentoring.

Student w
wystarczającym
zakresie wie jak
funkcjonuje
nowoczesny mentoring.
Student w
wystarczającym stopniu
posiada wiedzę i
umiejętności
komunikacji biznesowej
w roli Coacha i
Mentora.
Student w
wystarczającym stopniu
rozwinął umiejętności
wspierania
pracowników w
rozwoju oraz
projektowania
programów
mentoringowych w
organizacji.
Student w
wystarczającym
zakresie wie jak
funkcjonuje
nowoczesny mentoring.

EK1

Student w pełnym
stopniu posiada wiedzę i
umiejętności
komunikacji biznesowej
w roli Coacha i
Mentora.
Student w pełnym
stopniu rozwinął
umiejętności wspierania
pracowników w
rozwoju oraz
projektowania
programów
mentoringowych w
organizacji
Student w pełnym
stopniu wie jak
funkcjonuje
nowoczesny mentoring.

Ocena ogólna za przedmiot:
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20% aktywność na zajęciach
40% opracowanie grupowe
40% prezentacja projektu grupowego (indywidualna odpowiedzialność każdego studenta w grupie projektowej)

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

5.
6.
7.

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Kierunku
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3. ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE - MBA
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zo

Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Warsztaty

Inne**

10

2

Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

6

18

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym †† (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Mgr Kamila Gudzowska-Krzyżak, MBA (kamilagkrzyzak@gmail.com)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

C2.

C3.

Przedstawienie elementów zarządzania łańcuchem dostaw oraz zapoznanie się z kluczowymi czynnikami
łańcucha dostaw wpływającymi na konkurencyjność przedsiębiorstwa.
Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów
logistycznych, interpretacji – w ujęciu systemowym – logistycznych zależności sytuacji gospodarczej
przedsiębiorstwa oraz doboru narzędzi zarządzania łańcuchem dostaw.
Wyrobienie umiejętności w rozpoznawaniu różnic procesu wytworzenia, planowania oraz zarządzania zapasami
w celu podejmowania efektywnych decyzji menedżerskich.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
1. Podstawowe umiejętności z zakresu matematyki, w tym rozwiązywanie równań i zrozumienie koncepcji
prawdopodobieństwa i ryzyka.
2. Umiejętność obsługi pakietu MS Excel lub równoważnego oprogramowania do arkusza kalkulacyjnego.

**

Wpisz właściwe zgodnie z planem studiów, np. projekt, zajęcia terenowe, zajęcia studyjne itp.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

EK1

EK2

EK3
EK4

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu
studiów

Student rozumie istotę zarządzania łańcuchem dostaw i
podstawowe zagadnienia związane z wpływem czynników
zewnętrznych na łańcuch dostaw w przedsiębiorstwie.

K2_W01
K2_W02

Student zna zasady planowania zapotrzebowania oraz
zarządzania zakupami, produkcją, zapasami, dystrybucją i
jakością w ramach zarządzania łańcuchem dostaw.

K2_W03
K2_W15

Student posiada umiejętność stosowania odpowiednich narzędzi i
technik w celu rozwiązywania problemów w zarządzaniu
łańcuchem dostaw.
Student potrafi opracowywać zespołowe rozwiązania problemów
w procesie podejmowania decyzji menedżerskich w zarządzaniu
łańcuchem dostaw.

K2_U03
K2_U18

K2_K05
K2_K08
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem dostaw: logistyka, zarządzanie logistyczne, zarządzanie łańcuchem
dostaw. Czynniki zewnętrzne wpływające na przedsiębiorstwo.

W2

Zarządzanie procesowe: uczestnicy łańcucha dostaw, potrzeby i konflikty.

W3

Planowanie zapotrzebowania materiałowego: MRP, proces zakupów (zaopatrzenie) i dostaw (transport,
magazyn).

W4

Zarządzanie produkcją i zapasami: proces produkcji, zdolność produkcyjna, balansowanie, analiza materiałowa
ABC i XYZ.

W5

Dystrybucja: projektowanie sieci logistycznej, organizacja logistyki.

W6

Zarządzanie jakością i zakupami: koszty jakościowe, jakość produktu, metody rozwiązywania problemu.

W7

Produkcja Just-in Time, niektóre narzędzia Lean Manufacturing

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14, MO2
L.p.

WARSZTATY

Ćw.1

Strategie wyboru dostawcy, zarzadzanie zapasami, metoda ABC/XYZ

Ćw.2

Planowanie materiałowe, drzewo produktu.

Ćw.3

Przygotowanie zadania i prezentacja.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14, MO8

METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.
3.
4.
5.

Wykład z prezentacją multimedialną.
Zespołowe opracowanie projektu.
Studium przypadków.
Zadania
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/egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
18
20
12
25
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
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1.

J. Witkowski: Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003.

2.

J. J. Coyle, E. J. Bardi, C. J. Langley Jr.: Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa
2010.

3.

J. F. Balter, T. Zbroja: Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, CL Consulting i Logistyka, Oficyna
Wydaw. 'Nasz Dom i Ogród', Wrocław 2003.

4.

H. C. Pfohl: Systemy logistyczne, Wyd. 2., Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Harvard Business School Press, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Onepress, Gliwice 2007.
J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003.

3.

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

4.

T. Szczepaniak, Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

EK1

EK2

EK3

EK4

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Student nie rozumie
istoty zarządzania
łańcuchem dostaw i
zagadnień związanych z
wpływem czynników
zewnętrznych na
łańcuch dostaw w
przedsiębiorstwie.

Student częściowo
rozumie istotę
zarządzania łańcuchem
dostaw i zagadnienia
związane z wpływem
czynników
zewnętrznych na
łańcuch dostaw w
przedsiębiorstwie.

Student w pełni rozumie
istotę zarządzania
łańcuchem dostaw i
zagadnienia związane z
wpływem czynników
zewnętrznych na
łańcuch dostaw w
przedsiębiorstwie.

Student nie zna zasad
planowania
zapotrzebowania oraz
zarządzania zakupami,
produkcją, zapasami,
dystrybucją i jakością w
ramach zarządzania
łańcuchem dostaw.

Student częściowo zna
zasady planowania
zapotrzebowania oraz
zarządzania zakupami,
produkcją, zapasami,
dystrybucją i jakością w
ramach zarządzania
łańcuchem dostaw.

Student nie posiada
umiejętności stosowania
odpowiednich narzędzi i
technik w celu
rozwiązywania
problemów w
zarządzaniu łańcuchem
dostaw.

Student częściowo
posiada umiejętność
stosowania
odpowiednich narzędzi i
technik w celu
rozwiązywania
problemów w
zarządzaniu łańcuchem
dostaw.
Student częściowo
potrafi opracowywać
zespołowe rozwiązania
problemów w procesie
podejmowania decyzji

Student w stopniu
wystarczającym
rozumie istotę
zarządzania łańcuchem
dostaw i zagadnienia
związane z wpływem
czynników
zewnętrznych na
łańcuch dostaw w
przedsiębiorstwie.
Student w stopniu
wystarczającym zna
zasady planowania
zapotrzebowania oraz
zarządzania zakupami,
produkcją, zapasami,
dystrybucją i jakością w
ramach zarządzania
łańcuchem dostaw.
Student w stopniu
wystarczającym posiada
umiejętność stosowania
odpowiednich narzędzi i
technik w celu
rozwiązywania
problemów w
zarządzaniu łańcuchem
dostaw.
Student w stopniu
wystarczającym potrafi
opracowywać
zespołowe rozwiązania
problemów w procesie

Student nie potrafi
opracowywać
zespołowych rozwiązań
problemów w procesie
podejmowania decyzji

Student w pełni zna
zasady planowania
zapotrzebowania oraz
zarządzania zakupami,
produkcją, zapasami,
dystrybucją i jakością w
ramach zarządzania
łańcuchem dostaw.
Student w pełni posiada
umiejętność stosowania
odpowiednich narzędzi i
technik w celu
rozwiązywania
problemów w
zarządzaniu łańcuchem
dostaw.
Student w pełni potrafi
opracowywać
zespołowe rozwiązania
problemów w procesie
podejmowania decyzji
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menedżerskich w
zarządzaniu łańcuchem
dostaw.

menedżerskich w
zarządzaniu łańcuchem
dostaw.

podejmowania decyzji
menedżerskich w
zarządzaniu łańcuchem
dostaw.

menedżerskich w
zarządzaniu łańcuchem
dostaw.

Ocena ogólna za przedmiot:
20% aktywność na zajęciach
30% test pisemny
50% zadanie grupowe

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Kierunku
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4. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE - MBA
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zo

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Warsztaty

Inne‡‡

10

2

Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

6

18

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym §§ (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Mgr Alicja Dworowska (dwalicja@yahoo.com)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Wytłumaczenie znaczenia ryzyka i jego specyfiki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Przygotowanie studentów do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach
Przedstawienie technik i sposobów oceny ryzyka i zarządzania nim

WYMAGANIA WSTĘPNE:
1. Zarządzanie organizacją.
2. Zarządzanie finansami.

‡‡

Wpisz właściwe zgodnie z planem studiów, np. projekt, zajęcia terenowe, zajęcia studyjne itp.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu
studiów

EK1

Student rozumie pojęcie ryzyka i jego znaczenie w zarządzaniu
przedsiębiorstwem

EK2

Student zna podstawowe zasady i metody oceny ryzyka w
biznesie

EK3

Student potrafi ocenić ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem i
zaplanować procedury zarządzania nim

K2_U14
K2_U18

Student potrafi opracowywać zespołowe rozwiązania problemów
w procesie podejmowania ryzyka w zarządzaniu
przedsiębiorstwem

K2_K05
K2_K08

EK4

K2_W02
K2_W15
K2_W05
K2_U13
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2
W3

WYKŁAD
Pojęcie ryzyka, etapy zarządzania ryzykiem, rodzaje ryzyka
Identyfikacja i metody pomiaru ryzyka, zapobieganie
Procedury reakcji i zmiany w zarządzaniu ryzykiem

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14, MO9
L.p.

WARSZTATY

Ćw.1

Plan zarządzania ryzykiem w wybranym projekcie – identyfikacja zagrożeń dla realizacji projektu

Ćw.2

Plan zarządzania ryzykiem w wybranym projekcie – narzędzia oceny ryzyka

Ćw.3
Ćw.4

Plan zarządzania ryzykiem w wybranym projekcie – metody prewencji
Plan zarządzania ryzykiem w wybranym projekcie – narzędzia monitoringu i sposoby reakcji

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14, MO5

METODY DYDAKTYCZNE (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 2):
1.
2.
3.
4.
5.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie procedur zarządzania ryzykiem w projekcie
Studium przypadków
Zadania.
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/egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
18
12
10
10
50
2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne / Tadeusz T. Kaczmarek. - Wyd. 3, rozszerz.
Difin, Warszawa 2008.
Zarządzanie ryzykiem / red. nauk. Krzysztof Jajuga. - Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2007.
Sześć błędów, jakie popełniają menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem / Nassim N. Taleb,
Daniel G. Goldstein, Mark W. Spitznagel, Harvard Buisness Review Polska. - 2010, nr 7-8, s. 11-115.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
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1.
2.

Introduction to risk and value management in projects / Marcin Wojtysiak-Kotlarski. - Warszawa 2015.
Zarządzanie ryzykiem w projektach: teoria i praktyka / Carl L. Pritchard (tł.z ang.). - Warszawa 2002.

3.

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym / red. nauk. Iwona Staniec, Janusz Zawiła-Niedźwiecki; aut. Marek Blim [et
al.]. - Warszawa 2008.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

EK1

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Student nie potrafi
zdefiniować
podstawowych pojęć
ani wykorzystać ich do
realizacji ćwiczeń
Student nie zna zasad i
metod zarządzania
ryzykiem w projektach

Student zna
podstawowe pojęcia, ale
nie rozumie korelacji
między nimi i ich
specyfiki
Student identyfikuje
zasady i metody
zarządzania ryzykiem,
ale nie potrafi ich
wytłumaczyć i
zastosować

Student zna i rozumie
podstawowe pojęcia,
częściowo wykorzystuje
je do realizacji zadań

Student na podstawie
omawianych pojęć
potrafi zrealizować
zadania w ramach
ćwiczeń
Student rozumie i
potrafi zastosować
zasady i metody
zarządzania ryzykiem w
projektach

Student nie umie ocenić
ryzyka i planować
zarządzania ryzykiem

Student częściowo
identyfikuje zagrożenia
i w sposób odtwórczy
proponuje zarządzanie
nimi
Student częściowo
potrafi opracowywać
zespołowe rozwiązania
problemów w procesie
podejmowania ryzyka w
zarządzaniu

EK2

EK3

EK4

Student nie potrafi
opracowywać
zespołowych rozwiązań
problemów w procesie
podejmowania ryzyka w
zarządzaniu

Student zna i rozumie
zasady i metody
zarządzania ryzykiem w
projektach, ale nie
ujmuje wszystkich
korelacji, zwłaszcza w
praktyce
Student potrafi
zidentyfikować
większość zagrożeń i
prawidłowo planuje
zarządzanie nimi
Student w stopniu
wystarczającym potrafi
opracowywać
zespołowe rozwiązania
problemów w procesie
podejmowania ryzyka w
zarządzaniu

Student prawidłowo i
twórczo identyfikuje
zagrożenia i planuje
zarządzanie ryzykiem w
projekcie
Student w pełni potrafi
opracowywać
zespołowe rozwiązania
problemów w procesie
podejmowania ryzyka w
zarządzaniu

Ocena ogólna za przedmiot:
20% aktywność na zajęciach
50% projekt grupowy
30% prezentacja

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

5.

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

Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie.

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Kierunku
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5. BIZNES MIĘDZYNARODOWY

SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
BIZNES MIĘDZYNARODOWY
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE - MBA
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zo

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Projekt

Inne***

10

2

Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

6

18

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym ††† (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Bartosz Gonczarek (bartosz.gonczarek@explaineverything.com)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Przedstawienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku światowego.
Budowanie zdolności komunikacji dwustronnej w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku.
Rozwijanie umiejętności publicznych prezentacji, z uwzględnieniem korzyści z internacjonalizacji działalności
firmy.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
1.
2.
3.

***

Wiedza z dziedziny ekonomii, zarządzania, marketingu i negocjacji.
Umiejętność przygotowania i przedstawienia projektu w formie prezentacji.
Umiejętność rozwiązywania praktycznych problemów poprzez pracę zespołową i dyskusję.

Wpisz właściwe zgodnie z planem studiów, np. projekt, zajęcia terenowe, zajęcia studyjne itp.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

Efekty przedmiotowe

EK1

Student rozumie przyczyny, korzyści oraz zagrożenia płynące z
globalizacji rynków.

EK2

Student zna reguły konkurowania na rynkach międzynarodowych
w procesie internacjonalizacji.

EK3
EK4

Student potrafi opracowywać zespołowe rozwiązania dotyczące
wyboru odpowiedniej strategii konkurowania w biznesie
międzynarodowym.
Student posiada umiejętność analitycznego opracowania
prezentacji w wyniku pracy grupowej dotyczącej rynku
międzynarodowego.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu
studiów
K2_W02
K2_W03
K2_W06
K2_W14
K2_U04
K2_U14

K2_K02
K2_K04
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Globalizacja gospodarki światowej.

W2

Międzynarodowe organizacje gospodarcze o charakterze globalnym i regionalnym.

W3

Wpływ różnic kulturowych na biznes - komunikację, negocjacje, etykiety.

W4

Zabezpieczenia w transakcjach międzynarodowych.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14, MO9
L.p.
Pr.1

PROJEKT
Stworzenie międzynarodowej strategii biznesowej.

Pr.2

Strategie marketingowe przedsiębiorstwa międzynarodowego.

Pr.3

Metody badań rynku międzynarodowego. Analiza danych oraz trendów.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14, MO5

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

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

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
18
20
12
25
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Zarządzanie międzynarodowe / Richard Mead, Tim G. Andrews; [przekł. Paweł Drogosz]. - Oficyna a Wolters
Kluwer business, Warszawa 2011.
Zarządzanie międzynarodowe / Małgorzata Rozkwitalska. - Difin, Warszawa 2007.
Zarządzanie międzynarodowe / Andrzej K. Koźmiński. - PWE, Warszawa 1999.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
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System międzynarodowy: koncepcje, wyzwania, perspektywy / red. Aleksandra Wentkowska, Michał
Kaczmarczyk - Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2005.
Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego. T.: 1, Handel międzynarodowy / red. Rett R. Ludwikowski. -:
Dom Wydaw. ABC, Warszawa 1996.

1.
2.

International business and management / Phil Kelly. - Andover: Cengage Learning, 2009.

3.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia <50%

EK1

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia <50%
EK2

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia <50%
EK3

EK4

brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia <50%

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami > = 5069%
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami > = 5069%
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami > = 5069%
osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami > = 5069%

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

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

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

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

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

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

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

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

Ocena ogólna za przedmiot:
20% aktywność na zajęciach
40% przygotowanie projektu strategii biznesowej i marketingowej (praca zespołowa)
40% prezentacja wybranego case study

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 kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
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5.
6.
7.

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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6. MARKETING MIĘDZYNARODOWY

SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
MARKETING MIĘDZYNARODOWY
Kierunek studiów:
ZARZĄDZANIE - MBA
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zo

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

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

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Projekt

Inne‡‡‡

10

2

Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

6

18

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym §§§ (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Wojciech Idzikowski (wojciechidzikowski@gmail.com)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

C2.

C3.

Przedstawienie podstaw praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia marketingu międzynarodowego i
zrozumienie złożoności tego procesu.
Kształtowanie postaw i prezentacja idei postępowań charakterystycznych dla osób, które prowadzą marketing
międzynarodowy w swoich codziennych działaniach oraz zaznajomienie ze sposobami opracowywania
efektywnych strategii marketingowych.
Nabycie umiejętności: monitorowania zachowań klientów w lejku sprzedażowym, obliczania kosztu pozyskania
klienta, doboru narzędzi marketingowych, definiowania modelu biznesowego i jego weryfikacji podczas
prowadzonych kampanii w środowisku międzynarodowym.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
4.
5.

‡‡‡

Wiedza z zakresu zarządzania marketingiem.
Podstawowe umiejętności wypracowywania grupowych rozwiązań i ich prezentowania.

Wpisz właściwe zgodnie z planem studiów, np. projekt, zajęcia terenowe, zajęcia studyjne itp.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Lp.

EK1

EK2

EK3

Efekty przedmiotowe
Student posiada kompleksową wiedzę na temat stosowanych
obecnie technik marketingowych przez wiodące globalne
korporacje na całym świecie (z różnych branż).
Student rozumie różnorodność segmentów klientów na
europejskich rynkach (z uwzględnieniem ich potrzeb i punktów
nacisku wykorzystywanych podczas negocjacji).
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę marki, rynku
i ewaluację klienta (zarówno na poziomie krajowym, jak i
międzynarodowym).

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu
studiów
K2_W02
K2_W03

K2_U09
K2_W05
K2_W06
K2_W09
K2_U01
K2_U09
K2_K04

Student potrafi zmaksymalizować alokację zasobów firmy
poprzez przemyślany wybór rynku docelowego i strategii
pozycjonowania marki.

K2_U04
K2_U09

EK5

Student posiada umiejętność tworzenia strategii
komunikacyjnych, które uwzględniają zaangażowanie klienta.

K2_U09
K2_U16

EK6

Student rozwinął kompetencje interpersonalne i umiejętności
budowania zespołu.

EK4

K2_U14
K2_K02
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Klasyczne i nowoczesne idee marketingu międzynarodowego - podejście liniowe i zwinne.

W2

Przebudowujące się organizacje – jako nowy paradygmat organizacji marketingu międzynarodowego.

W3

Budowanie międzynarodowej marki, implementacja narzędzi marketingu narracyjnego w środowisku
międzynarodowym.

W4

Technologiczne narzędzia pomiaru zachowań konsumenckich w marketingu międzynarodowym.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14, MO2
L.p.

PROJEKT

Pr.1

Praktyczne aspekty konstrukcji modelu biznesowego i jego walidacji w marketingu międzynarodowym.

Pr.2

Praktyczne zasady storytelling’u i ich implementacja w tworzeniu treści marketingu międzynarodowego.

Pr.3

Praktyczne aspekty konstrukcji modelu biznesowego i jego walidacji w marketingu międzynarodowym.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14, MO5

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

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

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

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

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

18
20
12
25
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.

Duliniec E.: Marketing międzynarodowy, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Wiktor J. W., Oczkowska R., Żbikowska A.: Marketing międzynarodowy: zarys problematyki, Polskie Wydaw.
Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Duliniec E. (red. nauk.): Marketing międzynarodowy: uwarunkowania, instrumenty, tendencje, Szkoła Główna
Handlowa, Warszawa 2007.
Wiktor J. W., Żbikowska A. (red. nauk.): Marketing międzynarodowy: uwarunkowania i kierunki
rozwoju,Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Hauke A., Ratajczak M.: Marketing międzynarodowy: studia przypadków, Wydaw. AE, Poznań 2006.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Welch J.: Winning, znaczy zwyciężać, wyd. EMKA, Warszawa 2010.
Mistewicz E.: Marketing narracyjny, wyd. Helion, Gliwice 2012.
Sinek S.: Zacznij od dlaczego, wyd. OnePress, Gliwice 2009.
Ries E.: Metoda lean startup, wyd. OnePress, Gliwice 2011.
Zimbardo P., Boyd J.: Paradoks czasu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Kahneman D.: Pułapki myślenia, o myśleniu szybkim i wolnym, wyd. Media Rodzina, Poznań 2012.

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

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia

Na ocenę 2
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia <50%

EK1-EK6

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami > = 5069%

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

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

Ocena ogólna za przedmiot:
20% aktywność na zajęciach
40% test pisemny
40% projekt grupowy

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

5.
6.
7.

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

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Kierunku
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SPECJALNOŚĆ: MBA (j. angielski)
1. PUBLIC SPEAKING

COURSE SYLLABUS
Subject name:
PUBLIC SPEAKING
Field of study:
MANAGEMENT - MBA
Language of study:
Polish

Level of study:
II cycle - MBA
Name of program
module:
specialization

Profile:
practical
Year of study: II
Semester of study: 3

Form of crediting the course:
Credit

No. of ECTS points:
3

Form of classes
Form of study

Lecture

Exercises

E-learning

Lab

Lectorate

No. of hours
Workshop

Other
****

Full- time
Part- time

6

12

2

20

Subject realized in cooperation with the economic environment (tick as appropriate): Yes/No
Person in charge of the course (e-mail):
Dr Aneta Szymańska; e-mail: aneta.szymanska@handlowa.eu
COURSE OBJECTIVES:
CO1.
CO2.
CO3.

Gaining knowledge on the essence and conditions of effective speech and presentation in the business
environment.
Getting to know effective tools that can be used in public speeches.
Acquire the ability to plan, develop and deliver speeches and present business data through presentations in
business situations.

PRELIMINARY REQUIREMENTS:
1.
2.

****

Business communication skills.
Knowledge of Microsoft PowerPoint.

Enter the appropriate one according to the study plan, e.g. project, fieldwork, study classes, etc.
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LEARNING OUTCOMES:
No.

LO1

LO2

LO3

LO4

Course outcomes
Student has knowledge of the essence of public speeches, in
particular speeches and presentations, and factors that affect their
effectiveness.
Student is able to write and deliver a speech and plan, prepare
and present a presentation using various communication tools.
Student has social competences necessary to influence and
convince the audience and is able to apply appropriate techniques
of audience management during various forms of public
speaking.
Demonstrates an active attitude towards independent acquisition
and improvement of knowledge and professional skills.

The reference of the given outcome to the
outcomes defined for the entire degree
program
K2_W02
K2_W15
K2_U02
K2_U08
K2_U11
K2_U16
K2_K08

K2_U17
K2_U18
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PROGRAM CONTENTS:
No
L1
L2
L3
L4
L5
L6

LECTURE
Types of business presentations and their characteristics.
Professional preparation for business presentations.
Attractive opening and captivating ending of a speech.
Transparent message and persuasive language of speech.
Managing of the audience during the speeches.
Public speaking in various situations.

Evaluation methods from the grading verification system:

(enter the appropriate from the set of methods in point 1 of the attachment): MO14, MO9
No
W.1

WORKSHOPS
Workshop for writing and making speeches.

W.2

"Body language" - workshop with a camera

W.3

Workshop for creating professional slides.

Evaluation methods from the grading verification system:

(enter the appropriate from the set of methods in point 1 of the attachment): MO14, MO5, MO6
DIDACTIC METHODS (enter the appropriate from the set of methods in point 2 of the attachment):
1.
2.
3.
4.

Lecture with multimedia presentation.
Individual and group exercises.
Workshops with a camera.
Workshops with presentation software.

STUDENT WORKLOAD:
Form of activity
1.
2.
3.
4.

Contact hours with the lecturer (including consultation
hours, exams etc.)
Familiarization with the indicated literature
Preparation for classes
Preparation for credit/exam
SUM OF HOURS
NO. OF ECTS POINTS

No. of hours for realization of activity
Full-time
Part-time
18
20
12
25
75
3

BASIC LITERATURE:
1.
2.
3.

Bly R.W.: Persuasive Presentations for Business, Entrepreneur Press, Irvice, CA 2008.
Duarte N.: slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations, O'Reilly Media, Sebastopol, CA
2008.
Gabrielle B. R.: Speaking PowerPoint: The new language of business, Insights Publishing, Cape Town 2010.
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SUPPLEMENTARY LITERATURE:
Duarte N.: Resonate: Present Visual Stories that Transform Audiences, Wiley, New York 2010.
Reynolds G.: Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery, New Riders Press, Berkeley,
CA 2008.
Reynolds G.: Presentation Zen Design: Simple Design Principles and Techniques to Enhance Your
Presentations, New Riders Press, Berkeley, CA 2009.
Khan-Panni Ph.: Making Business Presentations, Pearson, Harlow 2012.

1.
2.
3.
4.

GRADING CRITERIA:
Learning
outcomes

LO1

LO2

LO3

LO4

For grade 2

For grade 3

lack of achievement of
the assumed educational
results <50%

achieving the expected
learning outcomes with
some important aspects
or serious inaccuracies
> = 50-69%.

lack of achievement of
the assumed educational
results <50%

achieving the expected
learning outcomes with
some important aspects
or serious inaccuracies
> = 50-69%.

lack of achievement of
the assumed educational
results <50%

achieving the expected
learning outcomes with
some important aspects
or serious inaccuracies
> = 50-69%.

lack of achievement of
the assumed educational
results <50%

achieving the expected
learning outcomes with
some important aspects
or serious inaccuracies
> = 50-69%.

For grade 4
achievement of the
assumed educational
results with the
omission of some less
important aspects > =
70-89%
achievement of the
assumed educational
results with the
omission of some less
important aspects > =
70-89%
achievement of the
assumed educational
results with the
omission of some less
important aspects > =
70-89%
achievement of the
assumed educational
results with the
omission of some less
important aspects > =
70-89%

For grade 5
achievement of the
expected learning
outcomes covering all
relevant aspects > =
90%.
achievement of the
expected learning
outcomes covering all
relevant aspects > =
90%.
achievement of the
expected learning
outcomes covering all
relevant aspects > =
90%.
achievement of the
expected learning
outcomes covering all
relevant aspects > =
90%.

Overall grade for the subject:
20% activity during classes
20% preparation of a group presentation
30% implementation of the presentation
30% written assignment

OTHER USEFUL INFORMATION ABOUT THE COURSE:
1.
2.
3.

Didactic materials for the course can be published by the lecturer on the e-learning platform or forwarded
in an electronic form to a group starost.
Basic literature for the course is available in the Library of the University of Business in Wroclaw.
Plan of studies and the assumed learning outcomes are provided to students on the e-learning platform and
available in the Didactic Office. Syllabuses are presented to the students by the lecturers at the first class
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and are available in the Didactic Office.
Schedule of classes is published on the e-learning platform and on notice boards in the premises of the
University.
Schedule of exams and announcements related to the organization of academic year are available on the
notice boards in the premises of the University, in Virtul Dean’s Office (e-Dziekanat) in the folder
„Rector’s Ordinances” and on the e-learning platform.
Exam dates are agreed between the lecturer and the starost and submitted to the Didactic Office.
Lecturers’ consultations can have a form of direct or electronic contact (lecturers’ e-mail addresses are
available to students).

4.
5.
6.
7.

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

3. COACHING IN BUSINESS

COURSE SYLLABUS
Subject name:
COACHING IN BUSINESS
Field of study:
MANAGEMENT - MBA
Language of study:
Polish

Level of study:
II cycle - MBA
Name of program
module:
specialization

Profile:
practical
Year of study: II
Semester of study: 3

Form of crediting the course:
Credit with a grade

No. of ECTS points:
3

Form of classes
Form of study

Lecture

Exercises

E-learning

Lab

Lectorate

No. of hours
Workshop

Other
††††

Full- time
Part- time

6

10

2

18

Subject realized in cooperation with the economic environment (tick as appropriate): Yes/No
Person in charge of the course (e-mail):
Mgr Wojciech Paździor (wojciech@active-strategy.com)
COURSE OBJECTIVES:
CO1.
CO2.
††††

Understanding the role of mentor and coach by the manager.
Improvement of business communication skills as a coach and mentor.

Enter the appropriate one according to the study plan, e.g. project, fieldwork, study classes, etc.
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CO3.

Developing managerial competencies related to employee development in mentoring programs.

PRELIMINARY REQUIREMENTS:
1.
2.

Basics of business communication.
Understanding the context of organisational culture.

LEARNING OUTCOMES:
No.

LO1

LO2

Course outcomes
Student will learn how to model their behavior by acting as a
mentor in the organization and how to set an example of
behavior and attitudes for others.
Student has knowledge how to build business relations.

The reference of the given outcome to the
outcomes defined for the entire degree
program
K2_W02
K2_W03
K2_W04
K2_W15

Student is able to apply appropriate models and mentoring
techniques in relations with employees.

K2_U08
K2_U14

Student is able to communicate empatically in the work
environment.

K2_U16

LO5

Student has knowledge about the importance of mentoring
programs in the organization and is able to plan them.

K2_W02
K2_U18

LO6

Student is able to create a social environment supporting the
mentoring culture.

K2_K03

LO3
LO4
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PROGRAM CONTENTS:
No
L1
L2
L3
L4

LECTURE
Introduction to modern mentoring.
Mentor profile - knowledge, skills and attitude.
Mentoring in organisations - implementation strategy and tactics.
Types and models of mentoring.

Evaluation methods from the grading verification system:

(enter the appropriate from the set of methods in point 1 of the attachment): MO14, MO8
No
Ex.1

WORKSHOP
GROW model - conducting a mentor conversation.

Ex.2

Target setting model - STARTER.

Ex.3

GOLD development feedback model.

Ex.4

Model of knowledge sharing.

Ex.5

Model of mentoring questions.

Ex.6

The holistic listening model.

Ex.7

The model of providing support.

Ex.8

Model of a mentoring program in an organization.

Evaluation methods from the grading verification system:

(enter the appropriate from the set of methods in point 1 of the attachment): MO14, MO5, MO9
DIDACTIC METHODS (enter the appropriate from the set of methods in point 2 of the attachment):
1.
2.
3.
4.
5.

Lecture with multimedia presentation.
Team project development.
Case studies
Workshop exercises
Discussion

STUDENT WORKLOAD:
Form of activity
1.
2.
3.
4.

Contact hours with the lecturer (including consultation
hours, exams etc.)
Familiarization with the indicated literature
Preparation for classes
Preparation for credit/exam
SUM OF HOURS
NO. OF ECTS POINTS

No. of hours for realization of activity
Full-time
Part-time
18
20
12
25
75
3
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BASIC LITERATURE:
1.
2.
3.

Czarkowska L. (red.): Coaching as a method of developing human potential, Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne - Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa
2010.
Láczay M., and Fatuła D.: Social aspects of management: personal development, cultural changes, economic
progress, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014.
Mintzberg H., Kotter J. P., Zaleznik A. (et al.): Harvard Business Review on Leadership, Harvard Business
Review, Boston 2009.

SUPPLEMENTARY LITERATURE:
1.
2.
3.
4.
5.

Withmore J.: Coaching for Performance. GROWing Human Potential and Purpose - The Principles of Coaching
and Leadership, 4th ed., Nicholas Brealey, London 2009.
Kouzes J. M., Posner B. Z.: Leadership Challenge. How to Make Extraordinary Things Happen in Organizations,
Jossey-Bass, San Francisco 2012.
Bauer J.: Why I Feel What You Feel: Intuitive Communication and The Secret of Mirror Neurons,
AmazonCrossing, Seattle, WA 2012.
Goleman D., Emotional Intelligence. Why It Can matter More Than IQ, Peperback, 2005.
HBRs 10 Must Reads Managing Yourself, Paperback, Bantam Book, New York 2011.

GRADING CRITERIA:
Learning
outcomes
LO1

LO2-LO4

LO5

LO6

For grade 2

For grade 3

For grade 4

For grade 5

Student does not know
how modern mentoring
works.

Student has sufficient
knowledge of how
modern mentoring
works.
Student has sufficient
knowledge and skills of
business communication
in the role of Coach and
Mentor.

Student knows enough
about the functioning of
modern mentoring.

Student fully
understands how
modern mentoring
works.
Student has full
knowledge and skills of
business communication
in the role of Coach and
Mentor.

Student has developed
sufficient skills to
support employees in
the development and
design of mentoring
programs in the
organization.
Student has sufficient
knowledge of how
modern mentoring
works.

Student has sufficiently
developed the skills to
support employees in
the development and
design of mentoring
programs in the
organization.
Student knows enough
about the functioning of
modern mentoring.

Student does not have
sufficient knowledge
and skills of business
communication in the
role of Coach and
Mentor.
Student did not develop
the ability to support
employees in the
development and design
of mentoring programs
in the organization.
Student does not know
how modern mentoring
works.

Student has sufficient
knowledge and skills of
business communication
in the role of Coach and
Mentor.

Student has fully
developed the ability to
support employees in
the development and
design of mentoring
programs in the
organization.
Student fully
understands how
modern mentoring
works.

Overall grade for the subject:
20% activity during classes
40% group elaboration
40% presentation of a group project (individual responsibility of each student in the project group)
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OTHER USEFUL INFORMATION ABOUT THE COURSE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Didactic materials for the course can be published by the lecturer on the e-learning platform or forwarded
in an electronic form to a group starost.
Basic literature for the course is available in the Library of the University of Business in Wroclaw.
Plan of studies and the assumed learning outcomes are provided to students on the e-learning platform and
available in the Didactic Office. Syllabuses are presented to the students by the lecturers at the first class
and are available in the Didactic Office.
Schedule of classes is published on the e-learning platform and on notice boards in the premises of the
University.
Schedule of exams and announcements related to the organization of academic year are available on the
notice boards in the premises of the University, in Virtul Dean’s Office (e-Dziekanat) in the folder
„Rector’s Ordinances” and on the e-learning platform.
Exam dates are agreed between the lecturer and the starost and submitted to the Didactic Office.
Lecturers’ consultations can have a form of direct or electronic contact (lecturers’ e-mail addresses are
available to students).

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

3. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

COURSE SYLLABUS
Subject name:
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Field of study:
MANAGEMENT - MBA
Language of study:
Polish

Level of study:
II cycle - MBA
Name of program
module:
specialization

Profile:
practical
Year of study: II
Semester of study: 3

Form of crediting the course:
Credit

No. of ECTS points:
3

Form of classes
Form of study

Lecture

Exercises

E-learning

Lab

Lectorate

No. of hours
Workshop

Other
‡‡‡‡

Full- time
Part- time

6

10

2

18

Subject realized in cooperation with the economic environment (tick as appropriate): Yes/No

‡‡‡‡

Enter the appropriate one according to the study plan, e.g. project, fieldwork, study classes, etc.
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Person in charge of the course (e-mail):
Dr. Andrei Neboian (andrei.neboian@whu.edu)
COURSE OBJECTIVES:
CO1.

CO2.

CO3.

Presentation of the elements of supply chain management and familiarization with the key supply chain factors
affecting the competitiveness of the company.
Acquiring by students the ability to identify the essential elements of logistics processes and systems, interpret in a systemic perspective - the logistic dependencies of the economic situation of the company and the selection
of supply chain management tools.
Developing skills in recognizing differences in the process of creating, planning and managing inventories in
order to make effective managerial decisions.

PRELIMINARY REQUIREMENTS:
1.
2.

Basic mathematics skills, including solving equations and understanding the concepts of probability and risk.
Ability to use MS Excel or equivalent spreadsheet software.

LEARNING OUTCOMES:
No.

LO1

LO2

LO3
LO4

Course outcomes

The reference of the given outcome to the
outcomes defined for the entire degree
program

Student understands the essence of supply chain management
and basic issues related to the influence of external factors on the
supply chain in an enterprise.

K2_W01
K2_W02

Students knows the principles of demand planning and
purchasing, production, inventory, distribution and quality
management within supply chain management.

K2_W03
K2_W15

Student is able to apply appropriate models and mentoring
techniques in relations with employees.
Student is able to develop team solutions to problems in the
process of making managerial decisions in the supply chain
management.

K2_U03
K2_U18

K2_K05
K2_K08
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PROGRAM CONTENTS:
No
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7

LECTURE
Introduction to supply chain management: logistics, logistics management, supply chain management. External
factors influencing the company.
Process management: supply chain participants, needs and conflicts.
Planning of material requirements: MRP, purchasing (procurement) and supply process (transport, warehouse).
Production and inventory management: production process, production capacity, balancing, ABC and XYZ
material analysis.
Distribution: design of a logistics network, organisation of logistics.
Quality and purchasing management: quality costs, product quality, problem-solving methods.
Just-in-Time Production, Some Lean Manufacturing Tools

Evaluation methods from the grading verification system:

(enter the appropriate from the set of methods in point 1 of the attachment): MO14, MO2
No
Ex.1

EXERCISES
Supplier selection strategies, inventory management, ABC/XYZ method

Ex.2

Material planning, product tree.

Ex.3

Task preparation and presentation.

Evaluation methods from the grading verification system:

(enter the appropriate from the set of methods in point 1 of the attachment): MO14, MO5
DIDACTIC METHODS (enter the appropriate from the set of methods in point 2 of the attachment):
1.
2.
3.
4.
5.

Lecture with multimedia presentation.
Team project development.
Case studies.
Workshop exercises.
Simulation, exercises, quizzes, discussion.

STUDENT WORKLOAD:
Form of activity
1.
2.
3.
4.

Contact hours with the lecturer (including consultation
hours, exams etc.)
Familiarization with the indicated literature
Preparation for classes
Preparation for credit/exam
SUM OF HOURS
NO. OF ECTS POINTS

No. of hours for realization of activity
Full-time
Part-time
18
20
12
25
75
3

BASIC LITERATURE:
1.

W. A. Ruch, H. E. Fearon, D. C. Wieters: Fundamentals of production/operations management, Wyd. 5, West
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2.
3.

Publishing Company, St. Paul 1992.
J. B. Dilworth: Production and operations management, Wyd. 5, McGraw-Hill Book Company, New York 1993.
E. S. Buffa: Modern production/operations management, Wyd. 6, John Wiley & Sons, New York 1980.

SUPPLEMENTARY LITERATURE:
1.
2.
3.
4.

R. Chase and R. Jacobs: Operations and Supply Chain Management, 14th Global Edition, Mcgraw-Hill / Irwin,
New York 2013.
G. Cachon and C. Terwiesch: Matching Supply with Demand, 3rd Ed., McGraw Hill, New York 2012.
M. Fisher, J. Hammond, W. Obermeyer, A. Raman: Making Supply Meet Demand in an Uncertain World,
“Harvard Business Review” 72, no. 3 (May–June 1994): 83–92.
P. R. Kleindorfer, A. Neboian, A. Roset, S.Spinler: Fleet Renewal with Electric Vehicles at La Poste, Journal
Interfaces, Volume 42, Issue 5, September-October 2012.

GRADING CRITERIA:
Learning
outcomes

LO1

LO2

For grade 2

For grade 3

For grade 4

For grade 5

Student does not
understand the essence
of supply chain
management and issues
related to the influence
of external factors on
the supply chain in the
company.
Student does not know
the rules of demand
planning and
purchasing, production,
inventory, distribution
and quality management
within supply chain
management.

Student partially
understands the essence
of supply chain
management and issues
related to the influence
of external factors on
the supply chain in an
enterprise.
Student partially
understands the essence
of supply chain
management and issues
related to the influence
of external factors on
the supply chain in an
enterprise.

Student sufficiently
understands the essence
of supply chain
management and issues
related to the influence
of external factors on
the supply chain in an
enterprise.
Student is sufficiently
familiar with the
principles of demand
planning and
purchasing, production,
inventory, distribution
and quality management
within supply chain
management.
Student is sufficiently
skilled in using
appropriate tools and
techniques to solve
problems in supply
chain management.
Student is sufficiently
able to develop team
solutions to problems in
the process of making
managerial decisions in
the supply chain
management.

Student fully
understands the essence
of supply chain
management and issues
related to the influence
of external factors on
the supply chain in a
company.
Student fully
understands the
principles of demand
planning and
purchasing, production,
inventory, distribution
and quality management
within supply chain
management.
Student fully possesses
the ability to use
appropriate tools and
techniques to solve
problems in supply
chain management.
Student fully possesses
the ability to use
appropriate tools and
techniques to solve
problems in supply
chain management.

Student does not have
the ability to use
appropriate tools and
LO3
techniques to solve
problems in supply
chain management.
LO4
Student is not able to
develop team solutions
to problems in the
process of making
managerial decisions in
the supply chain
management.
20% of grade from results of the Quizzes

Student partially has the
ability to use
appropriate tools and
techniques to solve
problems in supply
chain management.
Student is partially able
to develop team
solutions to problems in
the process of making
managerial decisions in
the supply chain
management.

20% of grade from activity (participation and proactivity shown during the class)
60% of grade from preparation and presentation of the group project (GSCM Simulation)
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OTHER USEFUL INFORMATION ABOUT THE COURSE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Didactic materials for the course can be published by the lecturer on the e-learning platform or forwarded
in an electronic form to a group starost.
Basic literature for the course is available in the Library of the University of Business in Wroclaw.
Plan of studies and the assumed learning outcomes are provided to students on the e-learning platform and
available in the Didactic Office. Syllabuses are presented to the students by the lecturers at the first class
and are available in the Didactic Office.
Schedule of classes is published on the e-learning platform and on notice boards in the premises of the
University.
Schedule of exams and announcements related to the organization of academic year are available on the
notice boards in the premises of the University, in Virtul Dean’s Office (e-Dziekanat) in the folder
„Rector’s Ordinances” and on the e-learning platform.
Exam dates are agreed between the lecturer and the starost and submitted to the Didactic Office.
Lecturers’ consultations can have a form of direct or electronic contact (lecturers’ e-mail addresses are
available to students).

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

3. RISK MANAGEMENT

COURSE SYLLABUS
Subject name:
RISK MANAGEMENT
Field of study:
MANAGEMENT - MBA
Language of study:
Polish

Level of study:
II cycle - MBA
Name of program
module:
specialization

Profile:
practical
Year of study: II
Semester of study: 4

Form of crediting the course:
Credit

No. of ECTS points:
2

Form of classes
Form of study

Lecture

Exercises

E-learning

Lab

Lectorate

No. of hours
Workshop

Other
§§§§

Full- time
Part- time

6

10

2

18

Subject realized in cooperation with the economic environment (tick as appropriate): Yes/No
Person in charge of the course (e-mail):
Mgr Alicja Dworowska (dwalicja@yahoo.com)
§§§§

Enter the appropriate one according to the study plan, e.g. project, fieldwork, study classes, etc.
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COURSE OBJECTIVES:
CO1.
CO2.
CO3.

Explaining the meaning of risk and its specificity in business management
Preparing students for risk management in enterprises
Presentation of techniques and means of risk assessment and management

PRELIMINARY REQUIREMENTS:
1.
2.

Organization management
Financial management

LEARNING OUTCOMES:
No.

Course outcomes

LO1

Student understands the notion of risk and its importance in
managing an enterprise.

LO2

Student knows the basic principles and methods of risk
assessment in business.

LO3

Student is able to assess the risk in managing an enterprise and
plan the procedures of managing it.

LO4

Student is able to develop team solutions to problems in the
process of taking risks in managing an enterprise.

The reference of the given outcome to the
outcomes defined for the entire degree
program
K2_W02
K2_W15
K2_W05
K2_U13
K2_U14
K2_U18
K2_K05
K2_K08
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PROGRAM CONTENTS:
No
L1
L2
L3

LECTURE
Concept of risk, risk management stages, risks
Risk identification and measurement methods, prevention
Response procedures and changes in risk management

Evaluation methods from the grading verification system:

(enter the appropriate from the set of methods in point 1 of the attachment): MO14, MO9
No
Ex.1

WORKSHOP
Risk management plan for a selected project - identification of threats to the project implementation

Ex.2

Risk management plan for a selected project - risk assessment tools

Ex.3

Risk management plan for the selected project - prevention methods

Ex.4

Risk management plan for a selected project - monitoring tools and reactions

Evaluation methods from the grading verification system:

(enter the appropriate from the set of methods in point 1 of the attachment): MO14, MO5
DIDACTIC METHODS (enter the appropriate from the set of methods in point 2 of the attachment):
1.
2.
3.
4.
5.

Lecture with multimedia presentation.
Team development of project risk management procedures.
Case studies.
Group tasks.
Discussion.

STUDENT WORKLOAD:
Form of activity
1.
2.
3.
4.

Contact hours with the lecturer (including consultation
hours, exams etc.)
Familiarization with the indicated literature
Preparation for classes
Preparation for credit/exam
SUM OF HOURS
NO. OF ECTS POINTS

No. of hours for realization of activity
Full-time
Part-time
18
12
10
10
50
2

BASIC LITERATURE:
1.
2.
3.

Introduction to risk and value management in projects / Marcin Wojtysiak-Kotlarski. - Warszawa 2015.
Enterprise valuation and value-based management in conditions of instability / Mirosław Bojańczyk - Akademia
Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2016.

Risk Management: Challenge and Opportunity / Michael Frenkel, Ulrich Hommel, Markus Rudolf (red.),
Springer, Heidelberg 2005.

SUPPLEMENTARY LITERATURE:
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Risk management in public administration / Markus Bodemann // Ekonomika i Organizacja
Przedsiębiorstwa. - 2008, nr 5, s. 87-94.
Corporate Risk Management, Donald H. Chew (red.), Columbia University Press, New Your 2008.

1.
2.

Operational Risk Management: Best Practices in the Financial Services Industry / Ariane Chapelle / Wiley,
Cornwall, UK 2019.

3.

GRADING CRITERIA:
Learning
outcomes

LO1

For grade 2

For grade 3

For grade 4

For grade 5

Student is not able to
define basic concepts or
use them for the
realization of exercises.

Student knows basic
concepts, but does not
understand correlations
between them and their
specificity.
Student identifies
principles and methods
of risk management, but
is not able to explain
and apply them.

Student knows and
understands basic terms,
partially uses them for
the realization of tasks.

On the basis of these
terms, student is able to
perform tasks within the
framework of exercises.

Student knows and
understands principles
and methods of risk
management in projects,
but does not include all
correlations, especially
in practice.
Student is able to
identify most of the
threats and plans to
manage them properly.

Student understands and
is able to apply the
principles and methods
of risk management in
projects.

LO2

Student does not know
the rules and methods of
risk management in
projects.

LO3

Student is not able to
assess risk and plan risk
management.

LO4

Student is not able to
develop team solutions
to problems in the
process of taking risks
in management.
Overall grade for the subject:

Student partially
identifies threats and in
a reconstructive way
proposes to manage
them.
Student is partially able
to develop team
solutions to problems in
the process of taking
risks in management.

Student is sufficiently
able to develop team
solutions to problems in
the process of taking
risks in management.

Student correctly and
creatively identifies
threats and plans risk
management in the
project.
Student is fully able to
develop team solutions
to problems in the
process of taking risks
in management.

20% activity during classes
50% group project
30% presentation
OTHER USEFUL INFORMATION ABOUT THE COURSE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Didactic materials for the course can be published by the lecturer on the e-learning platform or forwarded
in an electronic form to a group starost.
Basic literature for the course is available in the Library of the University of Business in Wroclaw.
Plan of studies and the assumed learning outcomes are provided to students on the e-learning platform and
available in the Didactic Office. Syllabuses are presented to the students by the lecturers at the first class
and are available in the Didactic Office.
Schedule of classes is published on the e-learning platform and on notice boards in the premises of the
University.
Schedule of exams and announcements related to the organization of academic year are available on the
notice boards in the premises of the University, in Virtul Dean’s Office (e-Dziekanat) in the folder
„Rector’s Ordinances” and on the e-learning platform.
Exam dates are agreed between the lecturer and the starost and submitted to the Didactic Office.
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Lecturers’ consultations can have a form of direct or electronic contact (lecturers’ e-mail addresses are
available to students).

7.

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

3. INTERNATIONAL BUSINESS

COURSE SYLLABUS
Subject name:
INTERNATIONAL BUSINESS
Field of study:
MANAGEMENT - MBA
Language of study:
Polish

Level of study:
II cycle - MBA
Name of program
module:
specialization

Profile:
practical
Year of study: II
Semester of study: 4

Form of crediting the course:
Credit with a grade

No. of ECTS points:
3

Form of classes
Form of study

Lecture

Exercises

E-learning

Lab

Lectorate

No. of hours
Project

Other
*****

Full- time
Part- time

6

10

2

18

Subject realized in cooperation with the economic environment (tick as appropriate): Yes/No
Person in charge of the course (e-mail):
Dr Bartosz Gonczarek (bartosz.gonczarek@explaineverything.com)
COURSE OBJECTIVES:
CO1.
CO2.
CO3.

Presentation of knowledge about the principles of functioning of the global market.
Build capacity for bilateral communication in an international and multicultural environment.
Development of public presentation skills, including advantages of internationalisation of the company's activity.

PRELIMINARY REQUIREMENTS:
1.
2.

*****

Knowledge of economics, management, marketing and negotiation.
Ability to prepare and present a project in the form of a presentation.

Enter the appropriate one according to the study plan, e.g. project, fieldwork, study classes, etc.
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3.

The ability to solve practical problems through teamwork and discussion.

LEARNING OUTCOMES:
No.

Course outcomes

The reference of the given outcome to the
outcomes defined for the entire degree
program

LO1

Student understands the causes, benefits and threats resulting
from the globalization of markets.

K2_W02
K2_W03

LO2

Student knows the rules of competing on international markets in
the process of internationalisation.

K2_W06
K2_W14

LO3
LO4

Student is able to develop team solutions concerning the choice
of an appropriate strategy of competing in the international
business.
Student has the ability to analyze the presentation as a result of
group work on the international market.

K2_U04
K2_U14

K2_K02
K2_K04
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PROGRAM CONTENTS:
No
L1
L2
L3
L4

LECTURE
Globalisation of the global economy.
International economic organisations with a global and regional character.
Influence of cultural differences on business - communication, negotiations, etiquette.
Security in international transactions.

Evaluation methods from the grading verification system:

(enter the appropriate from the set of methods in point 1 of the attachment): MO14, MO9
No
Pr.1

PROJECT
Creation of an international business strategy.

Pr.2

Marketing strategies of an international company.

Pr.3

International market research methods. Analysis of data and trends.

Evaluation methods from the grading verification system:

(enter the appropriate from the set of methods in point 1 of the attachment): MO14, MO5
DIDACTIC METHODS (enter the appropriate from the set of methods in point 2 of the attachment):
1.
2.
3.

Lecture with multimedia presentation.
Team project development.
Case study, event analysis, discussion

STUDENT WORKLOAD:
Form of activity
1.
2.
3.
4.

No. of hours for realization of activity
Full-time
Part-time

Contact hours with the lecturer (including consultation
hours, exams etc.)
Familiarization with the indicated literature
Preparation for classes
Preparation for credit/exam
SUM OF HOURS
NO. OF ECTS POINTS

18
20
12
25
75
3

BASIC LITERATURE:
1.
2.
3.
4.
5.

International business and management / Phil Kelly. - Andover: Cengage Learning, 2009.
International business / John D. Daniels, Lee H. Radebaugh - Wyd. 7. - Reading, Massachusetts: AddisonWesley Publishing Company, 1996.
Reinventing Organizations, Frederic Laloux - http://a.co/d/jlkOyQr
Servant Leadership, Robert K. Greenleaf - http://a.co/d/7KZ2O8j
Good capitalism, bad capitalism, W.J. Baumol et la - http://a.co/d/0DCpWSy

SUPPLEMENTARY LITERATURE:
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Inadequate Equilibria: Where and How Civilizations Get Stuck, by Elizer Yudkowsky - http://a.co/d/9jz8sR4
Handbook on the Economic Complexity of Technological Change (Elgar Original Reference) http://a.co/d/3sFIfdr
Nonviolent Communication: A Language of Life, Marshall B. Rosenberg- http://a.co/d/fOzRLFF

1.
2.
3.

GRADING CRITERIA:
Learning
outcomes

LO1

LO2

LO3

LO4

For grade 2

For grade 3

lack of achievement of
the assumed educational
results <50%

achieving the assumed
learning outcomes with
some important aspects
or serious inaccuracies
> = 50-69%.

lack of achievement of
the assumed educational
results <50%

achieving the assumed
learning outcomes with
some important aspects
or serious inaccuracies
> = 50-69%.

lack of achievement of
the assumed educational
results <50%

achieving the assumed
learning outcomes with
some important aspects
or serious inaccuracies
> = 50-69%.

lack of achievement of
the assumed educational
results <50%

achieving the assumed
learning outcomes with
some important aspects
or serious inaccuracies
> = 50-69%.

For grade 4
achievement of the
assumed educational
results with the
omission of some less
important aspects > =
70-89%
achievement of the
assumed educational
results with the
omission of some less
important aspects > =
70-89%
achievement of the
assumed educational
results with the
omission of some less
important aspects > =
70-89%
achievement of the
assumed educational
results with the
omission of some less
important aspects > =
70-89%

For grade 5
achievement of the
expected learning
outcomes covering all
relevant aspects > =
90%.
achievement of the
expected learning
outcomes covering all
relevant aspects > =
90%.
achievement of the
expected learning
outcomes covering all
relevant aspects > =
90%.
achievement of the
expected learning
outcomes covering all
relevant aspects > =
90%.

Overall grade for the subject:
20% activity during classes
40% preparation of a draft business and marketing strategy (teamwork)
40% presentation of a selected case study

OTHER USEFUL INFORMATION ABOUT THE COURSE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Didactic materials for the course can be published by the lecturer on the e-learning platform or forwarded
in an electronic form to a group starost.
Basic literature for the course is available in the Library of the University of Business in Wroclaw.
Plan of studies and the assumed learning outcomes are provided to students on the e-learning platform and
available in the Didactic Office. Syllabuses are presented to the students by the lecturers at the first class
and are available in the Didactic Office.
Schedule of classes is published on the e-learning platform and on notice boards in the premises of the
University.
Schedule of exams and announcements related to the organization of academic year are available on the
notice boards in the premises of the University, in Virtul Dean’s Office (e-Dziekanat) in the folder
„Rector’s Ordinances” and on the e-learning platform.
Exam dates are agreed between the lecturer and the starost and submitted to the Didactic Office.
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Lecturers’ consultations can have a form of direct or electronic contact (lecturers’ e-mail addresses are
available to students).

7.

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

4. INTERNATIONAL MARKETING

COURSE SYLLABUS
Subject name:
INTERNATIONAL MARKETING
Field of study:
MANAGEMENT - MBA
Language of study:
Polish

Level of study:
II cycle - MBA
Name of program
module:
specialization

Profile:
practical
Year of study: II
Semester of study: 4

Form of crediting the course:
Credit with a grade

No. of ECTS points:
3

Form of classes
Form of study

Lecture

Exercises

E-learning

Lab

Lectorate

No. of hours
Project

Other
†††††

Full- time
Part- time

6

10

2

18

Subject realized in cooperation with the economic environment (tick as appropriate): Yes/No
Person in charge of the course (e-mail):
Luca Bertocci, MSc (luca@garrisongroup.eu)
COURSE OBJECTIVES:
CO1.
CO2.
CO3.

To develop students’ understanding of the nature and complexities of conducting marketing activities locally and
globally.
To learn how to develop well defined marketing strategies applicable to real life scenarios.
To be able to plan marketing activities, use appropriate marketing tools and evaluate marketing performance in
international environment.

PRELIMINARY REQUIREMENTS:

†††††

Enter the appropriate one according to the study plan, e.g. project, fieldwork, study classes, etc.
141

University of Business in Wroclaw
Faculty of Management and Economics, Field of study: Management

1.
2.

Knowledge of marketing management.
Basic skills of working out group solutions and presenting them.

LEARNING OUTCOMES:
No.

LO1

LO2

LO3

LO4

Course outcomes
Student has a comprehensive knowledge of the marketing
techniques currently used by leading global corporations around
the world (from various industries).
Student understands the diversity of customer segments in
European markets (taking into account their needs and pressure
points used during negotiations).
Student is able to carry out the analysis of the brand, market and
customer evaluation on his own (both at the national and
international level).

The reference of the given outcome to the
outcomes defined for the entire degree
program
K2_W02
K2_W03

K2_U09

K2_W05
K2_W06
K2_W09
K2_U01
K2_U09
K2_K04

Student is able to maximize the allocation of company resources
through a thoughtful choice of target market and brand
positioning strategy.

K2_U04
K2_U09

LO5

Student has the ability to create communication strategies that
take into account the client's involvement.

K2_U09
K2_U16

LO6

Student developed interpersonal competences and team-building
skills.

K2_U14
K2_K02
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PROGRAM CONTENTS:
No
L1

L2

LECTURE
Introduction to Exponential Marketing;
Understanding customers insights
- Brand Assessment
- Customers Assessment (B2B and B2C)
- Market Assessment

L3

From Segmentation to High Value Targeting;

L4

Building the right Brand Positioning: Creative Excellence – Bridging the gap between strategy and execution

L5

Exponential Communication: Pre-Purchase, Purchase and Post-Purchase;

L6

The Challenger Sales Model.

Evaluation methods from the grading verification system:

(enter the appropriate from the set of methods in point 1 of the attachment): MO14, MO2
No

PROJECT

Pr.1

Consumer Profiling

Pr.2

Brand Assessment (The Orbiter)

Pr.3

Guerrilla Marketing

Pr.4

The Challeger Sale Workshop

Evaluation methods from the grading verification system:

(enter the appropriate from the set of methods in point 1 of the attachment): MO14, MO5
DIDACTIC METHODS (enter the appropriate from the set of methods in point 2 of the attachment):
1.
2.
3.
4.

Lecture with multimedia presentation.
Workshops in class (applying in practice the knowledge just gathered).
Teamwork projects.
Real World Case studies from different industries and very recent (all occurred in the past 5 years).

STUDENT WORKLOAD:
Form of activity
1.
2.
3.
4.

Contact hours with the lecturer (including consultation
hours, exams etc.)
Familiarization with the indicated literature
Preparation for classes
Preparation for credit/exam
SUM OF HOURS
NO. OF ECTS POINTS

No. of hours for realization of activity
Full-time
Part-time
18
20
12
25
75
3

BASIC LITERATURE:
1.

Cateora P. R., Graham J. L.: International marketing, 13 th ed., McGraw-Hill Companies, New York 2007.
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Garrison, P.: Exponential Marketing. Capturing Sustainable Growth in an Environment of Constant Change.
New Edition, Manager Publishing, 2009.
Dixon, M., Adamson, B.: The Challenger Sale: How to take control of the customer conversation, Penguin
Books Limited, 2012.

2.
3.

SUPPLEMENTARY LITERATURE:
Hollensen S.: Global marketing: a decision - oriented approach, 3rd ed., Pearson Education Limited, Harlow
2004.
Bertocci, L.: A Change in Society as Reflected on Facebook. Brand Age, March, pp. unnumbered, 2014.
Garrison, P.: The Rise of Nationalism. Brand Age, January, pp. unnumbered, 2014.
Zyman, S.: The End of Marketing as We Know It, Harper Collins Publishers, New York 2000.

1.
2.
3.
4.

GRADING CRITERIA:
Learning
outcomes

LO1-LO6

For grade 2

For grade 3

lack of achievement of
the assumed educational
results <50%

achieving the expected
learning outcomes with
some important aspects
or serious inaccuracies
> = 50-69%.

For grade 4
achievement of the
assumed educational
results with the
omission of some less
important aspects > =
70-89%

For grade 5
achievement of the
expected learning
outcomes covering all
relevant aspects > =
90%.

Overall grade for the subject:
20% participation and proactivity shown during the class
20% preparation and presentation of the group project (individual responsibility)
20% preparation and presentation of the group project (total group work – consistency and completeness)
40% written test

OTHER USEFUL INFORMATION ABOUT THE COURSE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Didactic materials for the course can be published by the lecturer on the e-learning platform or forwarded
in an electronic form to a group starost.
Basic literature for the course is available in the Library of the University of Business in Wroclaw.
Plan of studies and the assumed learning outcomes are provided to students on the e-learning platform and
available in the Didactic Office. Syllabuses are presented to the students by the lecturers at the first class
and are available in the Didactic Office.
Schedule of classes is published on the e-learning platform and on notice boards in the premises of the
University.
Schedule of exams and announcements related to the organization of academic year are available on the
notice boards in the premises of the University, in Virtul Dean’s Office (e-Dziekanat) in the folder
„Rector’s Ordinances” and on the e-learning platform.
Exam dates are agreed between the lecturer and the starost and submitted to the Didactic Office.
Lecturers’ consultations can have a form of direct or electronic contact (lecturers’ e-mail addresses are
available to students).

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