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1. Moduły kształcenia ogólnouczelnianego  

 

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) 

Język angielski I 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: ogólnouczelniany, do wyboru 

Punkty ECTS: 3 

Rok / Semestr:  I / 1 

Osoba koordynująca przedmiot: mgr Monika Bojarska-Oracz 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Student rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na poziomie A2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia 

Językowego. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Student zapoznaje się z podstawami komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie w odniesieniu do 

sytuacji codziennych i związanych z otoczeniem biznesowym. 

C2 Student zapoznaje się ze słownictwem dotyczącym sytuacji codziennych i biznesowych.  

C3 
Student kształtuje w sobie postawę ustawicznego i samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie 

komunikacji w języku angielskim. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Lektorat Konwersatorium  Laboratorium Warsztaty Projekt Seminarium Zaliczenie Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
 30      1 31 

Studia 

niestacjonarne 
 20      1 21 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Lektorat 

Metoda audio-lingualna/ audio-wizualna, metoda komunikatywno-pragmatyczna     i 

eklektyczna, praca indywidualna i w grupach, praca ze słownikiem, rozumienie 

znaczenia słów poprzez objaśnianie w języku obcym, rozumienie znaczenia słów 

poprzez wyjaśnienie kontekstowe, samodzielne korzystanie z podręczników 

gramatycznych, słuchanie segmentujące, rozumienie ogólnego sensu tekstu 

słuchanego i czytanego, wyszukiwanie konkretnych informacji w tekście słuchanym 

i czytanym, uogólnianie i przyporządkowywanie, wykorzystywanie Internetu. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

Wiedza 

P_W01 

Zna określone słownictwo ogólne w ramach katalogu tematów związanych z sytuacjami 

życia codziennego i podstawowe słownictwo dotyczące funkcjonowania w otoczeniu 

biznesowym. 

K_W18 

P_W02 
Zna struktury gramatyczne na poziomie A2+ w ramach materiału morfo-syntaktycznego 

oraz środki językowe w ramach katalogu tematów i intencji. 
K_W18 

Umiejętności: 

P_U01 

Posiada umiejętność wyrażania w wypowiedziach konkretnych intencji oraz 

porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego oraz w podstawowych sytuacjach 

biznesowych, posiada umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

K_U23 



P_U02 
Potrafi napisać tekst na zadany temat, przekazując istotne informacje w sytuacjach 

codziennych i w prostych sytuacjach biznesowych. 

 

K_U23 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest gotów radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, nawiązywać kontakty 

osobiste i handlowe w miejscu pracy. 
K_K05, K_K08 

P_K02 
Jest świadomy roli kompetencji językowych w rozwiązywaniu problemów 

zawodowych. 
K_K05, K_K08 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Lektorat: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

L.1 
Przedstawienie własnej osoby. Nawiązywanie kontaktów. Kraje i narodowości.  

Czasy Present Continuous, Present Simple. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01, 

P_K02 

L.2 Praca, zatrudnienie, CV, list motywacyjny. Zdania proste i złożone. Spójniki zdaniowe. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01, P_K02 

L.3 
Miasto. Instytucje w mieście. Droga do pracy. Czasy past simple (regular and irregular), 

present perfect - podstawowe różnice. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01, P_K02 

L.4 
Plany i podróże. Wyrażanie przyszłości. Czas Future simple. Różnica między want i 

won't. Konstrukcja be going to. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01, P_K02 

L.5 

Rozmowa telefoniczna. Firma - rozmowa przez telefon – podstawowe zwroty, podawanie 

informacji na temat firmy. Przymiotniki i przysłówki, stopniowanie i ich miejsce w 

zdaniu, przedimki a/an/-/the. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01, 

P_K02 

L.6 
Życie studenckie. Kierunki i typy studiów, egzaminy. Praca dorywcza, poszukiwanie 

pracy. Czas present perfect - for/since. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01, P_K02 

L.7 
Restauracja, żywienie, potrawy; Zakupy, składanie reklamacji. Czas past simple i past 

continuous. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01, P_K02 

L.8 Na lotnisku, w hotelu, business trip. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01, P_K02 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia się 
Metoda weryfikacji 

Forma zajęć, w ramach której 

weryfikowany jest EU 

Wiedza 

P_W01 
Pisemna praca zaliczeniowa, dyskusja w grupie lub wypowiedź na zadany 

temat 
Lektorat  

P_W02 
Pisemna praca zaliczeniowa, dyskusja w grupie lub wypowiedź na zadany 

temat 
Lektorat  

Umiejętności: 

P_U01 Zaliczenie pisemne, obserwacja frekwencji i aktywności na zajęciach Lektorat 

P_U02 Zaliczenie pisemne, obserwacja frekwencji i aktywności na zajęciach Lektorat 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Obserwacja frekwencji, zachowania, aktywności i postawy studenta podczas 

zajęć 
Lektorat 

P_K02 
Obserwacja frekwencji, zachowania, aktywności i postawy studenta podczas 

zajęć 
Lektorat 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia się 

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie 

rozumie/nie potrafi/nie 

jest gotów: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

P_W01 
nie zna słownictwa 

ogólnego w ramach 

zna słownictwa ogólne w 

ramach katalogu 

zna słownictwa ogólne w 

ramach katalogu tematów 

zna słownictwo ogólne w 

ramach szerokiego 



katalogu tematów 

związanych z sytuacjami 

życia codziennego i 

podstawowe słownictwo 

dotyczące 

funkcjonowania w 

otoczeniu biznesowym. 

podstawowych tematów 

związanych z sytuacjami 

życia codziennego i 

podstawowe słownictwo 

dotyczące funkcjonowania w 

otoczeniu biznesowym, 

popełnia wiele błędów, które 

jednak nie uniemożliwiają 

komunikowania. 

związanych z sytuacjami 

życia codziennego i 

słownictwo dotyczące 

funkcjonowania w 

otoczeniu biznesowym, 

popełnia nieliczne błędy, 

które jednak nie utrudniają 

komunikowania. 

katalogu tematów 

związanych z sytuacjami 

życia codziennego i 

słownictwo dotyczące 

funkcjonowania w 

otoczeniu biznesowym. 

P_W02 

nie zna struktur 

gramatycznych na 

poziomie A2+ w ramach 

materiału morfo-

syntaktycznego oraz 

środków językowych w 

ramach katalogu tematów 

i intencji. 

zna niektóre struktury 

gramatyczne na poziomie 

A2+ w ramach materiału 

morfo-syntaktycznego oraz 

niektóre środki językowe w 

ramach katalogu tematów i 

intencji. 

zna struktury gramatyczne 

na poziomie A2+ w ramach 

materiału morfo-

syntaktycznego oraz środki 

językowe w ramach 

katalogu tematów i intencji. 

zna struktury gramatyczne 

na poziomie A2+ w 

ramach materiału morfo-

syntaktycznego oraz środki 

językowe w ramach 

katalogu tematów i intencji 

i je szczegółowo objaśnia. 

P_U01 

nie posiada umiejętności 

wyrażania w 

wypowiedziach 

konkretnych intencji oraz 

porozumiewania się w 

sytuacjach życia 

codziennego oraz w 

podstawowych sytuacjach 

biznesowych, nie posiada 

umiejętność 

formułowania 

wypowiedzi ustnych i 

pisemnych 

posiada umiejętność 

wyrażania w prostych 

wypowiedziach konkretnych 

intencji oraz porozumiewania 

się w sytuacjach życia 

codziennego oraz w 

podstawowych sytuacjach 

biznesowych, posiada 

umiejętność formułowania 

wypowiedzi ustnych i 

pisemnych. 

posiada umiejętność 

swobodnego wyrażania w 

wypowiedziach 

konkretnych intencji oraz 

porozumiewania się w 

sytuacjach życia 

codziennego oraz w 

sytuacjach biznesowych, 

posiada umiejętność 

formułowania wypowiedzi 

ustnych i pisemnych. 

posiada umiejętność 

swobodnego wyrażania w 

spontanicznych 

wypowiedziach 

konkretnych intencji oraz 

swobodnego i płynnego 

porozumiewania się w 

sytuacjach życia 

codziennego oraz w 

sytuacjach biznesowych, 

posiada umiejętność 

formułowania wypowiedzi 

ustnych i pisemnych. 

P_U02 

nie potrafi napisać 

prostego tekstu na zadany 

temat, przekazując proste, 

istotne informacje w 

sytuacjach codziennych i 

w prostych sytuacjach 

biznesowych. 

potrafi napisać prosty tekst na 

zadany temat, przekazując 

proste, istotne informacje w 

sytuacjach codziennych i w 

prostych sytuacjach 

biznesowych. 

potrafi napisać tekst na 

zadany temat, przekazując 

istotne informacje w 

sytuacjach codziennych i w 

prostych sytuacjach 

biznesowych. 

potrafi napisać 

szczegółowy tekst na 

zadany temat, przekazując 

istotne informacje w 

sytuacjach codziennych i w 

prostych sytuacjach 

biznesowych. 

P_K01 

nie jest gotów radzić 

sobie w większości 

sytuacji 

komunikacyjnych, 

nawiązywać kontakty 

osobiste i handlowe w 

miejscu pracy. 

jest gotów radzić sobie w 

podstawowych sytuacjach 

komunikacyjnych, w stopniu 

podstawowym nawiązywać 

kontakty osobiste i handlowe 

w miejscu pracy. 

jest gotów radzić sobie w 

większości sytuacji 

komunikacyjnych, 

nawiązywać kontakty 

osobiste i handlowe w 

miejscu pracy. 

jest gotów radzić sobie w 

różnych sytuacjach 

komunikacyjnych, 

swobodnie nawiązywać 

kontakty osobiste i 

handlowe w miejscu pracy 

przedstawiając swoje 

zdanie i broniąc swoich 

poglądów. 

P_K02 

Nie jest świadomy roli 

kompetencji językowych 

w rozwiązywaniu 

problemów zawodowych. 

Jest świadomy roli 

kompetencji językowych w 

rozwiązywaniu niektórych 

problemów zawodowych. 

Jest świadomy roli 

kompetencji językowych w 

rozwiązywaniu kluczowych 

problemów zawodowych. 

Jest świadomy roli 

kompetencji językowych w 

rozwiązywaniu problemów 

zawodowych. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, lektoraty, seminaria) 
30 h 20h 

Zaliczenie 1 h 1 h 

Praca własna studenta, w tym:   

Projekt / esej   

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 34 h 44 h 

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h/ 3 ECTS 75 h/ 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 31 h/ 1,2 ECTS 21 h/ 0,8 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne   



Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Mascull Bill (2015), Business Vocabulary in Use: Elementary to Pre-intermediate, CUP. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Murphy Raymond (2015) Essential Grammar in Use, A self-study reference and practice book for elementary learners of 

English, CUP. 

Inne materiały dydaktyczne:  

− opracowania własne prowadzącego, 

− kanały youtube wyjaśniające wybrane kwestie gramatyczne, 

− dostępne w internecie interaktywne ćwiczenia online wybrane przez prowadzącego. 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) 

Język angielski II 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: ogólnouczelniany, do wyboru 

Punkty ECTS 3 

Rok / Semestr:  I / 2 

Osoba koordynująca przedmiot: mgr Monika Bojarska-Oracz 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Student rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na poziomie A2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia 

Językowego. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Student zapoznaje się z podstawami komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie w odniesieniu do sytuacji 

życia codziennego, otoczenia biznesowego, w tym podstawowych kategorii odnoszących się do zarządzania. 

C2 Student zapoznaje się z fachowym słownictwem z tematyki zarządzania i biznesu. 

C3 
Student kształtuje w sobie postawę ustawicznego i samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie 

komunikacji w języku angielskim. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  
 Wykład Lektorat Konwersatorium  Laboratorium Warsztaty Projekt Seminarium Zaliczenie Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
 30      1 31 

Studia 

niestacjonarne 
 20      1 21 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Lektorat 

Metoda audio-lingualna/ audio-wizualna, Metoda komunikatywno-pragmatyczna i 

eklektyczna, Praca indywidualna i w grupach, Praca ze słownikiem, Rozumienie 

znaczenia słów poprzez objaśnianie w języku obcym, Rozumienie znaczenia słów 

poprzez wyjaśnienie kontekstowe, Samodzielne korzystanie z podręczników 

gramatycznych, Słuchanie segmentujące, Rozumienie ogólnego sensu tekstu 

słuchanego i czytanego, Wyszukiwanie konkretnych informacji w tekście słuchanym 

i czytanym, Uogólnianie i przyporządkowywanie, Wykorzystywanie Internetu. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 

Zna określone słownictwo ogólne i fachowe w ramach katalogu tematów dotyczących 

życia codziennego, otoczenia biznesowego, w tym podstawowych kategorii 

odnoszących się do zarządzania.  

K_W18 

P_W02 
Zna struktury gramatyczne na poziomie B1 w ramach materiału morfo-syntaktycznego 

oraz środki językowe w ramach katalogu tematów i intencji. 
K_W18 

Umiejętności: 

P_U01 

Posiada umiejętność płynnego komunikowania w sytuacjach życia codziennego oraz w 

prostych sytuacjach biznesowych, posiada umiejętność formułowania wypowiedzi 

ustnych i pisemnych. 

K_U23 

P_U02 

Potrafi napisać tekst na zadany temat, przekazując istotne informacje i wyrażając swoją 

opinię w odniesieniu do codziennych sytuacji jak i do sytuacji typowych dla otoczenia 

biznesowego, potrafiąc zastosować podstawowe słownictwo z zakresu zarządzania w 

organizacji. 

K_U23 

P_U03 
Umie wyszukiwać przydatne informacje w tekstach dotyczących życia codziennego, 

biznesu oraz odszukiwać główną myśl całego tekstu i poszczególnych akapitów. 
K_U23 



Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest gotów radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, zarówno dotyczących 

sytuacji życia codziennego, jak i otoczenia biznesowego.  
K_K05, K_K08 

P_K02 
Jest świadomy roli kompetencji językowych w rozwiązywaniu problemów 

zawodowych. 
K_K05, K_K08 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Lektorat: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

L.1 
Kwalifikacje, szkolenia, umiejętności, kompetencje zawodowe; konstrukcja verb + to-

infinitive, verb + infinitive, verb + gerund. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_K01 

P_K02 

L.2 
Rozwiązywanie problemów, udzielanie rad, w tym dotyczące spraw biznesowych, 

zdania warunkowe conditional 1 oraz conditional 2, czasownik modalny should. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_U02, 

P_K01 P_K02 

L.3 
Doświadczenia życiowe, w tym związane z miejscem pracy. Czas Present Perfect + 

for/since/ever/never. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_K01 

P_K02 

L.4 

Biuro – praca w biurze, procedury biurowe, umiejętność obsługiwania sprzętów 

biurowych, wyposażenie biura, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy i biurowy. 

Rodzaje pracy (office work, factory work, laboratory work, out of the office), kariera, 

who is the boss?, czas Present Perfect Simple vs Present Perfect Continuous.  

P_W01, P_W02 

P_U01, P_K01 

P_K02 

L5 
Prezentacja zmian w wielkościach, opis infografiki, wykresu. Metody nauki; udzielanie 

rad, wyrażanie opinii. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_U02, 

P_K01 P_K02 

L.6 
Relacjonowanie przeszłych sytuacji. Użycie konstrukcji used to do w porównaniu do 

Past Simple i Past Continuous. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_U02, 

P_K01 P_K02 

L.7 
Produkty i usługi. Zapewnienia satysfakcji klienta. Gwarancja. Product details, What’s 

it made of? Service industry. Wyrażanie opinii i preferencji.  

P_W01, P_W02 

P_U01, P_U03, 

P_K01 P_K02 

L.8 
Pieniądz w biznesie. Opłacalność transakcji, rozmowy o cenie, wartości, negocjacje 

biznesowe.  

P_W01, P_W02 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

P_K02 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia się Metoda weryfikacji 
Forma zajęć, w ramach której 

weryfikowany jest EU 

Wiedza: 

P_W01 
Pisemna praca zaliczeniowa, dyskusja w grupie lub wypowiedź na zadany 

temat 
Lektorat 

P_W02 
Pisemna praca zaliczeniowa, dyskusja w grupie lub wypowiedź na zadany 

temat 
Lektorat  

Umiejętności: 

P_U01 Zaliczenie pisemne, obserwacja frekwencji i aktywności na zajęciach Lektorat 

P_U02 Zaliczenie pisemne, obserwacja frekwencji i aktywności na zajęciach Lektorat 

P_U03 Zaliczenie pisemne, obserwacja frekwencji i aktywności na zajęciach Lektorat 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Obserwacja frekwencji, zachowania, aktywności i postawy studenta podczas 

zajęć 
Lektorat 

P_K02 
Obserwacja frekwencji, zachowania, aktywności i postawy studenta podczas 

zajęć 
Lektorat 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia się 

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie 

rozumie/nie potrafi/nie jest 

gotów: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

P_W01 

nie zna słownictwa 

ogólnego i fachowego w 

ramach katalogu tematów 

zna słownictwo ogólne i 

fachowe w ramach katalogu 

podstawowych tematów 

zna słownictwo ogólne i 

fachowe w ramach 

katalogu tematów 

zna bogate słownictwo 

ogólne i fachowe w ramach 

szerokiego katalogu tematów 



związanych z sytuacjami 

życia codziennego, 

otoczenia biznesowego, w 

tym podstawowych 

kategorii odnoszących się 

do zarządzania. 

związanych z sytuacjami 

życia codziennego i 

podstawowe słownictwo 

dotyczące funkcjonowania 

w otoczeniu biznesowym, 

popełnia wiele błędów, 

które jednak nie 

uniemożliwiają 

komunikowania. 

związanych z sytuacjami 

życia codziennego i 

słownictwo dotyczące 

funkcjonowania w 

otoczeniu biznesowym, 

popełnia nieliczne błędy, 

które jednak nie 

utrudniają 

komunikowania. 

związanych z sytuacjami 

życia codziennego i 

słownictwo dotyczące 

funkcjonowania w otoczeniu 

biznesowym, w tym 

podstawowych kategorii 

odnoszących się do 

zarządzania.  

P_W02 

nie zna struktur 

gramatycznych na poziomie 

B1 w ramach materiału 

morfo-syntaktycznego oraz 

środków językowych w 

ramach katalogu tematów i 

intencji. 

zna struktury gramatyczne 

na poziomie B1 w ramach 

materiału morfo-

syntaktycznego w stopniu 

dostatecznym oraz środki 

językowe w ramach 

katalogu tematów i intencji. 

zna struktury gramatyczne 

na poziomie B1 w ramach 

materiału morfo-

syntaktycznego oraz 

środki językowe w 

ramach katalogu tematów 

i intencji. 

zna struktury gramatyczne na 

poziomie B1 w ramach 

materiału morfo-

syntaktycznego w stopniu 

bardzo dobrym oraz środki 

językowe na poziomie 

rozszerzonym w ramach 

katalogu tematów i intencji. 

P_U01 

nie posiada umiejętność 

płynnego komunikowania 

w sytuacjach życia 

codziennego oraz w 

prostych sytuacjach 

biznesowych, nie posiada 

umiejętność formułowania 

wypowiedzi ustnych i 

pisemnych. 

posiada umiejętność 

płynnego komunikowania w 

sytuacjach życia 

codziennego oraz w 

prostych sytuacjach 

biznesowych, posiada 

umiejętność formułowania 

prostych wypowiedzi 

ustnych i pisemnych. 

posiada umiejętność 

płynnego komunikowania 

w sytuacjach życia 

codziennego oraz w 

prostych sytuacjach 

biznesowych, posiada 

umiejętność 

formułowania 

wypowiedzi ustnych i 

pisemnych. 

posiada umiejętność 

płynnego komunikowania w 

sytuacjach życia 

codziennego oraz w prostych 

sytuacjach biznesowych, 

posiada umiejętność 

formułowania 

rozbudowanych wypowiedzi 

ustnych i pisemnych. 

P_U02 

nie potrafi napisać prostego 

tekstu na zadany temat, 

przekazując informacje i 

wyrażając swoją opinię w 

odniesieniu do codziennych 

sytuacji do sytuacji 

typowych dla otoczenia 

biznesowego, nie potrafi w 

wypowiedzi ustnej lub 

pisemnej zastosować 

podstawowego słownictwa 

z zakresu zarządzania w 

organizacji. 

potrafi napisać prosty tekst 

na zadany temat, 

przekazując istotne 

informacje i wyrażając 

swoją opinię w odniesieniu 

do codziennych sytuacji jak 

i do sytuacji typowych dla 

otoczenia biznesowego, 

potrafi w wypowiedzi ustnej 

lub pisemnej zastosować 

podstawowe słownictwo z 

zakresu zarządzania w 

organizacji. 

potrafi napisać tekst na 

zadany temat, 

przekazujący istotne 

informacje i wyrażając 

swoją opinię w 

odniesieniu do 

codziennych sytuacji i do 

sytuacji typowych dla 

otoczenia biznesowego, 

potrafi w swobodnej 

wypowiedzi ustnej lub 

pisemnej zastosować 

podstawowe słownictwo z 

zakresu zarządzania w 

organizacji. 

potrafi napisać rozbudowany 

tekst na dowolny, zadany 

temat, przekazując istotne 

informacje i wyrażając swoją 

opinię w odniesieniu do 

codziennych sytuacji i do 

sytuacji typowych dla 

otoczenia biznesowego, 

potrafi w swobodnej 

wypowiedzi ustnej lub 

pisemnej zastosować 

podstawowe słownictwo z 

zakresu zarządzania w 

organizacji. 

P_U03 

nie umie wyszukiwać 

przydatnych informacji w 

tekstach dotyczących życia 

codziennego, biznesu oraz 

odszukiwać główną myśl 

całego tekstu i 

poszczególnych akapitów. 

umie wyszukiwać przydatne 

typowe informacje w 

niektórych tekstach 

dotyczących życia 

codziennego, biznesu oraz 

odszukiwać główną myśl 

całego tekstu i 

poszczególnych akapitów. 

umie wyszukiwać 

przydatne typowe 

informacje w tekstach 

dotyczących życia 

codziennego, biznesu oraz 

odszukiwać główną myśl 

całego tekstu i 

poszczególnych akapitów. 

umie wyszukiwać przydatne 

informacje w tekstach 

dotyczących życia 

codziennego, biznesu oraz 

odszukiwać główną myśl 

całego tekstu i 

poszczególnych akapitów. 

P_K01 

nie jest gotów radzić sobie 

w większości sytuacji 

komunikacyjnych, 

nawiązywać kontakty 

osobiste i handlowe w 

miejscu pracy. 

jest gotów radzić sobie w 

podstawowych sytuacjach 

komunikacyjnych, w 

stopniu podstawowym 

nawiązywać kontakty 

osobiste i handlowe w 

miejscu pracy. 

jest gotów radzić sobie w 

większości sytuacji 

komunikacyjnych, 

nawiązywać kontakty 

osobiste i handlowe w 

miejscu pracy. 

jest gotów radzić sobie w 

różnych sytuacjach 

komunikacyjnych, 

swobodnie nawiązywać 

kontakty osobiste i handlowe 

w miejscu pracy 

przedstawiając swoje zdanie 

i broniąc swoich poglądów. 

P_K02 

nie jest świadomy roli 

kompetencji językowych w 

rozwiązywaniu problemów 

zawodowych. 

jest świadomy roli 

kompetencji językowych w 

rozwiązywaniu niektórych 

problemów zawodowych. 

jest świadomy roli 

kompetencji językowych 

w rozwiązywaniu 

kluczowych problemów 

zawodowych. 

jest świadomy roli 

kompetencji językowych w 

rozwiązywaniu problemów 

zawodowych. 

  



X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, lektoraty, seminaria)  
30 h 20h 

Zaliczenie 1 h 1 h 

Praca własna studenta, w tym:   

Projekt / esej   

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 34 h 44 h 

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h/ 3 ECTS 75 h/ 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 31 h/ 1,2 ECTS 21 h/ 0,8 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne   

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Mascull Bill (2015), Business Vocabulary in Use: Elementary to Pre-intermediate, Cambridge University Press. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Murphy Raymond (2015) Essential Grammar in Use, A self-study reference and practice book for elementary learners of 

English, CUP. 

− Murphy Raymond (2015) Essential Grammar in Use, Supplementary Exercises. CUP. 

Inne materiały dydaktyczne:  

− opracowania własne prowadzącego, 

− kanały youtube wyjaśniające wybrane kwestie gramatyczne, 

− dostępne w internecie interaktywne ćwiczenia online wybrane przez prowadzącego. 

 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) 

Język angielski III 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarzadzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Ogólnouczelniany / do wyboru 

Punkty ECTS: 3 

Rok / Semestr:  II / 3 

Osoba koordynująca przedmiot: mgr Monika Bojarska-Oracz 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Student rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Student zapoznaje się z podstawami komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie w tematyce zarządzania i 

biznesu. 

C2 
Student zapoznaje się z fachowym słownictwem z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zasobami ludzkimi w 

organizacji oraz komunikacji w biznesie. 

C3 
Student kształtuje w sobie postawę ustawicznego i samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie 

komunikacji w języku angielskim. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  
 Wykład Lektorat Konwersatorium  Laboratorium Warsztaty Projekt Seminarium Zaliczenie Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
 30      1 31 

Studia 

niestacjonarne 
 20      1 21 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Lektorat 

Metoda audio-lingualna/ audio-wizualna, Metoda komunikatywno-pragmatyczna i 

eklektyczna, Praca indywidualna i w grupach, Praca ze słownikiem, Rozumienie 

znaczenia słów poprzez objaśnianie w języku obcym, Rozumienie znaczenia słów 

poprzez wyjaśnienie kontekstowe, Samodzielne korzystanie z podręczników 

gramatycznych, Słuchanie segmentujące, Rozumienie ogólnego sensu tekstu 

słuchanego i czytanego, Wyszukiwanie konkretnych informacji w tekście słuchanym 

i czytanym, Uogólnianie i przyporządkowywanie, Wykorzystywanie Internetu; 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 

Zna określone słownictwo ogólne i fachowe w ramach katalogu tematów dotyczących 

tematyki zarządzania przedsiębiorstwem, zasobami ludzkimi w organizacji oraz 

komunikacji w biznesie. 

K_W18 

P_W02 
Zna struktury gramatyczne w ramach materiału morfo-syntaktycznego na poziomie B1+ 

oraz środki językowe w ramach katalogu tematów i intencji. 
K_W18 

Umiejętności: 

P_U01 

Posiada umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych z wykorzystaniem 

słownictwa typowego dla relacji biznesowych, zarządzania organizacją, w tym zespołem 

pracowniczym, korespondencji handlowej.  

K_U23 

P_U02 

Potrafi porozumieć się w sytuacjach rutynowych, wymagających bezpośredniej 

wymiany informacji na tematy związane z zarządzaniem organizacją i społecznych 

aspektów funkcjonowania organizacji. 

K_U23 

P_U03 
Potrafi prowadzić korespondencję handlową dotyczącą różnych aspektów 

funkcjonowania organizacji.  
K_U23 



Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest gotów radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, nawiązywać kontakty 

osobiste i handlowe w miejscu pracy, prowadzić negocjacje biznesowe. 
K_K05, K_K08 

P_K02 
Jest świadomy roli kompetencji językowych w rozwiązywaniu problemów 

zawodowych. 
K_K05, K_K08 

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Lektorat: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

L.1 
Kultura organizacyjna. Komunikacja w biznesie, action & non-action verbs, wyrażanie 

przyszłości: Present Continuous, be going to, will/won't. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

P_K02 

L.2 

Sporządzanie dokumentacji i korespondencja – raporty, listy oficjalne. Pisanie odpowiedzi 

na pisma o różnej tematyce związanej z zakresu wykonywanych obowiązków zawodowych. 

Korespondencja handlowa; struktura, styl, zapytania ofertowe, wyceny, zamówienia; 

strona bierna passive voice w czasie Present Simple i Past Simple. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

P_K02 

L.3 
Korespondencja handlowa: płatności, składanie reklamacji, odpowiedź na reklamację; 

adjective + prepositions, kolokacje. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

P_K02 

L.4 
Sukces i porażka, przymiotniki zakończone na -ing /-ed; czasowniki modalne w 

odniesieniu do przeszłości, zaimki zwrotne. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

P_K02 

L.5 
Społeczeństwo. Rodzaje zachowań społecznych radzenie sobie z nimi. Udzielanie ostrzeżeń. 

Poznawanie podstawowych pojęć ekonomicznych. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_U02, 

P_K01 P_K02 

L.6 
Problemy społeczne - bezrobocie, bezdomność - wyrażanie przypuszczeń, opinii. 

Czasowniki modalne - modals of deduction might, must, can't. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_U02, 

P_K01 P_K02 

L.7 

Specyfika zarządzania zespołem pracowniczym. Cechy dobrego menadżera. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi - pracy w HR. Słowotwórstwo - word formation: 

tworzenie rzeczowników od czasowników. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

P_K02 

L.8 
Zarządzanie przedsiębiorstwem. Innowacje i rozwój organizacji.  Słowotwórstwo - word 

formation: tworzenie rzeczowników od czasowników. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

P_K02 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia się Metoda weryfikacji 
Forma zajęć, w ramach której 

weryfikowany jest EU 

Wiedza: 

P_W01 Zaliczenie pisemne, wypowiedź ustna Lektorat  

P_W02 Zaliczenie pisemne, wypowiedź ustna Lektorat 

Umiejętności: 

P_U01 Zaliczenie pisemne, obserwacja frekwencji i aktywności na zajęciach Lektorat 

P_U02 Zaliczenie pisemne, obserwacja frekwencji i aktywności na zajęciach Lektorat 

P_U03 Zaliczenie pisemne, obserwacja frekwencji i aktywności na zajęciach Lektorat 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Obserwacja frekwencji, zachowania, aktywności i postawy studenta podczas 

zajęć 
Lektorat 

P_K02 
Obserwacja frekwencji, zachowania, aktywności i postawy studenta podczas 

zajęć 

Lektorat 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia się 

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie 

rozumie/nie potrafi/nie 

jest gotów: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 



P_W01 

nie posługuje się 

poznanym słownictwem 

fachowym ani ogólnym w 

wypowiedziach 

pisemnych i ustnych. 

posługuje się poznanym 

słownictwem fachowym i 

ogólnym w zakresie 

dostatecznym. 

posługuje się poznanym 

słownictwem fachowym i 

ogólnym w wypowiedziach 

pisemnych i ustnych. 

swobodnie posługuje się 

poznanym słownictwem 

fachowym i ogólnym w 

wypowiedziach ustnych i 

pisemnych. 

P_W02 

nie zna struktur 

gramatycznych na 

poziomie B1+ w ramach 

materiału morfo-

syntaktycznego oraz 

środków językowych w 

ramach katalogu tematów 

i intencji. 

zna struktury gramatyczne 

na poziomie B1+ w ramach 

materiału morfo-

syntaktycznego w stopniu 

dostatecznym oraz środki 

językowe w ramach 

katalogu tematów i intencji. 

zna struktury gramatyczne 

na poziomie B1+ w ramach 

materiału morfo-

syntaktycznego oraz środki 

językowe w ramach 

katalogu tematów i intencji. 

zna struktury gramatyczne na 

poziomie B1+ w ramach 

materiału morfo-

syntaktycznego w stopniu 

bardzo dobrym oraz środki 

językowe na poziomie 

rozszerzonym w ramach 

katalogu tematów i intencji. 

P_U01 

nie potrafi posługiwać się 

słownictwem typowym 

dla relacji biznesowych i 

zarządzania organizacją, 

nie zna słownictwa z 

zakresu korespondencji 

handlowej. 

potrafi nawiązać kontakt, 

reagować na zadane pytanie, 

potrafi posługiwać się w 

stopniu mocno 

ograniczonym słownictwem 

typowym dla relacji 

biznesowych, ma problemy 

ze słownictwem z zakresu 

korespondencji handlowej, a 

także w obszarze 

zarządzania organizacją, ale 

jest w stanie się w tej 

tematyce komunikować. 

potrafi dobrze posługiwać 

się słownictwem typowym 

dla relacji biznesowych, 

zarządzania organizacją, w 

tym w korespondencji 

handlowej, popełnia 

niewielkie pomyłki. 

potrafi płynnie posługiwać 

się językiem w kontaktach 

towarzyskich, społecznych i 

zawodowych. W 

wypowiedziach ustnych i 

pisemnych potrafi swobodnie 

wykorzystywać słownictwo 

typowe dla relacji 

biznesowych, zarządzania 

organizacją, w tym zespołem 

pracowniczym oraz 

korespondencji handlowej.  

P_U02 

nie potrafi porozumieć się 

w sytuacjach rutynowych, 

wymagających 

bezpośredniej wymiany 

informacji na tematy 

związane z zarządzaniem 

organizacją 

potrafi porozumieć się w 

prostych sytuacjach 

rutynowych, wymagających 

bezpośredniej wymiany 

informacji na niektóre 

tematy związane z 

zarządzaniem organizacją. 

potrafi porozumieć się w 

sytuacjach rutynowych, 

wymagających 

bezpośredniej wymiany 

informacji na niektóre 

tematy związane z 

zarządzaniem organizacją. 

potrafi porozumieć się w 

sytuacjach rutynowych, 

wymagających bezpośredniej 

wymiany informacji na 

tematy związane z 

zarządzaniem organizacją. 

P_U03 

nie potrafi prowadzić 

korespondencji 

handlowej. 

potrafi prowadzić 

korespondencję handlową 

dotyczącą różnych aspektów 

funkcjonowania organizacji, 

popełnia błędy. 

potrafi prowadzić 

korespondencję handlową 

dotyczącą różnych 

aspektów funkcjonowania 

organizacji, popełnia 

nieznaczne pomyłki. 

w sposób prawidłowy potrafi 

prowadzić korespondencję 

handlową dotyczącą różnych 

aspektów funkcjonowania 

organizacji. 

P_K01 

nie jest gotów radzić 

sobie w większości 

sytuacji 

komunikacyjnych, 

nawiązywać kontakty 

osobiste i handlowe w 

miejscu pracy oraz 

prowadzić negocjacje 

biznesowe. 

jest gotów radzić sobie w 

podstawowych sytuacjach 

komunikacyjnych, w stopniu 

podstawowym nawiązywać 

kontakty osobiste i 

handlowe w miejscu pracy 

oraz prowadzić 

nieskomplikowane 

negocjacje biznesowe. 

jest gotów radzić sobie w 

większości sytuacji 

komunikacyjnych, 

nawiązywać kontakty 

osobiste i handlowe w 

miejscu pracy oraz 

prowadzić negocjacje 

biznesowe. 

jest gotów radzić sobie w 

różnych sytuacjach 

komunikacyjnych, 

swobodnie nawiązywać 

kontakty osobiste i handlowe 

w miejscu pracy, prowadzić 

wielostronne negocjacje 

biznesowe przedstawiając 

swoje zdanie i broniąc 

swoich poglądów. 

P_K02 

nie jest świadomy roli 

kompetencji językowych 

w rozwiązywaniu 

problemów zawodowych. 

jest świadomy roli 

kompetencji językowych w 

rozwiązywaniu niektórych 

problemów zawodowych. 

jest świadomy roli 

kompetencji językowych w 

rozwiązywaniu 

kluczowych problemów 

zawodowych. 

jest świadomy roli 

kompetencji językowych w 

rozwiązywaniu problemów 

zawodowych. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, lektoraty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II 
30 h 20h 

Zaliczenie 1 h 1 h 

Praca własna studenta, w tym:   

Projekt / esej   

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 34 h 44 h 

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych 10 h 10 h 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h/ 3 ECTS 75 h/ 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 31 h/ 1,2 ECTS 21 h/ 0,8 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne   

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Mascull Bill (2015), Business Vocabulary in Use: Elementary to Pre-intermediate, CUP. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Murphy Raymond (2019) Essential Grammar in Use, A self-study reference and practice book for intermediate learners of 

English, CUP. 

− Ashley, A (2003), Oxford Handbook of Commercial Correspondence, New Edition:  

Inne materiały dydaktyczne:  

− opracowania własne prowadzącego, 

− kanały youtube wyjaśniające wybrane kwestie gramatyczne i leksykalne, 

− dostępne w internecie interaktywne ćwiczenia online wybrane przez prowadzącego. 
  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) 

Język angielski IV 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: ogólnouczelniany, do wyboru 

Punkty ECTS: 3 

Rok / Semestr:  II / 4 

Osoba koordynująca przedmiot: mgr Monika Bojarska-Oracz 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Student rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na poziomie B1+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Student zapoznaje się z podstawami komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie w stopniu pogłębionym w 

odniesieniu do tematyki zarządzania organizacją i biznesu. 

C2 
Student zapoznaje się z fachowym słownictwem dotyczącym prowadzenia biznesu, gospodarki, a także marketingu 

i prawa w celu analizy tekstów z związanych z kierunkiem studiów. 

C3 
Student kształtuje w sobie postawę ustawicznego i samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie 

komunikacji w języku angielskim. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  
 Wykład Lektorat Konwersatorium  Laboratorium Warsztaty Projekt Seminarium Egzamin Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
 30      2 32 

Studia 

niestacjonarne 
 20      2 22 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Lektorat 

Metoda audio-lingualna/ audio-wizualna, Metoda komunikatywno-pragmatyczna i 

eklektyczna, Praca indywidualna i w grupach, Praca ze słownikiem, Rozumienie 

znaczenia słów poprzez objaśnianie w języku obcym, Rozumienie znaczenia słów 

poprzez wyjaśnienie kontekstowe, Samodzielne korzystanie z podręczników 

gramatycznych, Słuchanie segmentujące, Rozumienie ogólnego sensu tekstu 

słuchanego i czytanego, Wyszukiwanie konkretnych informacji w tekście słuchanym 

i czytanym, Uogólnianie i przyporządkowywanie, Wykorzystywanie Internetu; 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 
Zna określone słownictwo ogólne i pogłębione, fachowe w ramach katalogu tematów 

dotyczących prowadzenia biznesu, gospodarki, a także marketingu i prawa. 
K_W18 

P_W02 
Zna struktury gramatyczne na poziomie B2 w ramach materiału morfo-syntaktycznego 

oraz środki językowe w ramach katalogu tematów i intencji. 
K_W18 

Umiejętności: 

P_U01 
Posiada umiejętność swobodnej komunikacji językowej w zakresie tematyki związanej 

z życiem codziennym oraz z prowadzeniem biznesu. 
K_U23 

P_U02 

Potrafi napisać tekst na poziomie zaawansowanym na zadany temat, przekazując istotne 

informacje, wyrażając swoją opinię posługując się słownictwem dotyczącym prawnych, 

finansowych, gospodarczych i wizerunkowych aspektów prowadzenia biznesu.  

K_U23 

P_U03 Streszcza pisemnie i referuje teksty związane z kierunkiem studiów zarządzanie. K_U23 

P_U04 Wyszukuje przydatne informacje w tekstach dotyczących kierunku studiów zarządzanie. K_U23 

  



Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest gotów radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, nawiązywać kontakty 

handlowe w miejscu pracy wykorzystując słownictwo dotyczące prowadzenia biznesu. 
K_K05, K_K08 

P_K02 
Jest świadomy roli kompetencji językowych w rozwiązywaniu problemów 

zawodowych. 
K_K05, K_K08 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Lektorat: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

L.1 
Prowadzenie biznesu, finanse, oszczędzanie, waluta; czas Present Perfect Simple vs 

Present Perf Continuous. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_K01 

P_K02 

L.2 
Organizacja państwa: rząd, prezydent, parlament, wybory; strona bierna - wszystkie 

czasy. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_U04, 

P_K01 P_K02 

L.3 

Sytuacja polityczna i gospodarcza na świecie. Wpływ pandemii na gospodarkę 

światową. Problemy społeczne - migracja, rasizm, uprzedzenia, epidemia; zdania 

warunkowe conditional 1, 2, 3. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

P_K02 

L.4 
Prawo, prawo gospodarcze, prawo transportowe, sąd; mowa zależna - reported speech, 

czasowniki say vs tell.  

P_W01, P_W02 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_U04, 

P_K01 P_K02 

L.5 
Gospodarka a ochrona środowiska, zrównoważony rozwój organizacji; przyroda, 

katastrofy naturalne; wybrane czasowniki frazowe - phrasal verbs. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_U04, 

P_K01 P_K02 

L.6 

Prowadzenie rozmów w typowych sytuacjach biznesowych. Wydawanie poleceń. 

Nawiązywanie rozmowy – dialogi podczas spotkań biznesowych. Słownictwo formalne 

i potoczne - formal & colloquial words and expressions; Mowa zależna - different 

reporting words. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_K01 

P_K02 

L.7 

Kariera zawodowa, typy pracy, praca zdalna, awans; użycie gerund vs infinitive. 

Marketing, reklama, handel – omawianie pomysłów, udzielanie rad, sugerowanie, 

pomysł na biznes. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_K01 

P_K02 

L.8 
Podstawowe różnice między językiem angielskim w wersji brytyjskiej i amerykańskiej 

- słownictwo, użycie czasów Past Simple vs Present Perfect. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_K01 

P_K02 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia się Metoda weryfikacji 
Forma zajęć, w ramach której 

weryfikowany jest EU 

Wiedza: 

P_W01 Zaliczenie pisemne, wypowiedź ustna Lektorat 

P_W02 Zaliczenie pisemne, wypowiedź ustna Lektorat 

Umiejętności: 

P_U01 Zaliczenie pisemne, obserwacja frekwencji i aktywności na zajęciach Lektorat 

P_U02 Zaliczenie pisemne, obserwacja frekwencji i aktywności na zajęciach Lektorat 

P_U03 Zaliczenie pisemne, obserwacja frekwencji i aktywności na zajęciach Lektorat 

P_U04 Zaliczenie pisemne, obserwacja frekwencji i aktywności na zajęciach Lektorat 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Obserwacja frekwencji, zachowania, aktywności i postawy studenta podczas 

zajęć 
Lektorat 

P_K02 
Obserwacja frekwencji, zachowania, aktywności i postawy studenta podczas 

zajęć 
Lektorat 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia się 

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie 

rozumie/nie potrafi/nie jest 

gotów: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 



P_W01 

nie zna określonego 

słownictwa ogólnego i 

pogłębionego, fachowego w 

ramach katalogu tematów 

dotyczących prowadzenia 

biznesu i gospodarki, a 

także marketingu i prawa. 

zna określone słownictwo 

ogólne i fachowe w 

ramach katalogu tematów 

dotyczących prowadzenia 

biznesu i gospodarki, a 

także marketingu i prawa., 

popełnia niewielkie błędy 

językowe. 

zna określone słownictwo 

ogólne i pogłębione, 

fachowe w ramach katalogu 

tematów dotyczących 

prowadzenia biznesu i 

gospodarki, a także 

marketingu i prawa, 

popełniając pojedyncze 

błędy w artykulacji. 

zna określone słownictwo 

ogólne i pogłębione, fachowe 

w ramach katalogu tematów 

dotyczących prowadzenia 

biznesu i gospodarki, a także 

marketingu i prawa. 

P_W02 

nie zna struktur 

gramatycznych na poziomie 

B2 w ramach materiału 

morfo-syntaktycznego oraz 

środków językowych w 

ramach katalogu tematów i 

intencji. 

zna struktury gramatyczne 

na poziomie B2 w ramach 

materiału morfo-

syntaktycznego w stopniu 

dostatecznym oraz środki 

językowe w ramach 

katalogu tematów i 

intencji. 

zna struktury gramatyczne 

na poziomie B2 w ramach 

materiału morfo-

syntaktycznego oraz środki 

językowe w ramach 

katalogu tematów i intencji. 

zna struktury gramatyczne na 

poziomie B2 w ramach 

materiału morfo-

syntaktycznego w stopniu 

bardzo dobrym oraz środki 

językowe na poziomie 

rozszerzonym w ramach 

katalogu tematów i intencji. 

P_U01 

nie posiada umiejętności 

swobodnej komunikacji 

językowej w zakresie 

tematyki związanej z 

życiem codziennym oraz z 

prowadzeniem biznesu.  

posiada umiejętność 

swobodnej komunikacji 

językowej w zakresie 

niektórych tematów 

związanych z życiem 

codziennym oraz z 

prowadzeniem biznesu, 

popełnia drobne błędy. 

posiada umiejętność 

swobodnej komunikacji 

językowej w zakresie 

niektórych tematów 

związanych z życiem 

codziennym oraz z 

prowadzeniem biznesu. 

posiada umiejętność 

swobodnej komunikacji 

językowej w zakresie 

tematyki związanej z życiem 

codziennym oraz z 

prowadzeniem biznesu, 

szczegółowo uzasadnia 

swoje stanowisko swoje. 

P_U02 

nie potrafi napisać tekstu na 

poziomie zaawansowanym 

na zadany temat, 

przekazując informacje i 

wyrażając swoją opinię, 

posługując się słownictwem 

dotyczącym biznesu. 

potrafi poprawnie napisać 

tekst na poziomie 

zaawansowanym na 

zadany temat, przekazując 

podstawowe istotne 

informacje wyrażając w 

sposób ogólnikowy swoją 

opinię, posługując się 

słownictwem dotyczącym 

biznesu, popełnia drobne 

błędy. 

potrafi napisać tekst na 

poziomie zaawansowanym 

na zadany temat, 

przekazując podstawowe 

istotne informacje, 

wyrażając swoją opinię 

posługując się słownictwem 

dotyczącym prawnych, 

finansowych, 

gospodarczych i 

wizerunkowych aspektów 

prowadzenia biznesu. 

potrafi napisać tekst na 

poziomie zaawansowanym 

na zadany temat, przekazując 

wszystkie istotne informacje, 

wyrażając swoją opinię wraz 

z szerokim uzasadnieniem 

posługując się słownictwem 

dotyczącym prawnych, 

finansowych, gospodarczych 

i wizerunkowych aspektów 

prowadzenia biznesu. 

P_U03 

nie potrafi streszczać 

pisemnie ani referować 

tekstów związanych z 

kierunkiem studiów 

zarządzanie. 

potrafi streścić i 

zreferować prosty tekst 

związany z kierunkiem 

studiów zarządzanie. 

potrafi streścić i zreferować 

tekst (kilkunastostronicowy 

artykuł) związany z 

kierunkiem studiów 

zarządzanie. 

potrafi w sposób 

wyczerpujący streścić i 

zreferować tekst 

(kilkunastostronicowy 

artykuł, publikację, wyniki 

badań) związany z 

kierunkiem studiów 

zarządzanie. 

P_U04 

nie potrafi wyszukać 

przydatne informacje w 

tekstach dotyczących 

kierunku studiów 

zarządzanie. 

wyszukuje przydatne 

niektóre informacje w 

tekstach dotyczących 

kierunku studiów 

zarządzanie. 

wyszukuje przydatne 

typowe informacje w 

tekstach dotyczących 

kierunku studiów 

zarządzanie. 

wyszukuje przydatne 

informacje w tekstach 

dotyczących kierunku 

studiów zarządzanie. 

P_K01 

nie jest gotów radzić sobie 

w większości sytuacji 

komunikacyjnych, 

nawiązywać kontaktów 

handlowych w miejscu 

pracy wykorzystując 

słownictwo dotyczące 

prowadzenia biznesu. 

jest gotów radzić sobie w 

podstawowych sytuacjach 

komunikacyjnych, w 

stopniu podstawowym 

nawiązywać kontakty 

osobiste i handlowe w 

miejscu pracy 

wykorzystując 

słownictwo dotyczące 

prowadzenia biznesu. 

jest gotów radzić sobie w 

większości sytuacji 

komunikacyjnych, 

nawiązywać kontakty 

handlowe w miejscu pracy 

wykorzystując słownictwo 

dotyczące prowadzenia 

biznesu. 

jest gotów radzić sobie w 

różnych sytuacjach 

komunikacyjnych, 

swobodnie nawiązywać 

kontakty handlowe w 

miejscu pracy wykorzystując 

w szerokim zakresie 

słownictwo dotyczące 

prowadzenia biznesu, 

przedstawiając swoje zdanie 

i broniąc swoich poglądów. 

P_K02 

nie jest świadomy roli 

kompetencji językowych w 

rozwiązywaniu problemów 

zawodowych. 

jest świadomy roli 

kompetencji językowych 

w rozwiązywaniu 

niektórych problemów 

zawodowych. 

jest świadomy roli 

kompetencji językowych w 

rozwiązywaniu typowych 

problemów zawodowych. 

jest świadomy roli 

kompetencji językowych w 

rozwiązywaniu problemów 

zawodowych. 



X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, lektoraty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II 
30 h 20h 

Egzamin 2 h 2 h 

Praca własna studenta, w tym:   

Projekt / esej   

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 33 h 43 h 

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h/ 3 ECTS 75 h/ 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 32 h/ 1,3 ECTS 22 h/ 0,9 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne   

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Mascull Bill (2015), Business Vocabulary in Use: Elementary to Pre-intermediate, CUP. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Murphy Raymond (2019) Essential Grammar in Use, A self-study reference and practice book for intermediate learners of 

English, CUP. 

− Intermediate Vocabulary, B.J. Thomas, Longman. 

Inne materiały dydaktyczne:  

− opracowania własne prowadzącego, 

− kanały youtube wyjaśniające wybrane kwestie gramatyczne i leksykalne, 

− dostępne w internecie interaktywne ćwiczenia online wybrane przez prowadzącego. 

 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Technologie informacyjne 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: ogólnouczelniany / kształtujący umiejętności praktyczne / do wyboru 

Punkty ECTS: 3 

Rok / Semestr:  I/2 

Osoba koordynująca przedmiot: dr inż. Tomasz Siemek 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Brak 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Poznanie głównych pojęć, wybranych metod i rozwiązań sprzętowych a także narzędzi programowych z zakresu 

technologii informacyjnej. 

C2 
Opanowanie wiedzy i umiejętności praktycznych do wykorzystywania programów i rozwiązań sprzętowych w 

celu przygotowania opracowań biurowo-biznesowych. 

C3 Przygotowanie studenta do aktywnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
   30    1 31 

Studia 

niestacjonarne 
   20    1 21 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Laboratorium 

Laboratorium w pracowni komputerowej z praktycznym wykorzystaniem technik 

informatycznych. Zajęcia indywidualne polegające na praktycznym zastosowaniu 

wiedzy i umiejętności przy realizacji zadań z zastosowaniem wybranych technik, 

rozwiązań programowych i sprzętowych. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 
P_W01 Zna budowę komputera, urządzenia peryferyjne oraz systemy operacyjne. K_W15 

P_W02 Posiada wiedzę na temat obsługi komputera oraz sieci komputerowych. K_W15 

Umiejętności: 

P_U01 Potrafi wykorzystywać komputer w zakresie aplikacji biznesowej. K_U07 

P_U02 

Opracowuje dokumenty z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych różnych źródeł 

informacji, tworzy prezentacje i dokumenty z wykorzystaniem programów komputerowych, 

posługuje się programami komputerowymi i metodami informatyki w uczeniu się i 

rozwiązywaniu problemów. 

K_U07 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 Wykazuje świadomość wagi technologii informacyjnych we współczesnym świecie. K_K06 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Laboratorium: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  



L1 

Wstęp do technologii informacyjnej- wyjaśnienie kluczowych pojęć: dane, informacja, procesy 

informacyjne, system informacyjny, technologia informacyjna i jej zastosowania, IT, ICT, 

społeczeństwo informacyjne, informatyka jako dziedzina wiedzy, historia komputerów. Jednostki 

informacji – system dziesiętny a system binarny. 

P_W02, P_U01, 

P_K01 

L2 

Budowa komputera – hardware: przegląd elementów składowych (procesor, dysk twardy 

HDD/SSD, pamięć RAM i ROM, płyta główna, karta graficzna, karta sieciowa, karta dźwiękowa, 

obudowa komputera i jej typy, zewnętrzne nośniki danych, urządzenia peryferyjne), wydajność 

komputera, zasady doboru sprzętu. 

P_W02, P_U01 

L3 

Systemy operacyjne i oprogramowanie – software. Definicja i klasyfikacja oprogramowania. 

Ochrona prawna oprogramowania. Rodzaje licencji oprogramowania. Systemy operacyjne: 

definicja, typy systemów, rodzaje zastosowań systemów operacyjnych, budowa i zadania systemu 

operacyjnego. Przegląd systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux. Mobilne systemy 

operacyjne: Android, iOS, Windows Phone/Mobile. 

P_W01, P_U01, 

P_U02 

L4 

Obsługa systemu Windows 7/Windows 10: instalacja, uruchamianie i zamykanie systemu. Pulpit, 

jego użytkowanie, profile użytkownika. Pliki, skróty i foldery. Instalacja i deinstalacja aplikacji. 

Konfiguracja systemu. Obsługa elementów systemu: panel sterowania, menedżer zadań, zarządzanie 

dyskami, menedżer urządzeń. 

P_W01, P_W02, 

P_U02 

L5 

Zasady tworzenia i redagowania dokumentów. Zapisywanie i odczytywanie dokumentów. 

Organizacja widoku strony. Redagowanie podstawowych dokumentów urzędowych. Tabulatory i 

tabele. Warstwa graficzna edytora. Edytor równań matematycznych. Mechanizmy usprawniające 

redagowanie dokumentów tekstowych. Hiperłącza w dokumentach tekstowych. Korespondencja 

seryjna. Współpraca edytora tekstu z zewnętrznymi aplikacjami np. PDF kreator. 

P_W02, P_U01, 

P_U02 

L6 

Organizacja skoroszytów i arkuszy. Adresowanie komórek i bloków. Graficzna interpretacja danych. 

Operacje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym. Funkcje i formuły. Zaawansowane przekształcenia 

danych. Praktyczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. 

P_W01, P_U02 

L7 

Tworzenie nowej prezentacji, wstawianie do prezentacji obiektów w tym wykresów, ustawianie 

animacji dla slajdów. Projektowanie slajdów. Tworzenie przycisków sterujących. Przegląd i zasady 

stosowania efektów multimedialnych. Wykonanie prezentacji w Power Point na wybrany temat. 

Posługiwanie się siecią dla zbierania materiałów na zadany temat. 

P_W01, P_U01, 

P_U02  

L8 

Podstawowe topologie sieci komputerowych. Zasady udostępniania plików i folderów. Komunikacja 

w lokalnej sieci komputerowej. Funkcje przeglądarek internetowych. Metody i sposoby korzystania 

z serwisów WWW. Poczta elektroniczna: zakładanie konta poczty e-mail oraz konfiguracja aplikacji 

klienckich. Usługi komunikacyjne w sieci Internet. 

P_W02, P_U01, 

P_U02, P_K01 

L9 

Wybrane problemy bezpieczeństwa danych, informacji i systemów – ochrona danych, poufność 

informacji, wirusy komputerowe, szyfrowanie danych, zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu i 

oprogramowania. 

P_W02, P_U01, 

P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 

Przygotowanie dokumentu w programie Word z opracowaniem tabel, rysunków i wykresów. 

Wstawianie równań, obramowań, znaku wodnego, numerowania stron. Sformatowanie tekstu, 

podzielenie dokumentu na sekcje. 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

PW2 
Przygotowanie pliku w programie Excel wstawiając tabele oraz wykresy do danych, 

wykorzystanie formuł, adresowanie względne i bezwzględne, sortowanie danych. 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

PW3 Zapoznanie się z treścią materiałów od prowadzącego oraz literaturą przedmiotu celem 

przygotowania do zajęć laboratoryjnych. 

P_W01, P_W02, 

P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01   x  x     x  Laboratorium 

P_W02   x  x     x  Laboratorium 

P_U01   x  x     x  Laboratorium 

P_U02     x     x  Laboratorium 

P_K01     x     x  Laboratorium 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotow Ocena niedostateczna Zakres ocen 3,0-3,5 Zakres ocen 4,0-4,5 Ocena bardzo dobra 



e efekty 

uczenia się  

Student nie zna i nie 

rozumie / nie potrafi / nie 

jest gotów do: 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

P_W01 

Omówić podstaw budowy i 

funkcjonowania komputera 

oraz najważniejszych 

urządzeń peryferyjnych i 

systemów operacyjnych. 

Omówić podstawy budowy i 

funkcjonowania komputera 

oraz prostych urządzeń 

peryferyjnych i systemów 

operacyjnych. 

Omówić podstawy budowy 

i funkcjonowania 

komputera oraz kluczowych 

urządzeń peryferyjnych i 

systemów operacyjnych. 

Omówić bezbłędnie i w 

sposób rozbudowany 

podstawy budowy i funk-

cjonowania komputera oraz 

wybranych urządzeń 

peryferyjnych i systemów 

operacyjnych. 

P_W02 

Znajomości obsługi 

komputera, urządzeń 

peryferyjnych oraz 

funkcjonowania sieci 

komputerowych. 

Zna podstawy budowy i 

działania komputera oraz 

prostych urządzeń 

peryferyjnych oraz 

podstawową wiedzę 

dotyczącą funkcjonowania 

sieci komputerowych. 

Ma poszerzoną wiedzę 

dotyczącą budowy i 

działania komputera oraz 

kluczowych urządzeń 

peryferyjnych, a także 

poszerzoną wiedzę 

dotyczącą funkcjonowania 

sieci komputerowych. 

Ma rozległą wiedzę dotyczącą 

budowy i działalna 

komputera, zna urządzenia 

peryferyjne oraz ma 

zaawansowaną wiedzę na 

temat sieci komputerowych. 

P_U01 

Wykorzystywać komputera 

w zakresie aplikacji 

biurowych. 

Wykorzystywać komputer w 

zakresie aplikacji biurowych 

w stopniu podstawowym, 

wykazując przy tym 

znajomość ich podstawowych 

funkcji. 

Wykorzystywać komputer 

w zakresie aplikacji 

biurowych w stopniu 

zadawalającym, wykazując 

przy tym znajomość ich 

kluczowych funkcji. 

Wykorzystywać komputer w 

zakresie aplikacji biurowych 

w stopniu zaawansowanym 

wykazując umiejętność 

korzystania z ich 

zaawansowanych funkcji. 

P_U02 

Wykorzystywać komputera 

w zakresie aplikacji 

biurowych. 

Umie wykorzystywać 

komputer w zakresie aplikacji 

biurowych w stopniu 

podstawowym, wykazując 

przy tym znajomość ich 

podstawowych funkcji. 

Umie wykorzystywać 

komputer w zakresie 

aplikacji biurowych, 

wykazując przy tym 

znajomość ich kluczowych 

funkcji. 

Umie wykorzystywać 

komputer w zakresie aplikacji 

biurowych, wykazując 

umiejętność korzystania z ich 

zaawansowanych funkcji. 

P_K01 

Dostrzegać wagi techno-

logii informacyjnych we 

współczesnym świecie. 

Częściowo dostrzegać wagę 

technologii informacyjnych 

we współczesnym świecie. 

Dostrzegać wagę tech-

nologii informacyjnych we 

współczesnym świecie. 

Wyraźnie dostrzegać i 

argumentować wagę 

technologii informacyjnych 

we współczesnym świecie. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
30 h 20 h 

Egzamin/zaliczenie 1 h 1 h 

Praca własna studenta, w tym: 44 h 54 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki   

- Przeprowadzenie badań literaturowych   

- Przygotowanie do prowadzenia badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
  

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 32 h 44 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h/3 ECTS 75 h/3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 31 h/1,2 ECTS 21 h/0,8 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 75 h/3 ECTS 75 h/3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Bruck B., Microsoft Office w pracy i biznesie, RM, Warszawa 2002.  

− Czekajewski Ł., Przyjemski T., Encyklopedia wiedzy komputerowej, Axel Springer Polska, Warszawa 2000.  

− Krysiak K., Sieci komputerowe. Kompendium., Wyd. Helion, Gliwice. 

− Sikorski W., Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, PWN, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Harel D., Rzecz o istocie informatyki, WNT, Warszawa 2008. 



− Metzger P., Anatomia PC, Wyd. Helion., Gliwice 2007. 

− Michalczuk G., Siemieniuk N. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wyd. Uniwersytetu w 

Bialymstoku, Białystok 2012.  

− Schwartz S., Po prostu Office 2007 PL, Helion, Gliwice 2008. 

Inne materiały dydaktyczne:  

- Materiały prowadzącego. 

 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Oprogramowanie użytkowe 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: ogólnouczelniany / kształtujący umiejętności praktyczne / do wyboru 

Punkty ECTS: 2 

Rok / Semestr:  I/ I 

Osoba koordynująca przedmiot: dr inż. Tomasz Siemek 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Brak 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw wykorzystania oprogramowania użytkowego. 

C2 
Kształtowanie postawy samodzielnego i ustawicznego pogłębiania wiedzy w zakresie wykorzystania 

oprogramowania użytkowego w zakresie zarządzania. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN 

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
   30    1 31 

Studia 

niestacjonarne 
   20    1 21 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Laboratorium 

Laboratorium w pracowni komputerowej z praktycznym wykorzystaniem technik 

informatycznych. Zajęcia indywidualne polegające na praktycznym zastosowaniu 

wiedzy i umiejętności przy realizacji zadań z zastosowaniem wybranych technik, 

rozwiązań programowych i sprzętowych. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 Zna i rozumie rodzaje oprogramowania użytkowego i ich znaczenia w zarządzaniu. K_W15 

Umiejętności: 

P_U01 
Student uzyskuje umiejętność wyboru i obsługi oprogramowania użytkowego i jego 

wykorzystania w ramach zadań z zarządzania. 
K_U07 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K08 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Laboratorium: 

Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Lab1 
Budowa i funkcje programu – wprowadzenie. Menu, paski narzędzi, widoki, praca z 

dokumentem, ustawienia strony, tworzenie tabel, praca z arkuszami. 

P_W01, P_U01, 

P_K01 

Lab2 
Arkusz kalkulacyjny MS Excel i modelowanie matematyczne w logistyce. Wykorzystanie 

programu Excel do obliczeń, modelowania i budowy prostych aplikacji wspomagania decyzji.  

P_W01, P_U01, 

P_K01 



Lab3 
Proste formuły w wykorzystaniem operatów arytmetycznych, sortowanie danych, nagłówki i 

stopki, drukowanie.  

P_W01, P_U01, 

P_K01 

Lab4 

Przetwarzanie tekstów: praca z aplikacją MS Word, praca z dokumentami, tworzenie 

dokumentu, formatowanie, tworzenie i formatowanie tabel, obiekty graficzne, przygotowanie 

wydruków, zwiększenie wydajności pracy – ustawienia opcji /preferencji programu, funkcja 

pomocy. 

P_W01, P_U01, 

P_K01 

Lab5 

Grafika menedżerska i prezentacyjna (Moduł 6 ECDL): podstawy pracy z aplikacją Power 

Point; tworzenie prezentacji – widoki prezentacji, slajdy, wzorzec slajdu; tekst; obiekty 

graficzne, przygotowanie pokazu slajdów w programie Power Point. 

P_W01, P_U01, 

P_K01 

Lab6 
Oprogramowanie użytkowe na przykładzie innych aplikacji wykorzystywanych w programie 

studiów: Salesforce, Shoper i SalesManago. 

P_W01, P_U01, 

P_K01 

Lp. Praca własna: 

Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 Zapoznanie się z literatura przedmiotu. P_W01 

PW2 Samodzielne wykonanie zadań praktycznych. 
P_W01, P_U01, 

P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01     x      x Laboratorium 

P_U01     x      x Laboratorium 

P_K01     x      x Laboratorium 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty  

uczenia się 

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/ nie potrafi / nie jest gotów 

do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

żadnych rodzajów 

oprogramowania 

użytkowego i ich znaczenia 

w zarządzaniu. 

podstawowe rodzaje 

oprogramowania użytkowego 

i ich znaczenie w zarządzaniu. 

większość rodzajów 

oprogramowania 

użytkowego i ich znaczenie 

w zarządzaniu. 

większość rodzajów 

oprogramowania użytkowego 

i ich znaczenie w zarządzaniu 

w uporządkowany sposób. 

P_U01 

wyboru i obsługi 

oprogramowania 

użytkowego i jego 

wykorzystania w ramach 

zadań z zarządzania. 

wyboru i obsługi części 

oprogramowania użytkowego 

i jego wykorzystania w 

ramach zadań z zarządzania. 

wyboru i obsługi 

większości 

oprogramowania 

użytkowego i jego 

wykorzystania w ramach 

zadań z zarządzania. 

wyboru i obsługi większości 

oprogramowania użytkowego 

i jego wykorzystania w 

ramach zadań z zarządzania w 

przemyślany sposób. 

P_K01 
Nie jest gotów do działania 

w sposób przedsiębiorczy. 
jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
30 h 20 h 

Egzamin/zaliczenie 1 h 1 h 

Praca własna studenta, w tym: 44 h 54 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki   

- Przeprowadzenie badań literaturowych   

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu,   



itd.) 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 32 h 44 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h/3 ECTS 75 h/3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 31 h/1,2 ECTS 21 h/0,8 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 75 h/3 ECTS 75 h/3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

- Michael A., Wehbe B., Decker J., Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela, Helion, Gliwice 2019. 

- Wrycza S., Maślankowski J. (red. nauk.), Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2019. 

- Masłowski K., Excel 2016 PL. Z nowym Excelem osiągniesz swoje cele, Helion, Gliwice 2016. 

- Beaird, J., Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych, Helion, Gliwice 2015. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- Wróblewski P., MS Office 2016 PL w biurze i nie tylko, Helion, Gliwice 2015. 

Inne materiały dydaktyczne: 

- Materiały prowadzącego 

  

https://www.taniaksiazka.pl/autor/alexander-michael
https://www.taniaksiazka.pl/autor/bernard-wehbe
https://www.taniaksiazka.pl/autor/jared-decker
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989


I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Etyka 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: ogólnouczelniany, do wyboru 

Punkty ECTS: 3 

Rok / Semestr:  I/1 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Teresa Szot-Gabryś 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Znajomość i umiejętność zastosowania elementarnych pojęć socjologicznych oraz komunikacji interpersonalnej 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Poznanie koncepcji etycznych 

C2 Wykształcenie umiejętności oceny etycznej problemów zawodowych 

C3 Wykształcenie postawy etycznej w stosunkach zawodowych 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
  30     1 31 

Studia 

niestacjonarne 
  20     1 21 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Konwersatorium: Prezentacja, dyskusja. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 
P_W01 Zna historię etyki oraz współczesne koncepcji i teorie etyczne. K_W18 

P_W02 Rozpoznaje rolę etyki w procesach przemian społecznych i światopoglądowych.  K_W18 

Umiejętności: 

P_U01 Posługuje się normami etycznymi w życiu zawodowym i społecznym K_U25 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 Jest gotów do postępowania etycznego w życiu zawodowym  K_K04 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Kowersatorium: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Kw1 

Pojęcie etyki i jej miejsce pośród innych dyscyplin filozoficznych.  Poglądy etyczne Sokratesa, 

Platona, sofistów (Protagoras z Abdery i Gorgiasz z Leontinoi), Arystotelesa, stoików (Zenon 

z Kition, Chryzyp z Soloi) i epikurejczyków (Epikur, Filodemos z Gadary). Aktualność 

poglądów etycznych filozofów antycznych.  

P_W01, P_W02, 

P_K01 

Kw2 

Rozwój etyki chrześcijańskiej i jej aktualna specyfika (prawosławie, katolicyzm, 

protestantyzm). Systemy etyczne judaizmu, islamu, konfucjanizmu, buddyzmu i hinduizmu. 

Pojęcie prawa naturalnego u Tomasza z Akwinu oraz w myśli współczesnych filozofów prawa 

(Lon Luvois Fuller, John Finnis). Teoria umowy społecznej w poglądach Thomasa Hobbesa i 

Jeana Jacquesa Rousseau, sentyment moralny Davida Huma.   

P_W01, P_W02, 

P_K01 

Kw3 
Etyka Immanuela Kanta ze szczególnym uwzględnieniem imperatywu kategorycznego. 

Friedrich Nietzsche i krytyka etyki chrześcijańskiej. Liberalizm społeczno-etyczny i 

P_W01, P_W02, 

P_K01 



utylitaryzm (Jeremy Bentham, John Stuart Mill). Etyka  filozoficzna w XX wieku: George 

Edward Moore, Max Scheller, Alfred Ayer, Richard Hare, Jürgen Habermas, John Rawls).  

Kw4 
Współczesne dylematy etyczne: eutanazja, kara śmierci, aborcja, prostytucja, transplantacja, 

rasizm. Zróżnicowanie poglądów w kwestiach światopoglądowych i pojęcie tolerancji wobec 

odmiennych przekonań.   

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 
Zapoznanie się z zadanymi tekstami filozoficznymi jako sposobu przygotowania się do zajęć 

dydaktycznych. 

P_W01, P_W01, 

P_U01, P_K01 

PW2 
Opracowanie zagadnień poruszanych na zajęciach dydaktycznych celem przygotowania do 

zaliczenia. 

P_W01, P_W01, 

P_U01, P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01 x          x Konwersatorium 

P_W02 x          x Konwersatorium 

P_U01 x          x Konwersatorium 

P_K01           x Konwersatorium 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty  

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/ nie potrafi / nie jest gotów 

do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

omówić historii etyki oraz 

współczesnych koncepcji i 

teorii etycznych. 

omówić podstawy historii 

etyki oraz podstawy 

współczesnych koncepcji i 

teorii etycznych. 

omówić w sposób 

rozbudowany historię etyki 

oraz współczesne koncepcje 

i teorie etyczne. 

omówić bezbłędnie i 

wyczerpująco historię etyki 

oraz współczesne koncepcje i 

teorie etyczne, przytaczając 

przykłady z literatury 

przedmiotu oraz praktyki. 

P_W02 

wyjaśnić roli etyki w 

procesach przemian 

społecznych i 

światopoglądowych. 

wyjaśnić podstawową rolę 

etyki w procesach przemian 

społecznych i 

światopoglądowych. 

wyjaśnić i uzasadnić rolę 

etyki w procesach przemian 

społecznych i 

światopoglądowych. 

wyjaśnić obszernie i 

uzasadnić rolę etyki w 

procesach przemian 

społecznych i 

światopoglądowych, 

przytaczając przykłady z 

literatury przedmiotu oraz 

praktyki. 

P_U01 

posługiwać się normami 

etycznymi w życiu 

zawodowym i społecznym. 

posługiwać się normami 

etycznymi w życiu 

zawodowym i społecznym w 

stopniu podstawowym. 

posługiwać się normami 

etycznymi w życiu 

zawodowym i społecznym 

w sytuacjach typowych. 

posługiwać się normami 

etycznymi w życiu 

zawodowym i społecznym w 

każdej sytuacji. 

P_K01 

nie jest gotów do 

postępowania etycznego w 

życiu zawodowym. 

jest gotów do postępowania 

etycznego w prostych 

sytuacjach życia 

zawodowego. 

jest gotów do postępowania 

etycznego w prostych i 

złożonych sytuacjach życia 

zawodowego. 

jest gotów do postępowania 

etycznego w każdej sytuacji 

życia zawodowego, biorąc 

pełną odpowiedzialność za 

swoje postępowanie. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
30 h 20 h 

Egzamin/zaliczenie 1 h 1 h 

Praca własna studenta, w tym: 44 h 54 



- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki   

- Przeprowadzenie badań literaturowych   

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
  

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 32 h 44 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h/3 ECTS 75 h/3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 31 h/1,2 ECTS 21 h/0,8 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne   

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

- Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008. 

- Gasparski W., (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2012. 

- Nowak E., Cern K.M., Ethos w życiu publicznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.  

- Sowiński S. (red.), Etyka w życiu publicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA.J.R., Warszawa 2012.  

- Vardy P., Grosh P., Etyka, Zysk i S-ka, Poznań 2010. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- Singer P. (red.), Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.  

- Środa M., Etyka dla myślących, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2016. 

Inne materiały dydaktyczne:  

- projektor multimedialny, komputer 

 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Filozofia 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: ogólnouczelniany, do wyboru 

Punkty ECTS: 3 

Rok / Semestr:  I/ I 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Izabela Krupa-Mażulis 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Brak 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Poznanie podstawowych koncepcji filozoficznych. 

C2 Zdobycie umiejętności oceny natury i przyczyn zjawisk i procesów. 

C3 Zrozumienie potrzeb rozwoju filozofii natury zjawisk i procesów. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
  30     1 31 

Studia 

niestacjonarne 
  20     1 21 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Konwersatorium Prezentacja, dyskusja  

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 
P_W01 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat koncepcji filozoficznych. K_W18 

Umiejętności: 

P_U01 
Student potrafi formułować i analizować problemy filozoficzne w zakresie oceny natury i 

przyczyn zjawisk i procesów. 
K_U01, K_U25 

P_U02 
Student posiada umiejętności posługiwania się koncepcjami filozoficznymi w zakresie oceny 

natury i przyczyn zjawisk i procesów. 
K_U01, K_U25 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Student posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów nie tylko w sprawach 

zawodowych. 
K_K05 

P_K02 
Student rozumie potrzebę podejścia filozoficznego w ramach wyznaczonych ról 

organizacyjnych i społecznych. 
K_K04 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Konwersatorium: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Kw1 Historia filozofii i jej głównych koncepcji starożytnych. 
P_W01, P_U01, 

02, P_K01, 02 

Kw2 Historia filozofii i jej głównych koncepcji średniowiecznych. 
P_W01, P_U01, 

02, P_K01, 02 

Kw3 Historia filozofii i jej głównych koncepcji nowożytnych. 
P_W01, P_U01, 

02, P_K01, 02 



Kw4 Historia filozofii i jej głównych koncepcji współczesnych. 
P_W01, P_U01, 

02, P_K01, 02 

Kw5 Wykorzystanie koncepcji filozoficznych w życiu codziennym. 
P_W01, P_U01, 

02, P_K01, 02 

Kw6 Wykorzystanie koncepcji filozoficznych w pracy zawodowej. 
P_W01, P_U01, 

02, P_K01, 02 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 Zapoznanie się z literatura przedmiotu P_W01 

PW2 
Samodzielna praca związana z wykonaniem eseju w temacie oceny możliwości wykorzystania 

wybranych koncepcji filozoficznych we współczesnej problematyce zawodowej i osobistej. 

P_W01, P_U01, 

02, P_K01, 02 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

P
rz

ed
m

io
to

w
e 

 e
fe

k
ty

 u
cz

en
ia

 

si
ę 

 

Metoda weryfikacji 

Metoda zajęć,  

w ramach której 

weryfikowany 

jest EU 

E
g

za
m

in
 

p
is

em
n

y
 

E
g

za
m

in
 

u
st

n
y
 

T
es

t 

E
se

j/
 r

ef
er

at
/ 

p
o

rt
fo

li
o
 

Z
ad

an
ia

 

ćw
ic

ze
n

io
w

e 

P
re

ze
n

ta
cj

a 

in
d
y

w
id

u
al

n
a 

P
re

ze
n

ta
cj

a 

g
ru

p
o

w
a 

P
ro

je
k

t 

in
d
y

w
id

u
al

n
y
 

P
ro

je
k

t 

g
ru

p
o

w
y
 

K
ar

ty
 

o
b

se
rw

ac
ji

 

/k
ar

ty
 

sa
m

o
o

ce
n

y
  

A
k

ty
w

n
o

ść
 

n
a 

za
ję

ci
ac

h
 

P_W01   x x       x Konwersatorium 

P_U01   x x       x Konwersatorium 
P_U02    x       x Konwersatorium 
P_K01    x       x Konwersatorium 

P_K02    x       x Konwersatorium 
IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia 

się 

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/ ie potrafi/nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

nie opanował wiedzy na 

temat podstawowych 

koncepcji filozoficznych. 

posiada podstawową wiedzę 

na temat koncepcji 

filozoficznych. 

posiada szeroką wiedzę na 

temat koncepcji 

filozoficznych. 

posiada dogłębną wiedzę na 

temat koncepcji 

filozoficznych. 

P_U01 

nie potrafi analizować i 

formułować problemów 

filozoficznych w zakresie 

oceny natury i przyczyn 

zjawisk i procesów. 

potrafi formułować 

podstawowe problemy 

filozoficzne w zakresie oceny 

natury i przyczyn zjawisk i 

procesów. 

potrafi analizować i 

formułować podstawowe 

problemy filozoficzne w 

zakresie oceny natury i 

przyczyn zjawisk i 

procesów.  

potrafi analizować i 

formułować złożone 

problemy filozoficzne w 

zakresie oceny natury i 

przyczyn zjawisk i procesów. 

P_U02 

nie posiada elementarnych 

umiejętności posługiwania 

się wybranymi koncepcjami 

filozoficznymi w zakresie 

oceny natury i przyczyn 

zjawisk i procesów.  

posiada elementarne 

umiejętności posługiwania się 

wybranymi koncepcjami 

filozoficznymi w zakresie 

oceny natury i przyczyn 

zjawisk i procesów.  

posiada umiejętności 

posługiwania się 

wybranymi koncepcjami 

filozoficznymi w zakresie 

oceny natury i przyczyn 

zjawisk i procesów.  

posiada umiejętności 

posługiwania się 

różnorodnymi koncepcjami 

filozoficznymi w zakresie 

oceny natury i przyczyn 

zjawisk i procesów. 

P_K01 

nie posiada zdolności 

przekazywania i obrony 

własnych poglądów. 

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów nie tylko w sprawach 

zawodowych. 

P_K02 

nie rozumie potrzeby 

postępowania etycznego w 

ramach wyznaczonych ról 

organizacyjnych i 

społecznych. 

rozumie potrzebę postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i 

społecznych. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
30 h 20 h 

Egzamin/zaliczenie 1 h 1 h 

Praca własna studenta, w tym: 44 h 54 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki   

- Przeprowadzenie badań literaturowych   



- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
  

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 32 h 44 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h/3 ECTS 75 h/3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 31 h/1,2 ECTS 21 h/0,8 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne   

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

- Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2019. 

- Irvine W. B., Wyzwanie stoika. Jak dzięki filozofii odnaleźć w sobie siłę spokój, odporność psychiczną, Insignis, Warszawa 

2020.  

- Tatarkiewicz W., Historia filozofii. T. I – III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- Nigel W., Krótka historia filozofii, Wydawnictwo RM 2020 

- Kuc B. R., Aksjologia organizacji i zarządzania: na krawędzi kryzysu wartości, Ementon Monika Niewirowska, Warszawa 

2015. 

Inne materiały dydaktyczne: 

- Prezentacje multimedialne. 

  

https://tantis.pl/autor/warburton-nigel-a1736964.html


I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Ochrona własności intelektualnej 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: ogólnouczelniany 

Punkty ECTS: 2 

Rok / Semestr:  II/ 4 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Jakub Czepek 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Brak 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Przekazanie wiedzy w zakresie podstaw regulacji prawnych związanych z działaniami gospodarczymi i rynkowymi 

oraz ochrony własności intelektualnej. 

C2 
Kształtowanie postawy samodzielnego i ustawicznego pogłębiania wiedzy w zakresie prawa, w tym w zakresie 

ochrony własności intelektualnej. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
  15     1 16 

Studia 

niestacjonarne 
  10     1 11 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Konwersatorium: Konwersatorium z prezentacją multimedialną, dyskusja. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 Zna terminologię i rozumie przepisy prawa, w tym z zakresu ochrony własności intelektualnej. K_W14, K_W19 

P_W02 
Charakteryzuje podstawowe zasady poszczególnych gałęzi prawa, w tym z zakresu ochrony 

własności intelektualnej. 
K_W14, K_W19 

Umiejętności: 

P_U01 Potrafi posługiwać się przepisami prawa, w tym z zakresu ochrony własności intelektualnej. K_U15, K_U16 

P_U02 Potrafi zaplanować działalność zgodnie z obowiązującym prawem. K_U15, K_U16 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 Jest gotów do przestrzegania zasad etyki i norm prawnych.  K_K04 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Konwersatorium: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Kw1 
Elementy prawoznawstwa; określenie czym jest prawo, wskazanie źródeł prawa i zasad 

wykładni prawa w obowiązującym w UE systemie prawnym w ujęciu prawoznawczym. 
P_W01, P_W02 



Zapoznanie studenta z zasadami wykładni przepisów praw, reguł kolizyjnych oraz 

rozumowaniami prawniczymi. Określenie podmiotów prawnych, ich zdolności prawnej i 

zdolności do czynności prawnych z uwzględnieniem problematyki reprezentacji. 

Kw2 

Zapoznanie studenta z poszczególnymi gałęziami prawa, wskazanie podstawowych elementów 

te gałęzie wyróżniających, podkreślenie możliwości wieloaspektowego ujmowania 

poszczególnych zdarzeń prawnych. Przedstawienie problematyki czynności prawnych, 

stosunków prawnych, odpowiedzialności w różnych reżimach prawnych. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02 

Kw3 

Elementy własności intelektualnej; określenie czym jest prawo własności intelektualnej, 

wskazanie źródeł prawa własności intelektualnej. Określenie przedmiotu ochrony, rozróżnienie 

osobistych praw autorskich i majątkowych praw autorskich. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Kw4 

Zapoznanie studenta z poszczególnymi instytucjami prawa autorskiego, wskazanie 

podstawowych elementów te instytucje wyróżniających, prawa autorskiego i prawa 

przemysłowego, ochrony baz danych, regulacji dotyczących ochrony konkurencji. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Kw5 
Przedstawienie podstawowych zasad prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej, 

wskazanie wieloelementowości tejże ochrony, w aspekcie prawnokarnym i cywilnoprawnym. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Kw6 

Przedstawienie podstawowych zasad prawnych w poszczególnych gałęziach prawa, w tym 

również zasad konstytucyjnych dotyczących praworządności oraz wolności obywatelskich w 

tym wolności działalności gospodarczej, prawa cywilnego, pracy i gospodarczego z 

uwzględnieniem podstawowych regulacji UE. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02 

Kw7 

Przedstawienie praktycznych aspektów uczestnictwa w obrocie gospodarczym, możliwości 

samodzielnego tworzenia projektów umów oraz możliwej wykładni tychże umów, jak też 

określania prawnych możliwości dochodzenia roszczeń w związku z prowadzeniem 

przedsiębiorstwa. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 Zapoznanie się z literatura przedmiotu. P_W01, P_W02 

PW2 
Przygotowanie projektu grupowego w zakresie analizy możliwości wykorzystania wybranych 

dzieł własności intelektualnej lub przemysłowej. 
P_U01, P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01   x      x  x Konwersatorium 

P_W02   x      x  x Konwersatorium 

P_U01         x  x Konwersatorium 

P_U02         x  x Konwersatorium 

P_K01         x  x Konwersatorium 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia 

się 

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/ ie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

Nie zna terminologii i nie 

rozumie przepisów prawa, 

w tym z zakresu ochrony 

własności intelektualnej. 

Zna kluczową terminologię i 

rozumie niektóre przepisy 

prawa, w tym z zakresu 

ochrony własności 

intelektualnej. 

Zna terminologię i rozumie 

przepisy prawa, w tym z 

zakresu ochrony własności 

intelektualnej. 

Zna terminologię i rozumie 

przepisy prawa, w tym z 

zakresu ochrony własności 

intelektualnej i odwołuje się 

do literatury przedmiot. 

P_W02 

Student nie charakteryzuje 

podstawowych zasad 

poszczególnych gałęzi 

prawa, w tym z zakresu 

ochrony własności 

Student charakteryzuje 

niektóre podstawowe zasady 

poszczególnych gałęzi prawa, 

w tym z zakresu ochrony 

własności intelektualnej. 

Student charakteryzuje 

podstawowe zasady 

poszczególnych gałęzi 

prawa, w tym z zakresu 

ochrony własności 

Student szczegółowo 

charakteryzuje podstawowe 

zasady poszczególnych gałęzi 

prawa, w tym z zakresu 

ochrony własności 



intelektualnej. intelektualnej. intelektualnej. 

P_U01 

Student nie potrafi 

posługiwać się przepisami 

prawa, w tym z zakresu 

ochrony własności 

intelektualnej. 

Student potrafi posługiwać się 

wybranymi przepisami prawa, 

w tym z zakresu ochrony 

własności intelektualnej. 

Student potrafi posługiwać 

się przepisami prawa, w 

tym z zakresu ochrony 

własności intelektualnej. 

Student potrafi posługiwać się 

wybranymi przepisami prawa, 

w tym z zakresu ochrony 

własności intelektualnej oraz 

dokonywać ich interpretacji. 

P_U02 

Nie potrafi zaplanować 

działalność zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

Potrafi zaplanować niektóre 

aspekty działalność zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

Potrafi zaplanować 

działalność zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

Potrafi zaplanować 

działalność zgodnie z 

obowiązującym prawem oraz 

uzasadnić ich wybór. 

P_K01 

Nie jest gotów do 

przestrzegania zasad etyki i 

norm prawnych. 

Jest gotów do przestrzegania zasad etyki i norm prawnych. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
15 h 10 h 

Egzamin/zaliczenie 1 h 1 h 

Praca własna studenta, w tym: 34 h 39 h 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 8 h 10 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
6 h 6 h  

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 10 h 13 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 50 h/ 2 ECTS 50 h/ 2 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 16 h / 0,64 ECTS 11 h / 0,4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne   

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

- Prawo autorskie. Zarys problematyki, Szczotka J., Poźniak-Niedzielska M., Wolters Kluwer 2020. 

- Podstawy prawa dla ekonomistów, Praca zbiorowa po redakcją naukową Bogusława Gnela (redaktor naukowy), Wolters 

Kluwer 2019. 

- Sieńczyło-Chlabicz J. (red. nauk.), Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, C. H. Beck 2019. 

- Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, C.H. Beck 2019. 

Inne materiały dydaktyczne: 

- Lex Omega – internetowa baza danych, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prezentacje multimedialne. 

 

  

https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=szczotka+jerzy
https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=po%C5%BAniak-niedzielska+maria
https://student.profinfo.pl/autorzy/boguslawa-gnela,154.html


I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Historia gospodarcza  

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: ogólnouczelniany, do wyboru 

Punkty ECTS: 2  

Rok / Semestr:  I / 1 

Osoba koordynująca przedmiot: dr hab. Piotr Rozwadowski 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Brak. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Student potrafi wskazać wzajemne związki, jak i przyczyny opóźnień rozwojowych gospodarki polskiej wobec 

rozwiniętych ekonomicznie państw Europy Zachodniej. 

C2 
Student ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej i jej uwarunkowań ekonomiczno 

- społecznych mających wpływ na rozwój gospodarki w poszczególnych epokach 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
  30     1 31 

Studia 

niestacjonar

ne 
  20     1 21 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Konwersatorium Dyskusja, prezentacja mutimedialna 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 
Ma wiedzę o procesach kształtowania się gospodarek, charakterze nauk ekonomicznych, ich 

miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. 
K_W02, K_W04 

P_W02 
Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej i jej uwarunkowań 

ekonomiczno-społecznych mających wpływ na rozwój gospodarki w poszczególnych epokach. 
K_W02, K_W04 

Umiejętności: 

P_U01 

Potrafi analizować i wyciągać wnioski, a także formułować oceny procesów gospodarczych 

wskazując i określając ich przyczyny i skutki. Potrafi wskazać wzajemne związki, jak i 

przyczyny opóźnień rozwojowych gospodarki polskiej wobec rozwiniętych ekonomicznie 

państw Europy Zachodniej. 

K_U01 

P_U02 
Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska, kategorie i instytucje ekonomiczne w ich 

historycznym rozwoju; analizuje ich relacje z różnymi obszarami działalności gospodarczej. 
K_U01 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest gotów do uznawania roli wiedzy ekonomicznej w kontekście zmieniającego się znaczenia 

teorii oraz ich praktycznego zastosowania. 
K_K06 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Konwersatorium: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  



Kw1 
Gospodarka od czasów starożytnych do epoki formowania się podstaw gospodarki 

kapitalistycznej. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02 

Kw2 Odkrycia geograficzne i imperia kolonialne. 
P_W01, P_U01, 

P_U02 

Kw3 Rozwój gospodarczy ziem polskich w okresie XIII – XVII w. 
P_W01, P_U01, 

P_U02 

Kw4 Gospodarka Europy w latach 1600 – 1750. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02 

Kw5  
Rewolucja przemysłowa w Anglii – przemiany społeczno-polityczne w Europie i Ameryce 

(1750-1870). 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02 

Kw6 Industrializacja w Europie i USA. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Kw7 Ziemie polskie w latach 1807-1914. 
P_W01, P_U01, 

P_U02 

Kw8 Rozwój gospodarczy mocarstw światowych. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Kw9 Gospodarka dwudziestolecia międzywojennego. 
P_W01, P_U01, 

P_U02 

Kw10 II wojna światowa. Polityczne i gospodarcze skutki wojny. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02 

Kw11 Powstanie bloku radzieckiego. 
P_W01, P_U01, 

P_U02 

Kw12 Powstanie wspólnot europejskich. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02 

Kw13 Polska w Unii Europejskiej. 
P_W01, P_U01, 

P_U02, P_K01 

Kw14 Kryzysy gospodarcze we współczesnym świecie 
P_W01, P_U01, 

P_U02, P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu.  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01 x          x Konwersatorium 

P_W02 x          x Konwersatorium 

P_U01           x Konwersatorium 

P_U02           x Konwersatorium 

P_K01           x Konwersatorium 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

procesów kształtowania się 

gospodarek oraz nie definiuje 

charakteru nauk 

ekonomicznych. 

podstawowe procesy 

kształtowania się gospodarek 

oraz ogólny charakter nauk 

ekonomicznych. 

posiada rozszerzoną wiedzę 

o procesach kształtowania 

się gospodarek, charakterze 

nauk ekonomicznych i ich 

miejscu w systemie nauk 

społecznych  

posiada pogłębioną, 

holistyczną wiedzę 

o procesach kształtowania się 

gospodarek, charakterze nauk 

ekonomicznych, ich miejscu 

w systemie nauk społecznych 



i relacjach do innych nauk. 

P_W02 

mechanizmów 

funkcjonowania gospodarki 

rynkowej. 

wybrane mechanizmy 

funkcjonowania gospodarki 

rynkowej. 

posiada rozszerzoną wiedzę 

na temat wybranych 

mechanizmów 

funkcjonowania gospodarki 

rynkowej ijej związków z 

gospodarką światową. 

posiada rozbudowaną, 

holistyczną wiedzę na temat 

mechanizmów 

funkcjonowania gospodarki 

rynkowej, wymienia jej 

związki z gospodarką 

światową – uwzględniając ich 

historyczną ewolucję. 

P_U01 

analizować przyczyn 

i skutków przebiegu zjawisk 

i procesów gospodarczych. 

analizować, wyciągać 

wnioski oraz formułować 

ogólne oceny w zakresie 

najważniejszych przyczyn i 

skutków przebiegu zjawisk 

i procesów gospodarczych. 

analizować, wyciągać 

wnioski oraz formułować 

rozbudowane oceny 

w zakresie przyczyn 

i skutków przebiegu 

poszczególnych zjawisk i 

procesów gospodarczych. 

przedstawić holistyczną ocenę 

przyczyn i skutków przebiegu 

poszczególnych zjawisk 

i procesów gospodarczych 

racjonalnie argumentując 

sformułowane oceny – na tym 

tle wyróżnia się z grupy, 

potrafi wskazać przyczyny 

opóźnień rozwojowych 

gospodarki polskiej wobec 

rozwiniętych ekonomicznie 

państw Europy Zachodniej. 

P_U02 

nie potrafi interpretować 

zjawisk, kategorii i instytucji 

ekonomicznych w ich 

historycznym rozwoju. 

potrafi prawidłowo 

interpretować niektóre 

zjawiska, kategorie i 

instytucje ekonomiczne w ich 

historycznym rozwoju. 

potrafi prawidłowo 

interpretować zjawiska, 

kategorie i instytucje 

ekonomiczne w ich 

historycznym rozwoju; 

analizuje ich relacje 

z podstawowymi obszarami 

działalności gospodarczej. 

potrafi prawidłowo 

interpretować zjawiska, 

kategorie i instytucje 

ekonomiczne w ich 

historycznym rozwoju; 

analizuje ich relacje z 

różnymi obszarami 

działalności gospodarczej i 

podać liczne przykłady. 

P_K01 

nie jest gotów do uznawania 

roli wiedzy ekonomicznej w 

kontekście zmieniającego się 

znaczenia teorii oraz ich 

praktycznego zastosowania. 

jest gotów do uznawania roli wiedzy ekonomicznej w kontekście zmieniającego się znaczenia 

teorii oraz ich praktycznego zastosowania. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
30 h 20 h 

Egzamin/zaliczenie 1 h 1 h 

Praca własna studenta, w tym: 19 h 29 h 

- Przygotowanie eseju --- --- 

- Przeprowadzenie badań literaturowych 6 h 10 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych --- ---- 

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
--- --- 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 5 h 11 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 8 h 8 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 50 h / 2 ECTS 50 h / 2 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 31 h / 1,24 ECTS 21 h / 0,84 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne --- --- 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
--- --- 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− R. Cameron, Historia gospodarcza świata, Warszawa 2004.  

− J. Skodlarski, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2007. 

− J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa 1998. 
  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Kultura a społeczeństwo  

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: ogólnouczelniany, do wyboru 

Punkty ECTS: 2 ECTS 

Rok / Semestr:  I / 1 

Osoba koordynująca przedmiot: Dr Bartosz Głowacki 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Brak. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Interpretacja relacji występujących między strukturami, instytucjami i społecznymi danej kultury. 

C2 
Dyskutowanie na temat zmian zachodzących pomiędzy instytucjami i strukturami, a także konsekwencje z tym 

związane.  

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwer. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
  30     1 31 

Studia 

niestacjonar

ne 
  20     1 21 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Konwersatorium Dyskusja, prezentacja mutimedialna 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 
P_W01 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie społecznego aspektu kultury i nauk o kulturze. K_W03 

P_W02 
Zna i rozumie metody analizy i interpretacji zjawisk kultury. Dysponuje wiedzą o instytucjach 

kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym człowieka. 
K_W04, K_W18 

Umiejętności: 

P_U01 
Potrafi interpretować wiedzę o relacjach między strukturami, instytucjami i organizacjami 

społecznymi w skali krajowej i międzykulturowej. 
K_U01 

P_U02 
Potrafi dyskutować o zmianach struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o 

przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. 
K_U22 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest gotów uznać rolę człowieka i jego oddziaływanie na kulturę. Jest gotów szanować 

odmienności kulturowe oraz inne od własnych wartości czy przekonań.  
K_K02, K_K03 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Konwersatorium: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Kw1 
Wprowadzenie. Pojęcie kultury, podstawowe koncepcje, kategorie, spory. Socjologiczne ujęcie 

kultury.  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01  



Kw2 
Zróżnicowanie kulturowe, problem wielokulturowości. Przemiany kultury w skali globalnej i 

lokalnej.  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01  

Kw3 Kultura narodowa; kultura ludowa, kultura chłopska. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01  

Kw4 Kultura masowa i uczestnictwo w kulturze. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01  

Kw5  Kultura popularna i jej rodzaje; kultura konsumpcyjna. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01  

Kw6 Czas wolny – koncepcje i przemiany; turystyka jako forma doświadczeń kulturowych. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01  

Kw7 Czas i pamięć w kulturze. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01  

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 Przyswojenie poznanych na zajęciach treści i przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

PW2 Przygotowanie się do aktywnego udziału w zajęciach 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01   x        x Konwersatorium 

P_W02   x        x Konwersatorium 

P_U01           x Konwersatorium 

P_U02           x Konwersatorium 

P_K01           x Konwersatorium 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

Nie ma wiedzy w zakresie 

społecznego aspektu kultury i 

nauk o kulturze. 

Ma ogólną wiedzę w zakresie 

społecznego aspektu kultury i 

nauk o kulturze. 

Ma szczegółową wiedzę w 

zakresie społecznego 

aspektu kultury i nauk o 

kulturze. 

Ma uporządkowaną i 

wyczerpującą wiedzę w 

zakresie społecznego aspektu 

kultury i nauk o kulturze. 

P_W02 

Nie zna i nie rozumie metody 

analizy i interpretacji zjawisk 

kultury. Nie dysponuje 

wiedzą o instytucjach kultury 

i orientację we współczesnym 

życiu kulturalnym człowieka. 

Zna i rozumie metody analizy 

i interpretacji zjawisk kultury. 

Dysponuje wiedzą o 

instytucjach kultury i 

orientację we współczesnym 

życiu kulturalnym człowieka. 

Zna i rozumie metody 

analizy i interpretacji 

zjawisk kultury. Dysponuje 

wiedzą o instytucjach 

kultury i orientację we 

współczesnym życiu 

kulturalnym człowieka. 

Zna i rozumie metody analizy 

i interpretacji zjawisk kultury. 

Dysponuje wiedzą o 

instytucjach kultury i 

orientację we współczesnym 

życiu kulturalnym człowieka. 

P_U01 

Potrafi interpretować wiedzę 

o relacjach między 

strukturami, instytucjami i 

organizacjami społecznymi w 

skali krajowej i 

międzykulturowej. 

Potrafi interpretować wiedzę 

o relacjach między 

strukturami, instytucjami i 

organizacjami społecznymi w 

skali krajowej i 

międzykulturowej. 

Potrafi interpretować 

wiedzę o relacjach między 

strukturami, instytucjami i 

organizacjami społecznymi 

w skali krajowej i 

międzykulturowej. 

Potrafi interpretować wiedzę 

o relacjach między 

strukturami, instytucjami i 

organizacjami społecznymi w 

skali krajowej i 

międzykulturowej. 



P_U02 

Potrafi dyskutować o 

zmianach struktur i instytucji 

społecznych oraz ich 

elementów, o przyczynach, 

przebiegu, skali i 

konsekwencjach tych zmian. 

Potrafi dyskutować o 

zmianach struktur i instytucji 

społecznych oraz ich 

elementów, o przyczynach, 

przebiegu, skali i 

konsekwencjach tych zmian. 

Potrafi dyskutować o 

zmianach struktur i 

instytucji społecznych oraz 

ich elementów, o 

przyczynach, przebiegu, 

skali i konsekwencjach tych 

zmian. 

Potrafi dyskutować o 

zmianach struktur i instytucji 

społecznych oraz ich 

elementów, o przyczynach, 

przebiegu, skali i 

konsekwencjach tych zmian. 

P_K01 

Nie jest gotów uznać rolę 

człowieka i jego 

oddziaływania na kulturę. Nie 

jest gotów szanować 

odmienności kulturowych 

oraz innych od własnych 

wartości czy przekonań. 

Jest gotów uznać rolę człowieka i jego oddziaływanie na kulturę. Jest gotów szanować 

odmienności kulturowe oraz inne od własnych wartości czy przekonań. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
30 h 20 h 

Egzamin/zaliczenie 1 h 1 h 

Praca własna studenta, w tym: 19 h 29 h 

- Przygotowanie eseju - - 

- Przeprowadzenie badań literaturowych 6 h 10 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych - - 

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
- - 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 5 h 11 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 8 h 8 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 50 h / 2 ECTS 50 h / 2 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 31 h / 1,24 ECTS 21 h / 0,84 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne - - 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
- - 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Socjologia kultury, Antonina Kłoskowska, Wydawnictwo PWN 2020. 

− Sztompka P., Kapitał społeczny: teoria przestrzeni międzyludzkiej, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2016. 

− Wróblewski Ł. (red.), Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kulturze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 

2017. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Człowiek w kulturze, kultura w człowieku, Tom 1, Opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo UMCS 2018. 

− Kultura a rozwój, Jerzy Hausner, Wydawnictwo Nieoczywiste 2016. 

− Bauman Z. Płynne życie, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2007. 

− Krajewski M., Kultury popularne, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2003. 

Inne materiały dydaktyczne:  

− Materiały dydaktyczne do zajęć zdalnych przygotowane przez nauczyciela akademickiego. 

 

  

https://www.taniaksiazka.pl/autor/antonina-kloskowska


I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Socjologia 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: ogólnouczelniany, do wyboru 

Punkty ECTS: 3 

Rok / Semestr:  I/1 

Osoba koordynująca przedmiot: Dr Bartosz Głowacki 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Brak 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Osiągnięcie znajomości terminologii socjologicznej, zależności pomiędzy poszczególnymi zjawiskami 

społecznymi a problematyką zarzadzania 

C2 Wykształcenie umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów społecznych   

C3 Wykształcenie postaw asertywnych i tolerancyjnych w kontaktach społecznych 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
15 30      2 47 

Studia 

niestacjonarne 
10 20      2 32 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykład klasyczny, prezentacja multimedialna. 

Ćwiczenia  
Praca w grupach, pytania / zadania problemowe, analiza w oparciu o różne rodzaje 

źródeł, tworzenie narzędzi badawczych. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 
Student z zakresu wiedzy socjologicznej definiuje podstawowe kategorie socjologiczne, wymienia 

podział socjologii, wyjaśnia przyczyny i skutki społeczne zjawisk społecznych, rozpoznaje fakty i 

zjawiska społeczne. 
K_W01, K_W02 

P_W02 

Student dostrzega związki socjologii z tematyką problemów społecznych oraz sytuacji 

kryzysowych w przedsiębiorstwach, potrafi wskazać społeczne uwarunkowania danych 

zjawisk. 

K_W01, K_W02 

Umiejętności: 

P_U01 
Student wybiera sposób rozwiązania problemu społecznego, wyprowadza wnioski na 

podstawie twierdzeń, weryfikuje, rozpoznaje przyczyny, poddaje krytyce, dyskutuje. 

K_U01, K_U02, 

K_U22 
Kompetencje społeczne: 

P_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny własnych i cudzych sądów. K_K05 

P_K02 
Jest gotów do wykorzystania umiejętności komunikacji społecznej przy realizacji projektów 

społecznych. 
K_K02 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 Historia rozwoju myśli socjologicznej. Zainteresowanie przedsiębiorczością w przeszłości. P_W01, P_W02 



W2 Współczesne orientacje socjologiczne a tematyka problemów społecznych. P_W01, P_W02 

W3 Współczesna socjologia jako nauka i jej związki z zarządzaniem. P_W01, P_W02,  

W4 Fenomen życia społecznego. Normy i wartości społeczne. 
P_W01, P_W02 

P_K01, P_K02 

W5 Rodzina jako kategoria socjologiczna. Problemy społeczne, dewiacje. 
P_W01, P_W02 

P_K01, P_K02 

W6 
Kultura i jej wpływ na życie społeczne. Etiologia kryzysów w przedsiębiorstwach – ujęcie 

socjologiczne. 
P_W01, P_W02 

W7 Osobowość a społeczeństwo. Etiologia konfliktów pracowniczych – ujęcie psychospołeczne. P_W01, P_K01 

W8 Więź społeczna / kontrola i przymus w społeczeństwie. P_W01, P_W02 

W9 Fenomen władzy – analiza socjologiczna. P_W01, P_U01 

W10 
Społeczności lokalne. Problemy uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. 

Planowanie, nadzór i kontrola. 
P_W01, P_W02 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Ćw1 Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie. Analiza wybranych teorii . P_W01 

Ćw2 Historyczne warunki narodzin socjologii. Problemy społeczne jako przyczyna i skutek. P_W01, P_W02 

Ćw3 Socjologia jako dyscyplina naukowa, subdyscypliny. P_W01, P_W02,  

Ćw4 Podstawy socjologicznego pojmowania kultury. Kultura a natura. P_W01, P_W02 

Ćw5 Socjalizacja. Internalizacja norm. Resocjalizacja. Mass media 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_K01, 

P_K02  

Ćw6 Kontrola społeczna. Konformizm i anomia. 

P_W01, P_U01,  

P_W02 P_K01, 

P_K02 

Ćw7 Wartości społeczne oraz czynniki wzmacniające i osłabiające więź społeczną. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_K01, 

P_K02 

Ćw8 Koncepcje oraz rodzaje dewiacji społecznej. 

P_W01, P_W02 

P_U01,  P_K01, 

P_K02 

Ćw9 Nierówności i podziały społeczne. 

P_W01, P_W02 

P_U01,  P_K01, 

P_K02 

Ćw10 Globalizacja: jej przyczyny i skutki społeczne. 

P_W01, P_W02 

P_U01,  P_K01, 

P_K02 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 

Przygotowanie w grupie prezentacji multimedialnej z zakresu tematów: socjalizacja, 

resocjalizacja, mass media; konformizm i anomia; czynniki wzmacniające i osłabiające więź 

społeczną, koncepcje oraz rodzaje dewiacji społecznej; nierówności i podziały społeczne; 

globalizacja. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_K01, 

P_K02 

PW2 
Opracowanie zagadnień teoretycznych z zakresu treści przedmiotowych w celu przygotowania 

się do zaliczenia. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_K01, 

P_K02 

PW3 
Zapoznanie się z treścią wykładów oraz literaturą przedmiotu celem przygotowania do zajęć 

dydaktycznych 
P_W01, P_W02 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01   x    x    x Wykład,  

P_W02   x    x    x Wykład,  
P_U01       x    x Ćwiczenia 
P_K02       x    x Ćwiczenia 
P_K01       x    x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia 

się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

nie definiuje podstawowych 

kategorii socjologicznych, 

nie wymienia podziału 

socjologii, nie wyjaśnia 

przyczyny i skutków 

społecznych. 

definiuje podstawowe 

kategorie socjologiczne, 

wymienia podział socjologii. 

definiuje podstawowe 

kategorie socjologiczne, 

wymienia podział 

socjologii, wyjaśnia 

przyczyny i skutki 

społeczne zjawisk 

społecznych. 

definiuje podstawowe 

kategorie socjologiczne, 

wymienia podział socjologii, 

wyjaśnia przyczyny i skutki 

społecznych zjawisk 

społecznych, rozpoznaje fakty 

i zjawiska społeczne. 

P_W02 

nie dostrzega związków 

socjologii z tematyką 

problemów społecznych, 

sytuacji kryzysowych w 

przedsiębiorstwach, nie 

potrafi wskazać 

społecznych uwarunkowań 

danych zjawisk. 

dostrzega elementarne 

związki socjologii z tematyką 

problemów społecznych. 

dostrzega kluczowe związki 

socjologii z tematyką 

problemów społecznych i 

potrafi wskazać społeczne 

uwarunkowania danych 

zjawisk. 

dostrzega różnorodne związki 

socjologii z tematyką 

problemów społecznych, 

sytuacji kryzysowych w 

przedsiębiorstwach i potrafi 

wskazać społeczne 

uwarunkowania danych 

zjawisk. 

P_U01 

nie potrafi wybrać sposobu 

rozwiązania problemu 

społecznego, zaprojektować 

prostego badania 

empirycznego, nie 

wyprowadza wniosków na 

podstawie twierdzeń, nie 

potrafi weryfikować 

wyników badań, wykazuje 

brak myślenia krytycznego. 

z niewielką pomocą potrafi 

wybrać sposób rozwiązania 

problemu społecznego, 

zaprojektować proste badanie 

empiryczne, wyprowadza 

wnioski na podstawie 

twierdzeń, weryfikuje wyniki 

badań. 

samodzielnie wybiera 

sposób rozwiązania 

problemu społecznego, 

potrafi zaprojektować 

proste badanie empiryczne, 

wyprowadza wnioski na 

podstawie twierdzeń, 

weryfikuje, rozpoznaje 

przyczyny. 

samodzielnie wybiera sposób 

rozwiązania problemu 

społecznego, potrafi 

zaprojektować badanie 

empiryczne, wyprowadza 

wnioski na podstawie 

twierdzeń, weryfikuje, 

rozpoznaje przyczyny, 

poddaje krytyce, dyskutuje 

swobodnie. 

P_K01 

nie jest gotów do krytycznej 

oceny własnych i cudzych 

sądów 

jest gotów do krytycznej oceny własnych i cudzych sądów. 

P_K02 

nie jest gotów do 

wykorzystania umiejętności 

komunikacji społecznej 

przy realizacji projektów 

społecznych. 

jest gotów do wykorzystania umiejętności komunikacji społecznej przy realizacji projektów 

społecznych. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 2 h 2 h 

Praca własna studenta, w tym: 28 h 43 h 

- Przygotowanie prezentacji 6 h 8 h 

- Przeprowadzenie badań literaturowych   

- Przygotowanie do prowadzenia badań empirycznych 8 h 15 h 

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
  

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 8 h 15 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 6 h 6 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h/3 ECTS 75 h/3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 47 h/1,88 ECTS 32 h/1,28 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne   

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  



XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Frankfort - Nachmias Ch., Nachmias F., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Warszawa 2001. 

− Giddens A., Sutton Ph. W., Socjologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2017. 

− Hołyst B., Bezpieczeństwo społeczeństwa. T. 3, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2015.  

− Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

− Becker H. S., Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 

− Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych, Scholar, Warszawa 2010. 

− Maciejewski J., Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 

2001. 

− Majer P., Urbanek A., Bezpieczeństwo społeczne. Ewolucja, instytucje, zagrożenia, Wyd. Editions spotkania, Warszawa 2016. 

− Moczuk E., Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa  lokalnego,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Rzeszowskiego, Rzeszów 2009. 

− Piwowarski J., Fenomen bezpieczeństwa. Pomiędzy zagrożeniem a kulturą bezpieczeństwa, Wyd. Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2015. 

− Zimbardo Ph., Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 

Inne materiały dydaktyczne:  

- opracowania własne prowadzących 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Psychologia 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: ogólnouczelniany, do wyboru 

Punkty ECTS: 3 

Rok / Semestr:  I/1 

Osoba koordynująca przedmiot: Dr Olaf Truszczyński 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Brak 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Osiągnięcie znajomości terminologii psychologicznej, współzależności indywidualnych i społecznych 

uwarunkowań procesów psychologicznych w ramach problematyki zarzadzania 

C2 
Wykształcenie umiejętności rozwiązywania kryzysów oraz sytuacji stresogennych, zarządzania i komunikacji w 

zespołach 

C3 Wykształcenie kompetencji komunikacyjnych w oparciu o znajomość ich psychologicznych uwarunkowań. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
15 30      2 47 

Studia 

niestacjonarne 
10 20      2 32 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykład klasyczny, prezentacja multimedialna,  

Ćwiczenia  Prezentacja, case study, ćwiczenia pisemne, pytania 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 

Student zna pojęcia oraz teorie psychologiczne umożliwiające mu opisanie różnic 

indywidualnych oraz procesów poznawczych i emocjonalnych, a także mechanizmów 

psychologicznych warunkujących zachowanie jednostek. 

K_W02, K_W09 

P_W02 

Student potrafi scharakteryzować poszczególne procesy poznawcze i rozumie ich znaczenie. 

Zna komponenty procesu emocjonalnego i różne rodzaje reakcji emocjonalnych. Wie jakie są 

główne ujęcia teoretyczne osobowości i rozumie związek osobowości i różnic indywidualnych 

z funkcjonowaniem jednostki. 

K_W01, K_W02, 

K_W09 

P_W03 

Student zna mechanizmy rządzące zachowaniami w grupie społecznej oraz sposoby kierowania 

grupą. Rozumie wpływ grupy na jednostkę. Wie jakie są rodzaje i uwarunkowania agresji oraz 

zna sposoby zapobiegania zachowaniom agresywnym i konfliktowym. 

K_W01 K_W09, 

K_W18 

Umiejętności: 

P_U01 

Student posiada umiejętność analizowania własnego stylu pracy w stresie i radzenia sobie z 

sytuacją stresową oraz wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów 

pojawiających się w pracy zawodowej. 

K_U11, K_U21 

P_U02 Student potrafi prawidłowo odczytywać podstawowe komunikaty niewerbalne. K_U11, K_U21 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Student jest otwarty na nowe idee i gotowy do zmiany opinii wobec racjonalnych argumentów, 

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. 
K_K03, K_K06 



VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 
Definicja psychologii. Przedmiot, zadania i miejsce psychologii wśród innych nauk. 

Podstawowe działy psychologii. Główne koncepcje psychologiczne. 
P_W01 

W2 
Procesy poznawcze i ich znaczenie w orientacji i rozumieniu otaczającej rzeczywistości – 

spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie i rozwiązywanie problemów 
P_W01, P_W02 

W3 
Emocje i kontrola poznawcza. Składniki procesu emocjonalnego. Reakcje emocjonalne i 

komunikacja niewerbalna. 

P_W01, P_W02 

W4 
Stres psychologiczny. Rodzaje sytuacji trudnych. Fazy reakcji na stres i działanie w sytuacji 

stresu Metody radzenia sobie ze stresem i budowanie odporności na stres 

P_W01, P_U01 

W5 
Osobowość i różnice indywidualne. Główne ujęcia teoretyczne. Struktura „Ja” i jej związek z 

funkcjonowaniem jednostki   

P_W01, P_W02 

W6 
Mechanizmy rządzące zachowaniami w grupie społecznej oraz style kierowania grupą. Relacje 

interpersonalne. Wpływ grupy na jednostkę. Psychologia tłumu.   

P_W01, P_W03 

P_U02 

W7 

Zachowania agresywne. Rodzaje i uwarunkowania agresji. Sposoby zmniejszania. i 

zapobiegania agresji. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym. Metody reagowania na 

konflikty. 

P_W01, P_W03 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Ćw1 
Techniki komunikacyjne. Procesy poznawcze (wrażenia, spostrzeżenia, wyobrażenia, 

myślenie, aktywność poznawcza, style poznawcze). 

P_W01, P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw2 
Psychologia tłumu i przeciwdziałania zachowaniom agresywnym. Wybrane zagadnienia z teorii 

i praktyki zachowań agresywnych. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

Ćw3 Metody reagowania na konflikt.  

P_W01, P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw4 

Analiza społeczeństwa: pojęcie i struktura grupy społecznej, klasyfikacja grupy społecznej, 

pojęcie tłumu i innych zbiorowości, oparte na podobieństwie zachowań, subkultury kibiców 

sportowych oraz chuliganów stadionowych. 

P_W01, P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw5 
Zapamiętywanie – rodzaje pamięci, efektywne techniki zapamiętywania. Budowa portretu 

pamięciowego. 

P_W01, P_W02, 

P_U02, P_K01 

Ćw6 Postawy, pojęcie, komponenty, cechy i rodzaje postaw, kształtowanie i zmiana postaw 
P_W01, P_W02, 

P_U02, P_K01 

Ćw7 Poczucie, potrzeby, mechanizmy obronne, reakcje na zagrożenia 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Ćw8 
Zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach 

zarządczych 

P_W01, P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw9 
Psychologiczne uwarunkowania prenegocjacji i negocjacji. Strategie rozwiązywania 

konfliktów oraz skutecznej argumentacji.  

P_W01, P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw10 
Psychologiczne aspekty nadzorowania i kontroli. Metody i strategie zarządzania zespołem 

pracowniczym 

P_W01, P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw11 
Sposoby pomocy osobom w kryzysie: przemoc domowa, nałogi inna pomoc socjalna. 

Postępowanie psychologiczne wobec sprawców i ofiar 

P_W01, P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 



Ćw12 Metody skutecznego planowania własnej oraz innych kariery zawodowej 

P_W01, P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw13 Psychologiczne uwarunkowania sprzedaży 

P_W01, P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw14 

Prezentacja założeń metody projektu. Wydzielenie grup i zawarcie „kontraktów”. Pojęcie i 

rodzaje kryzysów. Metody przeciwdziałania kryzysom. Założenia symulacji i sposoby 

przygotowania arkuszy symulacji. 

P_W01, P_W02 

P_W03, P_U01, 

P_U02 

Ćw15 
Przedstawienie poszczególnych symulacji zarządzania zadanym kryzysem. Dyskusja w 

grupach. Burza mózgów. Ewaluacja efektów. 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 
Przygotowanie w grupie projektu w postaci symulacji realnej z zakresu zadanego zagadnienia 

kryzysowego. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_K01, 

P_K02 

PW2 
Opracowanie zagadnień teoretycznych z zakresu treści przedmiotowych w celu przygotowania 

się do zaliczenia z wykładów w formie testu. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_K01, 

P_K02 

PW3 
Zapoznanie się z treścią wykładów oraz literaturą przedmiotu celem przygotowania do zajęć 

ćwiczeniowych. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_K01, 

P_K02 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01   x         Wykład/ 

P_W02   x         Wykład 

P_W03   x         Wykład 

P_U01         x  x Ćwiczenia 

P_U02         x  x Ćwiczenia 

P_K01         x  x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia 

się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

nie zna pojęć oraz teorii 

psychologicznych 

umożliwiających mu 

opisanie różnic 

indywidualnych oraz 

procesów poznawczych i 

emocjonalnych. Z testu 

otrzymuje poniżej 50% pkt. 

zna pojęcia oraz teorie 

psychologiczne 

umożliwiające mu opisanie 

różnic indywidualnych oraz 

procesów poznawczych i 

emocjonalnych. Z testu 

otrzymuje od 51% do 70% 

pkt.  

zna pojęcia oraz teorie 

psychologiczne 

umożliwiające mu opisanie 

różnic indywidualnych oraz 

procesów poznawczych i 

emocjonalnych, a także 

mechanizmów 

psychologicznych 

warunkujących zachowanie 

jednostek. Z testu e 

otrzymuje od 71% do 90% 

pkt.  

zna ppojęcia oraz teorie 

psychologiczne 

umożliwiające mu opisanie 

różnic indywidualnych oraz 

procesów poznawczych i 

emocjonalnych, a także 

mechanizmów 

psychologicznych 

warunkujących zachowanie 

jednostek. Z testu otrzymuje 

powyżej 91 % pkt.  

P_W02 

nie charakteryzuje 

poszczególnych procesów 

poznawczych. Nie zna 

komponentów procesu 

charakteryzuje poszczególne 

procesy poznawcze i rozumie 

ich znaczenie.  

Z testu otrzymuje od 51% do 

charakteryzuje 

poszczególne procesy 

poznawcze i rozumie ich 

znaczenie. Zna komponenty 

charakteryzuje poszczególne 

procesy poznawcze i rozumie 

ich znaczenie. Zna 

komponenty procesu 



emocjonalnego i różnych 

rodzajów reakcji 

emocjonalnych.  

Z testu otrzymuje poniżej 

50% pkt. 

70% pkt. procesu emocjonalnego i 

różne rodzaje reakcji 

emocjonalnych.  

. Z testu e otrzymuje od 

71% do 90% pkt. 

emocjonalnego i różne 

rodzaje reakcji 

emocjonalnych. Wie jakie są 

główne ujęcia teoretyczne 

osobowości i rozumie 

związek osobowości i różnic 

indywidualnych z 

funkcjonowaniem jednostki. 

Z testu otrzymuje powyżej 

91% pkt. 

P_W02 

Student nie zna 

mechanizmów rządzących 

zachowaniami w grupie 

społecznej oraz sposobów 

kierowania grupą. Nie 

rozumie wpływu grupy na 

jednostkę. Nie wie jakie są 

rodzaje i uwarunkowania 

agresji. 

Z testu otrzymuje poniżej 

50% pkt. 

Student zna wybrane 

mechanizmy rządzące 

zrachowaniami w grupie 

społecznej oraz niektóre 

sposoby kierowania grupą. 

Rozumie wpływ grupy na 

jednostkę. Zna niektóre 

rodzaje i uwarunkowania 

agresji oraz zna wybrane 

sposoby zapobiegania 

zachowaniom agresywnym i 

konfliktowym. 

Z testu otrzymuje od 51% do 

70% pkt. 

Student zna większość 

mechanizmów rządzących 

zachowaniami w grupie 

społecznej oraz sposoby 

kierowania grupą. Rozumie 

wpływ grupy na jednostkę. 

Wie jakie są rodzaje i 

uwarunkowania agresji oraz 

zna większość sposobów 

zapobiegania 

zrachowaniom agresywnym 

i konfliktowym. 

Z testu e otrzymuje od 71% 

do 90% pkt. 

Student zna mechanizmy 

rządzące zachowaniami w 

grupie społecznej oraz 

sposoby kierowania grupą. 

Rozumie wpływ grupy na 

jednostkę. Wie jakie są 

rodzaje i uwarunkowania 

agresji oraz zna sposoby 

zapobiegania zachowaniom 

agresywnym i konfliktowym. 

Z testu otrzymuje powyżej 

91% pkt. 

P_U01 

Student nie posiada 

umiejętności analizowania 

własnego stylu pracy w 

stresie i radzenia sobie z 

sytuacją stresową oraz nie 

wykorzystuje zdobytej 

wiedzy do rozstrzygania 

dylematów pojawiających 

się w pracy zawodowej. 

Student posiada niektóre 

umiejętność analizowania 

własnego stylu pracy w 

stresie i radzenia sobie z 

sytuacją stresową oraz 

częściowo wykorzystuje 

zdobytą wiedzę do 

rozstrzygania dylematów 

pojawiających się w pracy 

zawodowej. 

Student posiada 

umiejętność analizowania 

własnego stylu pracy w 

stresie i radzenia sobie z 

sytuacją stresową oraz 

wykorzystuje zdobytą 

wiedzę do rozstrzygania 

dylematów pojawiających 

się w pracy zawodowej. 

Student posiada umiejętność 

kompleksowego analizowania 

własnego stylu pracy w 

stresie i radzenia sobie z 

sytuacją stresową oraz 

kompleksowo wykorzystuje 

zdobytą wiedzę do 

rozstrzygania dylematów 

pojawiających się w pracy 

zawodowej. 

P_U02 

Student nie potrafi 

prawidłowo odczytywać 

podstawowych 

komunikatów 

niewerbalnych. 

Student potrafi prawidłowo 

odczytywać niektóre 

podstawowe komunikaty 

niewerbalne. 

Student potrafi prawidłowo 

odczytywać podstawowe 

komunikaty niewerbalne. 

Student potrafi prawidłowo i 

kompleksowo odczytywać 

podstawowe komunikaty 

niewerbalne. 

P_K01 

Student nie jest otwarty na 

nowe idee i nie jest gotowy 

do zmiany opinii wobec 

racjonalnych argumentów, 

błędnie identyfikuje i nie 

rozstrzyga dylematów 

związanych z 

wykonywaniem zawodu. 

Student jest otwarty na nowe idee i gotowy do zmiany opinii wobec racjonalnych argumentów, 

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 2 h 2 h 

Praca własna studenta, w tym: 28 h 43 h 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki   

- Przeprowadzenie badań literaturowych   

- Przeprowadzenie badań empirycznych 8 h 15 h 

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
6 h 8 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 8 h 15 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 6 h 6 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h/3 ECTS 75 h/3 ECTS 



Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 47 h/1,88 ECTS 32 h/1,28 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne   

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

– Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F., Relacje interpersonalne, Rebis, Poznań 2016. 

– Sowińska A., Wstęp do psychologii dla studentów kierunków ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im 

Karola Adamieckiego, Katowice 2007. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

– Eysenck H., Podpatrywanie umysłu, GWP, Gdańsk 2003. 

– Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. III, GWP, Gdańsk 2002. 

– Gerring R., Zimbardo P. G., Psychologia i życie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2015. 

– Kaczmarek A., Wybrane problemy psychologii zarządzania, AON, warszawa 2016. 

– Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii, GWP, Gdańsk 2015. 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Wychowanie fizyczne 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: ogólnouczelniany 

Punkty ECTS:  

Rok / Semestr:  I / 1-2 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Krzysztof Męka 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Sprawność fizyczna na przeciętnym poziomie, ogólnie dobry stan zdrowia 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Znajomość technik ćwiczeń oraz stylu zdrowego trybu życia 

C2 Uzyskanie prozdrowotnej zdolności ruchowej   

C3 Wykształcenie postawy odpowiedzialności za zdrowie publiczne 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium Konsultacje 
Egzamin/ 

zaliczenie 

Suma 

godzin 

Studia 

stacjonarne 
 60        60 

Studia 

niestacjonarne 
          

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Ćwiczenia  Ćwiczenia na sali gimnastycznej i wolnym powietrzu 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 
P_W01 Objaśnia zagadnienia z zakresu wagi i propagowania zdrowego stylu życia. K_W09 

Umiejętności: 

P_U01 Potrafi kontrolować i ocenić poziom własnej sprawności fizycznej.  K_U23 

P_U02 Potrafi podjąć działania prozdrowotne różnych form aktywności ruchowej. K_U23 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 Wykazuje świadomość roli ruchu i ćwiczeń fizycznych służące rozwojowi społecznemu. K_K02 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Ćw1 Pływanie (nauka i doskonalenie umiejętności pływania). 
P_W01, P_U01, 

P_U02, P_K01 

Ćw2 Gry zespołowe (piłka siatkowa, koszykowa, nożna, ręczna). 
P_W01, P_U01, 

P_U02, P_K01 

Ćw3 Lekkoatletyka. 
P_W01, P_U01, 

P_U02, P_K01 

Ćw4 Aerobic. 
P_W01, P_U01, 

P_U02, P_K01 



Ćw5 Tenis ziemny. 
P_W01, P_U01, 

P_U02, P_K01 

Ćw6 Tenis stołowy. 
P_W01, P_U01, 

P_U02, P_K01 

Ćw7 Sztuka samoobrony. 
P_W01, P_U01, 

P_U02, P_K01 

Ćw8 Elementy tańca towarzyskiego. 
P_W01, P_U01, 

P_U02, P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01     x      x Ćwiczenia 

P_U01     x      x Ćwiczenia 

P_U02     x      x Ćwiczenia 

P_K01     x      x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia 

się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

objaśnić zagadnień z 

zakresu wagi i 

propagowania zdrowego 

stylu życia. 

objaśnić podstawowe 

zagadnienia z zakresu wagi i 

propagowania zdrowego stylu 

życia. 

objaśnić kluczowe 

zagadnienia z zakresu wagi 

i propagowania zdrowego 

stylu życia. 

w sposób obszerny i 

bezbłędny objaśnić kluczowe 

zagadnienia z zakresu wagi i 

propagowania zdrowego stylu 

życia, odnosząc się do 

przykładów praktycznych i 

własnych doświadczeń. 

P_U01 

kontrolować i ocenić 

poziomu własnej 

sprawności fizycznej. 

w podstawowym zakresie 

kontrolować i ocenić poziom 

własnej sprawności fizycznej. 

prawidłowo kontrolować i 

ocenić poziom własnej 

sprawności fizycznej. 

w sposób szczegółowy 

kontrolować i ocenić poziom 

własnej sprawności fizycznej, 

wyciągając samodzielne 

wnioski oraz proponując i 

realizując rozwiązania 

doskonalące w tym zakresie. 

P_U02 

podjąć działań 

prozdrowotnych poprzez 

różne formy aktywności 

ruchowej. 

podjąć podstawowe działania 

prozdrowotne poprzez typowe 

formy aktywności ruchowej. 

podjąć właściwe działania 

prozdrowotne poprzez 

różne formy aktywności 

ruchowej, osiągając 

zadawalające rezultaty. 

podjąć skuteczne działania 

prozdrowotne poprzez różne 

formy aktywności ruchowej, 

osiągając wysokiej jakości 

rezultaty. 

P_K01 

dostrzegać roli ruchu i 

ćwiczeń fizycznych w 

dbaniu o własne zdrowie. 

dostrzegać rolę ruchu i 

ćwiczeń fizycznych w dbaniu 

o własne zdrowie na poziomie 

podstawowym. 

dostrzegać rolę ruchu i 

ćwiczeń fizycznych w 

dbaniu o własne zdrowie na 

poziomie zadawalającym. 

dostrzegać istotną rolę ruchu i 

ćwiczeń fizycznych w dbaniu 

o własne zdrowie na wysokim 

poziomie, wykazując przy 

tym świadomość potrzeby 

rozwoju. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
60 h  

Egzamin/zaliczenie   

Udział w konsultacjach   

Praca własna studenta, w tym:   

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki   



- Przeprowadzenie badań literaturowych   

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
  

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych   

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia   

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS   

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 60h  

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne   

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

- Gaworecki W., Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, WSTiH, Gdańsk 2008. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- Sas-Nowosielski K., Wychowanie do aktywności fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wydaw. 

AWF, Katowice 2003. 

 

  



2. Moduły kształcenia podstawowego i kierunkowego  

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Podstawy zarządzania 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne 

Punkty ECTS: 5 

Rok / Semestr:  I / 1 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Bożenna Barbachowska 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Brak 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Znajomość specyfiki nauk o zarządzani i jakości oraz możliwości zastosowania jej wyników 

C2 Zdolność implementacji wyników badań nauk o zarządzaniu i jakości w realiach społeczno-gospodarczych 

C3 Wykształcenie postawy przedsiębiorczej i odpowiedzialnej społecznie 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie e 
Suma godzin 

Studia stacjonarne 30 30      3 63 
Studia 

niestacjonarne 
20 20      3 43 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykład z dyskusją ukierunkowaną, prezentacja multimedialna 

Ćwiczenia 

case study, metoda sytuacyjna, metoda projektów, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia z 

wykorzystaniem narzędzi informatycznych - edukacyjna gra biznesowa: Prawo 

Konkurencji 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 
P_W01 Objaśnia charakter i miejsce nauk o zarządzaniu w dziedzinie nauk społecznych. K_W01 

P_W02 Zna nowoczesne koncepcje zarządzania. 
K_W03, K_W06, 

K_W07, K_W08, 

K_W09 

P_W03 
Rozróżnia obszary funkcjonalne organizacji oraz przedstawia podstawowe relacje 

pomiędzy tymi obszarami. 

K_W07, K_W11, 

K_W17 

P_W04 Charakteryzuje wybrane metody zarządzania organizacją i metody analizy jej otoczenia. 
K_W07, K_W11 

K_W13, K_W17 

P_W05 Charakteryzuje rodzaje struktur organizacyjnych i czynniki wpływające na ich zmiany. K_W08, K_W16 

Umiejętności: 

P_U01 
Potrafi dokonać obserwacji, opisu, analizy i interpretacji przemian organizacyjnych w 

podmiotach rynku pracy 
K_U01 

P_U02 

Potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i narzędzi do opisu i analizy 

procesów w organizacjach oraz zagadnień interakcji s otoczeniem społecznym i 

gospodarczym 

K_U07, K_U08, 

K_U09 



P_U03 
Potrafi określić konieczność wprowadzania zmian organizacyjnych i zaplanować proces 

zmian. 
K_U17 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Wykazuje świadomość potrzeby przygotowania teoretycznego dla rozwiązywania 

problemów praktycznych. 

K_K05 

K_K06 

P_K02 
Wykazuje świadomość konieczności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w 

ramach rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczych 
K_K08 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 
Zarządzanie – jego istota i znaczenie. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu. Pojęcia związane 

z zarządzaniem.  
P_W01, P_W02 

W2 
Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Organizacja jako system. Rodzaje 

organizacji. Współczesne otoczenie organizacji. Trendy w toczeniu organizacji.  
P_W03 

W3 Elementy organizacji – ludzie, technologie, procesy.  P_W03, P_U02 

W4 
Władza. Przywództwo i proces oddziaływania w organizacji. Modele i rodzaje władzy oraz 

autorytetu. Istota i źródła przywództwa. 
P_W03, P_U01 

W5 

Informacja i komunikacja w zarządzaniu. Informacja w procesie zarządzania, źródła i 

sposoby pozyskiwania informacji. Proces komunikacji, metody doskonalenia. Umiejętności 

interpersonalne.  

P_W03, P_U01 

W6 Struktura zarządzania. Szczeble i obszary zarządzania.  P_W05, P_U01 

W7 Cele i funkcje zarządzania. Zarządzanie celami i planowanie w organizacji. P_W03, P_U01 

W8 

Struktura organizacyjna – uwarunkowania i kierunki ewolucji. Podstawowe pojęcia i 

wymiary struktury organizacyjnej. Czynniki i mechanizmy strukturotwórcze. Rodzaje 

struktur organizacyjnych. Dostosowanie struktur organizacyjnych do koncepcji 

zarządzania.  

P_W03, P_U01 

W9 Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny. P_W03, P_W04 

W10 

Metody zarządzania. Metody w naukach o zarządzaniu, klasyfikacja, podejście 

diagnostyczne i prognostyczne. Zarządzanie przez kulturę, konflikt, zarządzanie procesowe, 

zarządzanie wartością, zarządzanie wiedzą, zarządzanie projektami. Reengineering jako 

metoda zarządzania.  

P_W04, P_U01, 

P_U02 

W11 
Kryteria oceny sprawności działania. Kontrola i controlling w organizacji. Cechy 

skutecznych systemów kontroli. Zarządzanie systemami kontroli. Funkcje kontroli.  

P_W03, P_W04, 

P_U01, P_U02 

W12 
Istota pracy kierowniczej, składniki kierowania, role kierownicze, style kierowania, 

umiejętności kierownicze. 

P_W03, P_W04, 

P_U01 

W13 

Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. Etyka indywidualna w organizacjach. 

Odpowiedzialność społeczna a organizacje. Kierowanie społeczną odpowiedzialnością 

przedsiębiorstwa. Pojęcie i funkcje kultury organizacji. Funkcje kultury organizacyjnej. 

Typologie kultur. Uwarunkowania kultury organizacyjnej. Wymiary kulturowe a 

zarządzanie.  

P_W02, P_U01 

W14 

Zarządzanie w kontekście zmian. Przyczyny wprowadzania zmian organizacyjnych. 

Zarządzanie procesem zmian. Rola lidera w procesie zmian. Źródła oporu przeciw 

zmianom. Doskonalenie organizacji. Innowacje jako źródło zmian.  

P_W02, P_U01 

W15 
Zarządzanie w warunkach globalizacji. Istota międzynarodowej działalności gospodarczej. 

Struktura gospodarki globalnej. Wyzwania dla zarządzania międzynarodowego.  
P_W02, P_U01 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Ćw1 

Pojęcie organizacji oraz zarządzania- praktyczna identyfikacja elementów otoczenia 

organizacji i ich wzajemnych zależności na przykładzie; praktyczna identyfikacja funkcji 

zarządzania. Organizacja i jej otoczenie- analiza wybranej organizacji i jej otoczenia na 

podstawie wybranej firmy; określenie zasobów organizacji. 

P_W02, P_W03 

P_U01, P_U02, 

P_K01, P_K02 



Ćw2 
Zasoby i umiejętności organizacji- identyfikacja silnych i słabych stron organizacji oraz 

szans i zagrożeń tkwiących w otoczeniu; analiza SWOT na przykładzie wybranej 

organizacji. 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

Ćw3 

Organizacja jako system docelowy- praktyczne formułowanie misji oraz celów organizacji 

na kolejnych płaszczyznach planowania dla określonej organizacji. Strategia jako 

podstawowe narzędzie realizacji celów – praktyczne formułowanie strategii dla danego 

przedsiębiorstwa na podstawie zebranych informacji; opracowanie celów strategicznych, 

domeny działania, przewagi strategicznej oraz programów funkcjonalnych. 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

Ćw4 

Podejmowanie decyzji jako uwieńczenie procesu planowania – rodzaje decyzji; 

determinanty podejmowania decyzji; typy modeli podejmowania decyzji oraz techniki 

wspomagające podejmowanie decyzji- przykłady. Efektywność organizacyjna – ocena 

stopnia realizacji określonych celów organizacji – praktyczne zastosowanie ocen 

efektywności organizacyjnej na podstawie wybranej organizacji. Kontrola jako funkcja 

zarządzania – zrozumienie celu i znaczenia kontroli w kontekście zarządzania; identyfikacja 

poszczególnych obszarów kontroli oraz wybór formy kontroli stosownie do warunków w 

danej organizacji. Edukacyjna gra biznesowa: Prawo Konkurencji 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

Ćw5 

Determinanty struktur organizacyjnych– identyfikacja czynników strukturotwórczych, itp. 

rozmiarów organizacji, technologii itp. Na przykładach. Struktura organizacyjna jako 

krytyczny element procesu zarządzania organizacjami – praktyczna realizacja etapów 

budowy struktury organizacyjnej i określenie typu struktury na podstawie wybranych 

organizacji. 

P_W05, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

Ćw6 

Zasoby ludzkie w organizacji – identyfikacja oraz ocena poszczególnych metod planowania 

i pozyskiwania kadr oraz umiejętności ich wyboru w kontekście potrzeb organizacji. 

Podstawy kierowania zasobami ludzkimi– identyfikacja różnych stylów kierowania i 

dostosowanie ich do charakteru organizacji; wybór narzędzia motywacyjnego w kontekście 

potrzeb organizacji. 

P_W03, P_W05, 

P_U01, P_U02, 

P_K01, P_K02 

Ćw7 

Zarządzanie procesami interpersonalnymi i grupowymi; komunikacja w organizacji – 

wykorzystanie grup organizacyjnych w zarządzaniu; wskazanie na konflikt jako na źródło 

realizacji celu; rozpoznanie barier w komunikowaniu i zastosowanie odpowiednich metod 

w celu ich pokonania na przykładzie konkretnych sytuacji w firmie. 

P_W02, P_W03, 

P_U01, P_U02 

P_K01, P_K02 

Ćw8 

Zarządzanie zmianą w procesie nowoczesnego zarządzania organizacją– zrozumienie 

potrzeby dokonywania i wprowadzania zmian, zastosowanie metody łamania oporu wobec 

zmian na konkretnych przykładach. 

P_W02, P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_K01, P_K02 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Pw1 
Zapoznanie się z założeniami metody projektu, zebranie danych, przygotowanie i 

wykonanie projektu w postaci arkuszy gry decyzyjnej z zakresu problemów zarządczych. 

P_W01, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

Pw2 

Zapoznanie się z treścią literatury przedmiotu, opracowanie zadanych materiałów, 

opracowanie wniosków z gry edukacyjnej: Prawo Konkurencji w ramach przygotowanie się 

do zajęć dydaktycznych. 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01, 

P_K02 

Pw3 
Zapoznanie się z treścią wykładów, literatury przedmiotu oraz materiałów opracowanych 

na ćwiczeniach w celu przygotowania się do egzaminu. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04, 

P_W05 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01 x           Wykład 



P_W02 x           Wykład 

P_W03 x           Wykład 

P_W04 x           Wykład 

P_W05 x           Wykład 

P_U01       x  x  x Ćwiczenia 

P_U02       x  x  x Ćwiczenia 

P_U03       x  x  x Ćwiczenia 

P_K01       x  x  x Ćwiczenia 

P_K02       x  x  x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie 

rozumie /nie potrafi /nie 

jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

nie objaśnia charakteru i 

miejsca nauk o 

zarządzaniu w 

dziedzinie nauk 

społecznych. 

objaśnia niektóre aspekty 

charakteru i miejsca nauk o 

zarządzaniu w dziedzinie 

nauk społecznych. 

objaśnia charakter i miejsce 

nauk o zarządzaniu w 

dziedzinie nauk 

społecznych. 

Objaśnia szczegółowo 

charakter i miejsce nauk o 

zarządzaniu w dziedzinie 

nauk społecznych. 

P_W02 
nie zna nowoczesnych 

koncepcji zarządzania. 

zna niektóre nowoczesne 

koncepcje zarządzania. 

zna nowoczesne koncepcje 

zarządzania. 

zna nowoczesne koncepcje 

zarządzania i je szczegółowo 

objaśnia. 

P_W03 

rozróżnić obszarów 

funkcjonalnych 

organizacji oraz 

przedstawić 

podstawowych relacji 

pomiędzy tymi 

obszarami. 

rozróżnić podstawowe 

obszary funkcjonalne 

organizacji oraz przedstawić 

podstawowe relacje pomiędzy 

tymi obszarami. 

rozróżnić poprawnie 

kluczowe obszary 

funkcjonalne organizacji 

oraz poprawnie przedstawić 

wybrane relacje pomiędzy 

tymi obszarami. 

rozróżnić bezbłędnie obszary 

funkcjonalne organizacji oraz 

szczegółowo przedstawić 

wybrane relacje pomiędzy 

tymi obszarami, odwołując 

się przy tym do literatury 

przedmiotu oraz własnych 

doświadczeń. 

P_W04 

charakteryzować 

wybranych metod 

zarządzania organizacją 

i metod analizy jej 

otoczenia. 

charakteryzować podstawowe 

metody zarządzania 

organizacją i podstawowe 

metody analizy jej otoczenia. 

charakteryzować poprawnie 

metody zarządzania 

organizacją i metody 

analizy jej otoczenia. 

charakteryzować obszernie 

wybrane metody zarządzania 

organizacją i metody analizy 

jej otoczenia, wykorzystując 

przy tym literaturę 

przedmiotu. 

P_W05 

charakteryzować 

podstawowych 

rodzajów struktur 

organizacyjnych i 

czynników 

wpływających na ich 

zmiany. 

charakteryzować podstawowe 

rodzaje struktur 

organizacyjnych i niektóre 

czynniki wpływające na ich 

zmiany. 

charakteryzować kluczowe 

rodzaje struktur 

organizacyjnych i kluczowe 

czynniki wpływające na ich 

zmiany. 

charakteryzować w sposób 

rozszerzony i pogłębiony 

różne rodzaje struktur 

organizacyjnych i  różne 

czynniki wpływające na ich 

zmiany. 

P_U01 

dokonać obserwacji, 

opisu, analizy i 

interpretacji 

podstawowych zjawisk 

i procesów 

zachodzących w 

organizacji, z 

wykorzystaniem 

podstawowych pojęć i 

ujęć teoretycznych. 

w podstawowym zakresie 

dokonać obserwacji, opisu, 

analizy i interpretacji 

podstawowych zjawisk i 

procesów zachodzących w 

organizacji, z 

wykorzystaniem 

podstawowych pojęć i ujęć 

teoretycznych. 

kompleksowo i poprawnie 

dokonać obserwacji, opisu, 

analizy i interpretacji 

zjawisk i procesów 

zachodzących w 

organizacji, z 

wykorzystaniem 

podstawowych pojęć i ujęć 

teoretycznych. 

w sposób szczegółowy 

dokonać obserwacji, opisu, 

analizy i interpretacji zjawisk 

i procesów zachodzących w 

organizacji z wykorzystaniem 

podstawowych pojęć i ujęć 

teoretycznych, wyciągając 

przy tym samodzielne 

wnioski. 

P_U02 

zastosować i ocenić 

przydatności wybranych 

metod i narzędzi do 

opisu i analizy 

organizacji i jej 

otoczenia. 

w podstawowym zakresie 

zastosować i ocenić 

przydatność typowych metod 

i narzędzi do opisu i analizy 

organizacji i jej otoczenia. 

poprawnie zastosować i 

ocenić przydatność 

wybranych metod i narzędzi 

do opisu i analizy 

organizacji i jej otoczenia, 

przekonywująco 

uzasadniając tok swojego 

myślenia. 

kompleksowo i wnikliwie 

zastosować i ocenić 

przydatność wybranych 

metod i narzędzi do opisu i 

analizy organizacji i jej 

otoczenia, uzasadniając 

wywód odwołaniami do teorii 

naukowych i przykładów 

praktycznych. 



P_U03 

potrafi określić 

konieczność 

wprowadzania zmian 

organizacyjnych i 

zaplanować proces 

zmian. 

potrafi określić konieczność 

wprowadzania niektórych 

zmian organizacyjnych i 

zaplanować dla tych zmian 

proces zmian. 

potrafi określić konieczność 

wprowadzania zmian 

organizacyjnych i 

zaplanować proces zmian. 

potrafi określić konieczność 

wprowadzania zmian 

organizacyjnych i zaplanować 

proces zmian opisując jego 

konsekwencje. 

P_K01 

dostrzegać potrzeby 

samodzielnego 

zdobywania i 

doskonalenia wiedzy 

oraz umiejętności 

profesjonalnych i 

badawczych w zakresie 

nauk o zarządzaniu. 

dostrzegać potrzebę 

samodzielnego zdobywania i 

doskonalenia wiedzy oraz 

umiejętności profesjonalnych 

i badawczych w zakresie nauk 

o zarządzaniu na poziomie 

podstawowym. 

dostrzegać potrzebę 

samodzielnego zdobywania 

i doskonalenia wiedzy oraz 

umiejętności 

profesjonalnych i 

badawczych w zakresie 

nauk o zarządzaniu na 

poziomie zadawalającym. 

dostrzegać potrzebę 

samodzielnego zdobywania i 

doskonalenia wiedzy oraz 

umiejętności profesjonalnych 

i badawczych w zakresie nauk 

o zarządzaniu na wysokim 

poziomie, wykazując przy 

tym dążenie do rozwoju. 

P_K02 

przejawiać świadomości 

konieczności myślenia i 

działania w sposób 

przedsiębiorczy. 

przejawiać świadomość 

konieczności myślenia i 

działania w sposób 

przedsiębiorczy w prostych 

sytuacjach zawodowych i 

życiowych. 

przejawiać świadomość 

konieczności myślenia i 

działania w sposób 

przedsiębiorczy w prostych 

i złożonych sytuacjach 

zawodowych i życiowych. 

przejawiać świadomość 

konieczności myślenia i 

działania w sposób 

przedsiębiorczy w każdej 

trudnej sytuacji zawodowej i 

życiowej. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
60 h 40h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3 h 

Praca własna studenta, w tym: 62 h 82 h 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 10 h 25 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
20 h 20 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 17 h 22 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 15 h 15 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 125 h / 5 ECTS 125 h / 5 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 63 h / 2,52 ECTS 43 h / 1,72 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 75 h / 3 ECTS 75 h / 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

- Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002. 

- Dołhasz M., Fundaliński J., Kosała M., Smutek H., Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie-zastosowania, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2009.  

- Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005. 

- Koźmiński A.K., Jelemiak D., Zarządzanie od podstaw, WAIP, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- Korzeniowski L., Podstawy zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa 2011. 

- Koźmiński A. K., W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011. 

- Latusek-Jurczak D., Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zasady zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2014. 

- Lichtarski L. (red.), Jagoda H. (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010. 

- Piotrowski W. (red.), Bogdanienko J. (red.), Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, PWE, Warszawa 2013. 

- Stoner J.A. F., Freeman R. E., Gilbert D.R. jr., Kierowanie, PWN, Warszawa 2011. 

- Strużycki M. (red.), Podstawy zarządzania, SGH, Warszawa 2014. 

Inne materiały dydaktyczne:  

- Edukacyjna gra biznesowa: Prawo Konkurencji 

- Studia przypadków. 
  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Komunikacja w biznesie - do wyboru wersja językowa 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne 
Punkty ECTS: 3 ECTS 

Rok / Semestr:  I/1 

Osoba koordynująca przedmiot: Mgr Anna Brzezińska 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Wiedza zakresu transakcji handlowej realizowanej na rynku międzynarodowym oraz kulturowych uwarunkowań biznesu 

międzynarodowego. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Student będzie miał możliwość zapoznania się ze specyfiką komunikowania się w biznesie międzynarodowym.  

C2 
Student pozna teoretyczne aspekty komunikacji, strategie, kanały i style komunikacji, a także zasady komunikacji 

werbalnej i niewerbalnej.  

C3 

Student zapozna się z praktyką komunikowania się w biznesie: podczas przygotowywania argumentacji 

handlowej, materiałów reklamowych (wizytówka), prezentacji, publicznych wystąpień, procesu rekrutacji, w 

czasie zebrań handlowych. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
 30      2 31 

Studia 

niestacjonar

ne 
 20      2 211 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Ćwiczenia 
Dyskusja na zajęciach z wykorzystaniem metod aktywizujących, Aktywność w 

grupach, współpraca, Design Thinking, case study 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 
P_W01 Student zna terminologię oraz posiada wiedzę z zakresu komunikacji w biznesie. K_W09 

P_W02 

Student posiada wiedzę o człowieku jako jednostce podejmującej decyzje ekonomiczne, 

działającym w przedsiębiorstwach, w tym również prowadząc indywidualną działalność 

gospodarczą.  

K_W09 

Umiejętności: 

P_U01 
Student potrafi interpretować podstawowe problemy i procesy w zakresie komunikacji, ich 

przyczyny i przebieg.  
K_U01 

P_U02 

Student potrafi dokonywać obserwacji i analiz podstawowych różnic w zakresie komunikacji 

w biznesie, potrafi interpretować niezbędne w tym zakresie sygnały werbalne i niewerbalne, a 

także prognozować procesy i zjawiska z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w 

naukach ekonomicznych, głownie obserwacji.  

K_U01, K_U21 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 Student jest gotów myśleć́ i działać́ w sposób przedsiębiorczy. K_K08 

  



VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Ćw1 

Podstawy teoretyczne komunikacji: definicja komunikacji, proces komunikacji i jego 

uczestnicy, cechy i warunki skutecznej komunikacji, definicja i zasady formułowania 

komunikatu, formy wymiany informacji  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw2 
Strategie i kanały komunikacji: komunikacja masowa, grupowa, zindywidualizowana, 

osobowa, bezosobowa, udział zmysłów w procesie komunikacji  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw3 
Zasady komunikacji werbalnej: semantyczne zasady przekazywania komunikatu, sekrety 

uważnego słuchania  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw4 
Zasady komunikacji niewerbalnej: kanały komunikacji niewerbalnej - mowa ciała, błędy w 

komunikacji niewerbalnej  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw5  
Style komunikacji i typy postaw w procesie komunikacji: postawa agresywna, uległa, 

asertywna  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw6 
Zakłócenia i bariery w procesie komunikacji: bariery semantyczne, psychologiczne, 

środowiskowe i fizyczne, konflikt i sposoby jego rozwiazywania  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw7 
Manipulacja i wywieranie wpływu w procesie komunikacji: wpływ emocji na proces 

komunikacji, miejsce i czas jako narzędzia manipulacji, rola mediów społecznościowych  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw8 Znaczenie mózgu i ucha w komunikacji biznesowej, półkulowość, argumentacja handlowa  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw9 Jak publicznie przemawiać 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw10 Zasady przygotowania dobrej prezentacji multimedialnej  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw11 Komunikacja w czasie rekrutacji  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw12 Komunikacja w grupie pracowniczej, zebrania biznesowe, etyka w biznesie  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw13 Komunikacja a wizerunek przedsiębiorstwa  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu. . P_W01, P_W02 

PW2 
Opracowanie prezentacji w grupach dotyczącej ściśle komunikacji w biznesie na konkretnym 

przykładzie praktycznym. 

P_W02, P_U01, 

P_U02, P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01       x    x Ćwiczenia 

P_W02       x    x Ćwiczenia 



P_U01       x    x Ćwiczenia 

P_U02       x    x Ćwiczenia 

P_K01       x    x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

Student nie zna terminologii 

oraz nie posiada wiedzy z 

zakresu komunikacji w 

biznesie. 

Student zna podstawową 

terminologię z zakresu 

komunikacji w biznesie. 

Student zna szczegółową 

terminologię oraz posiada 

wiedzę z zakresu 

komunikacji w biznesie. 

Student zna konkretną i 

różnorodną terminologię oraz 

posiada wiedzę z zakresu 

komunikacji w biznesie. 

P_W02 

Student nie posiada wiedzy o 

człowieku jako jednostce 

podejmującej decyzje 

ekonomiczne, działającym w 

przedsiębiorstwach, w tym 

również prowadząc 

indywidualną działalność 

gospodarczą.  

Student posiada ogólną 

wiedzę o człowieku jako 

jednostce podejmującej 

decyzje ekonomiczne, 

działającym w 

przedsiębiorstwach, w tym 

również prowadząc 

indywidualną działalność 

gospodarczą.  

Student posiada 

szczegółową wiedzę o 

człowieku jako jednostce 

podejmującej decyzje 

ekonomiczne, działającym 

w przedsiębiorstwach, w 

tym również prowadząc 

indywidualną działalność 

gospodarczą.  

Student posiada kompleksową 

wiedzę o człowieku jako 

jednostce podejmującej 

decyzje ekonomiczne, 

działającym w 

przedsiębiorstwach, w tym 

również prowadząc 

indywidualną działalność 

gospodarczą.  

P_U01 

Student nie potrafi 

interpretować problemów i 

procesów w zakresie 

komunikacji, ich przyczyny i 

przebiegu.  

Student potrafi interpretować 

podstawowe problemy i 

procesy w zakresie 

komunikacji, ich przyczyny i 

przebieg.  

Student potrafi 

interpretować wybrane 

problemy i procesy w 

zakresie komunikacji, ich 

przyczyny i przebieg.  

Student potrafi interpretować 

wszystkie kluczowe problemy 

i procesy w zakresie 

komunikacji, ich przyczyny i 

przebieg.  

P_U02 

Student nie potrafi 

dokonywać obserwacji i 

analiz podstawowych różnic 

w zakresie komunikacji w 

biznesie, nie potrafi 

interpretować niezbędne w 

tym zakresie sygnały 

werbalne i niewerbalne, a 

także nie prognozuje 

procesów i zjawisk z 

wykorzystaniem 

standardowych metod i 

narzędzi w naukach 

ekonomicznych, głownie 

obserwacji.  

Student potrafi dokonywać 

obserwacji i analiz 

podstawowych różnic w 

zakresie komunikacji w 

biznesie. 

Student potrafi dokonywać 

obserwacji i analiz 

podstawowych różnic w 

zakresie komunikacji w 

biznesie, potrafi 

interpretować niezbędne w 

tym zakresie sygnały 

werbalne i niewerbalne. 

Student potrafi dokonywać 

obserwacji i analiz 

podstawowych różnic w 

zakresie komunikacji w 

biznesie, potrafi 

interpretować niezbędne w 

tym zakresie sygnały 

werbalne i niewerbalne, a 

także prognozować procesy i 

zjawiska z wykorzystaniem 

standardowych metod i 

narzędzi w naukach 

ekonomicznych, głownie 

obserwacji.  

P_K01 

Student nie jest gotów myśleć 

i działać w sposób 

przedsiębiorczy. 

Student jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
30 h 20h 

Egzamin/zaliczenie 2 h 2 h 

Praca własna studenta, w tym: 43 h 53 h 

- Przygotowanie eseju   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 10 h 15 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Przygotowanie prezentacji 10 h 10 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 13 h 18 h  

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h/ 3 ECTS 75 h/ 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 32 h/ 1,28 ECTS 22 h/ 0,88 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 50 h / 2 ECTS 50 h / 2 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  



XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Ch. Hamilton, Skuteczna komunikacja w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Ł. Dąbrowski, Tajniki wystąpień publicznych, 101 porad dla prezenterów, Helion, Gliwice 2012.  

− A. Dudziak, Komunikacja interkulturowa w biznesie międzynarodowym, online: file:///C:/Users/m.grottel/Downloads/ 

12912-12688.pdf  

− M. Markiewicz, J. Bednarz, Application of Case Study Method. Conditionings and Benefits, [w:] Innovative Tools for 

Facilitated Transfer of Entrepreneurial Skills and Knowledge, red. W. Bizon, A. Poszewiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 43-54. 

− M. Markiewicz, J. Bednarz, Znaczenie metody case study w kreowaniu postaw przedsiębiorczych studentów i absolwentów 

szkół wyższych, [w:] Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesach kształtowania postaw 

przedsiębiorczych, red. W. Bizon, A. Poszewiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 103-118. 
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I. GENERAL BASIC INFORMATION ABOUT THE SUBJECT (MODULE) 

Communication in business - do wyboru wersja językowa 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne 

Punkty ECTS: 3 ECTS 

Rok / Semestr:  I/1 

Osoba koordynująca przedmiot: Mgr Anna Brzezińska 

II. PREREQUISITES (resulting from the sequence of items) 

Knowledge of the scope of the commercial transaction carried out on the international market and the cultural conditions of 

international business. 

III. EDUCATIONAL OBJECTIVES FOR THE SUBJECT 

C1 
The student will have the opportunity to get acquainted with the specifics of communication in international 

business.  

C2 
The student will learn the theoretical aspects of communication, strategies, channels and communication styles, as 

well as the principles of verbal and non-verbal communication.  

C3 

The student will learn about the practice of communicating in business: during the preparation of commercial 

arguments, advertising materials (business card), presentations, public appearances, recruitment process, during 

commercial meetings. 

IV. FORMS OF TEACHING COURSES AND DIMENSION OF HOURS 

 Lecture Seminar Konwersat. Lab. Workshops Project Seminar 

Exam / 

Passing the 

classes 

Sum of hours 

Full-time 

studies 
 30      2 31 

Part-time 

study 
 20      2 211 

V. METHODS OF IMPLEMENTING TEACHING CLASSES 

Forms of classes Teaching methods 

Seminar 
Discussion on classes using activation methods, Group activity, collaboration, Design 

Thinking, case study 

VI. SUBJECT LEARNING OUTCOMES WITH RESPECT TO THE LEARNING OUTCOMES FOR THE FIELD 

Lp. Description of the subject learning outcomes 
Directional effect 

reference 

Knowledge: 

P_W01 The student knows terminology and has knowledge of communication in business. K_W09 

P_W02 
The student has knowledge of man as an economic decision-making entity, operating in 

enterprises, including conducting individual economic activities.  
K_W09 

Skills: 

P_U01 
The student is able to interpret the basic problems and processes in terms of communication, 

their causes and course.  
K_U01 

P_U02 

The student can observe and analyze the basic differences in communication in business, can 

interpret verbal and non-verbal signals necessary in this regard, as well as forecast processes 

and phenomena using standard methods and tools in economic sciences, mainly observations.  

K_U01, K_U21 

Social competence: 

P_K01 The student is willing to think and act in an entrepreneurial way. K_K08 

  



VII. EDUCATION CONTENT 

Lp. Seminar: 

Reference to 

subject learning 

outcomes  

Ćw1 

Theoretical basis of communication: definition of communication, communication process 

and participants, characteristics and conditions for effective communication, definition and 

principles of communication formulation, forms of exchange of information  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw2 
Communication strategies and channels: mass, group, individualised, personal, impersonal 

communication, sensory participation in the communication process  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw3 
Principles of verbal communication: semantic rules for conveying a message, secrets of 

attentive listening  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw4 
Principles of nonverbal communication: channels of nonverbal communication - body 

language, errors in nonverbal communication  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw5  
Communication styles and types of attitudes in the communication process: aggressive, 

submissive, assertive  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw6 
Disruptions and barriers to communication: semantic, psychological, environmental and 

physical barriers, conflict and ways of solving it  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw7 
Manipulation and influence in the communication process: the impact of emotions on the 

communication process, place and time as manipulation tools, the role of social media  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw8 
The importance of the brain and ear in business communication, hemisphere, commercial 

argumentation  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw9 How to speak publicly 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw10 Rules for preparing a good multimedia presentation  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw11 Communication during recruitment  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw12 Employee group communication, business meetings, business ethics  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw13 Communication and the image of the company  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Lp. Praca własna: 

Reference to 

subject learning 

outcomes 

PW1 Getting acquainted with the literature of the subject.  P_W01, P_W02 

PW2 
Develop a presentation in groups on strictly communication in business on a specific practical 

examplem. 

P_W02, P_U01, 

P_U02, P_K01 

VIII. METHODS OF VERIFICATION OF LEARNING OUTCOMES 
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P_W01       x    x Seminar 



P_W02       x    x Seminar 

P_U01       x    x Seminar 

P_U02       x    x Seminar 

P_K01       x    x Seminar 

IX. ASSESSMENT CRITERIA ACHIEVED LEARNING OUTCOMES 

Subject 

Learning 

Outcomes  

Inadequate assessment 

The student does not know 

rozumie /nie potrafi /nie is 

ready to: 

Rating range 3.0-3.5 

The student knows and / 

potrafi / is ready to: 

Rating range 4.0-4.5 

The student knows and / 

potrafi / is ready to: 

Very good rating 

The student knows and / 

potrafi / is ready to: 

P_W01 

The student does not know 

the terminology and does 

not have knowledge of 

communication in 

business. 

Student knows basic 

terminology in the field of 

communication in 

business. 

The student knows 

detailed terminology and 

has knowledge of 

communication in 

business. 

The student knows specific 

and diverse terminology 

and has knowledge of 

communication in 

business. 

P_W02 

The student has no 

knowledge of man as an 

economic decision-making 

entity operating in 

enterprises, including 

conducting individual 

economic activities.  

The student has a general 

knowledge of man as an 

economic decision-making 

entity, operating in 

enterprises, including 

conducting individual 

business activities.  

The student has detailed 

knowledge of man as an 

economic decision-

making entity, operating 

in enterprises, including 

conducting individual 

business activities.  

The student has a 

comprehensive knowledge 

of man as an economic 

decision-making unit, 

operating in enterprises, 

including conducting 

individual business 

activities.  

P_U01 

The student is unable to 

interpret the problems and 

processes in terms of 

communication, their 

cause and course.  

The student can interpret 

the basic problems and 

processes in terms of 

communication, their 

causes and course.  

The student is able to 

interpret selected 

communication problems 

and processes, their 

causes and course of.  

The student is able to 

interpret all the key 

problems and processes in 

terms of communication, 

their causes and course.  

P_U02 

The student is unable to 

observe and analyse the 

fundamental differences in 

business communication, 

cannot interpret verbal and 

non-verbal signals 

necessary in this regard, 

and does not forecast 

processes and phenomena 

using standard methods 

and tools in economic 

sciences, mainly 

observations.  

The student is able to 

observe and analyze the 

basic differences in 

communication in 

business. 

The student can observe 

and analyze the basic 

differences in 

communication in 

business, he can interpret 

verbal and non-verbal 

signals necessary in this 

regard. 

The student can observe 

and analyze the basic 

differences in 

communication in 

business, can interpret 

verbal and non-verbal 

signals necessary in this 

regard, as well as forecast 

processes and phenomena 

using standard methods 

and tools in economic 

sciences, mainly 

observations.  

P_K01 

Student is not willing to 

think and act in an 

entrepreneurial way. 

The student is willing to think and act in an entrepreneurial way. 

X. STUDENT WORK EXPENDITURE - DIMENSION OF HOURS AND BALANCE OF ECTS CREDITS 

Type of activity  

ECTS 

Student work 

Studies 

Full-time 
Part-time study 

Participation in teaching classes (Lectures, exercises, conversation, Project, 

laboratories, Workshops, seminars)  
30 h 20h 

Exam/Passing the classes 2 h 2 h 

Student’s own work, including: 43 h 53 h 

- Preparing an essay   

- Conducting literature studies 10 h 15 h 

- Conducting empirical studies   

- Przygotowanie prezentacji 10 h 10 h 

- Preparing for teaching classes 13 h 18 h  

- Preparing for the exam/colloquium/pass 10 h 10 h 

Total student workload (25h = 1 ECTS) Sum of hours/ECTS 75 h/ 3 ECTS 75 h/ 3 ECTS 

Student work as part of classes in direct contact with the teacher 32 h/ 1,28 ECTS 22 h/ 0,88 ECTS 



Student work as part of classes developing practical skills 50 h / 2 ECTS 50 h / 2 ECTS 

Student work as part of classes related to the preparation to conduct scientific 

activity or participate in this activity 
  

XI. LITERATURE OF THE COURSE AND OTHER TEACHING MATERIALS 

Basic literature on the subject: 

− Reddy C. R., Business Communication, I K International Publishing House Pvt. Ltd, 2015 

− Newman A., Business Communication, Cengage Learning Inc, 2016 

− Moore L. H., Business Communication, bookboon.com 2013: https://is.muni.cz/el/1456/jaro2016/MPV_COMA/um/E-

book_II_Business-Communication.pdf 

Supplementary literature on the subject: 

− Business Communication, Harvard Business School Press,, 2003 

− Lardon D., Effective Business Communication, Lightning Source Inc, 2020 

 

 

  

https://www.enbook.pl/catalog/product/view/id/1161765/#/dfclassic/query_name=match_and&query=Reddy%20C.%20R.
https://www.enbook.pl/catalog/product/view/id/3206721/#/dfclassic/query_name=match_and&query=Harvard%20Business%20School%20Press


I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Mikroekonomia  

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy 

Punkty ECTS: 4 

Rok / Semestr:  I /1 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Michał Wojtaszek 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Brak. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 

Student nabywa wiedzę w zakresie funkcjonowania głównych podmiotów gospodarczych – przedsiębiorstw, 

gospodarstw domowych, mechanizmu rynkowego oraz jego elementów oraz umiejętności kształtowania 

krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o zjawiskach i procesach ekonomicznych. 

C2 

Student nabywa umiejętności badania rynku i podejmowania decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej, 

analizy kosztów i opłacalności prowadzonej działalności gospodarczej, jak również oceny sytuacji na rynku pracy 

poprzez kształtowanie postaw aktywnych w poszukiwaniu pracy. 

C3 

Kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej studentów, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i 

poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności 

uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
15 30      3 48 

Studia 

niestacjonar

ne 
10 20      3 33 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład 
Wykład z wykorzystaniem elementów multimedialnych, prezentacja, elementy 

dyskusji. 

Ćwiczenia  
Dyskusja, pogadanka, zadania problemowe, studium przypadku, prezentacja 

multimedialna, praca w grupach. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 
P_W01 Student rozumie znaczenie miejsca ekonomii w systemie nauk społecznych. K_W01 

P_W02 Student ma wiedzę o systemie rynkowym i badaniu rynku. 
K_W02, K_W04, 

K_W13 

P_W03 
Student ma wiedzę o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych w różnych formach rynku 

oraz w warunkach ograniczoności zasobów. 
K_W04 

P_W04 
Student ma wiedzę o czynnikach sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i określa zasady 

jej tworzenia. 
K_W20 

Umiejętności: 

P_U01 
Student potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę do analizy i oceny funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych. 
K_U01, K_U02 

P_U02 
Student potrafi przeprowadzić analizę konkretnej sytuacji rynkowej w odniesieniu do jej 

elementów: podaży, popytu i ceny. 
K_U01, K_U02 



Kompetencje społeczne: 

P_K01 Student ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K08 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 Przedmiot ekonomii. Potrzeby ludzkie i ich zaspokajanie 
P_W01, P_W02, 

P_W03 

W2 Krzywa możliwości produkcyjnych. Korzyści i koszty wyborów ekonomicznych 
P_W01, P_W02, 

P_W03 

W3 Rynek i jego elementy. Pojęcie i rodzaje rynku. Konkurencja rynkowa. 
P_W01, P_W02, 

P_W03 

W4 Popyt, podaż, cena.  
P_W01, P_W02, 

P_W03 

W5  
Elastyczność cenowa i dochodowa popytu. Elastyczność cenowa podaży. Nietypowe 

zachowania popytu (paradoksy). 

P_W01, P_W02, 

P_W03 

W6 
Teoria zachowań konsumenckich. Zasada maksymalizacji satysfakcji. Użyteczność całkowita i 

krańcowa. 

P_W01, P_W02, 

P_W03 

W7 
Granica możliwości konsumpcyjnych – linia budżetu. Krzywe obojętności konsumenta. 

Równowaga konsumenta. 

P_W01, P_W02, 

P_W03 

W8 Przedsiębiorstwo i jego funkcje w gospodarce. Cel działalności producenta. 
P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04 

W9 Funkcja podaży, izokwanty. Koszty produkcji – izokoszty. Równowaga producenta. 
P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04 

W10 Producenci w różnych formach rynku – na rynku konkurencji doskonałej. 
P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04 

W11 Producenci w różnych formach rynku – na rynku czystego monopolu. 
P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04 

W12 Producenci w różnych formach rynku – na rynku konkurencji monopolistycznej.  
P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04 

W13 Efektywność podstawowych form rynku. 
P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04 

W14 Rynki czynników produkcji - rynek pracy. 
P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04 

W15 Rynki czynników produkcji - rynek kapitałowy. 
P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Ćw1 Przedmiot ekonomii, metoda badawcza, pojęcia wstępne. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw2 Systemy społeczno – gospodarcze. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw3 Rynek – podstawowe pojęcia. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw4 Popyt, podaż – zależności i determinanty. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw5 Elastyczność cenowa popytu. Nietypowe zmiany popytu 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw6 Elastyczność dochodowa popytu. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw7 Elastyczność cenowa podaży. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw8 Decyzje konsumenta na rynku. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw9 Charakterystyka różnych form działalności gospodarczej. Decyzje producenta na rynku. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw10 Decyzje producenta na rynku wolnej konkurencji. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 



Ćw11 Decyzje producenta na rynku monopolu 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw12 Rynki czynników produkcji – rynek pracy. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw13 Rynki czynników produkcji – rynek kapitałowy. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw14 Przedsiębiorczość jako zasób na rynku. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw15 Przedsiębiorczość na rynku pracy. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 
Pogłębia wiedzę z zakresu badania rynku oraz prowadzenia samodzielnej działalności 

gospodarczej. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

PW2 Pogłębia wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

PW3 

Przygotowanie projektu polegającego na wykonaniu analizy kosztowo przychodowej 

funkcjonowania firm, w których pracują studenci lub mogą uzyskać materiały dotyczące 

przychodów i kosztów z prowadzonej działalności. Oceniana jest zyskowność prowadzonej 

działalności przy różnych poziomach wielkości produkcji oraz wykorzystania czynników 

wytwarzania. Projekt ma charakter grupowy, oceniana jest także prezentacja wybranego 

przedstawiciela grupy. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01 x   x  x x    x 
Wykłady i 

ćwiczenia 

P_W02 x   x        x 
Wykłady i 

ćwiczenia 

P_W03 x    x      x 
Wykłady i 

ćwiczenia 

P_W04     x x x    x Ćwiczenia 

P_U01 x    x      x 
Wykłady i 

ćwiczenia 

P_U02      x x    x Ćwiczenia 

P_K01      x x    x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

nie rozumie znaczenia 

miejsca ekonomii w systemie 

nauk społecznych. 

Student rozumie podstawowe 

znaczenie miejsca ekonomii w 

systemie nauk społecznych. 

Student rozumie znaczenie 

miejsca ekonomii w systemie 

nauk społecznych. 

Student rozumie znaczenie 

miejsca ekonomii w systemie 

nauk społecznych i wskazuje 

na odniesienia do literatury 

przedmiotu .. 

P_W02 
Student ma wiedzę o systemie 

rynkowym i badaniu rynku. 

Student ma podstawową 

wiedzę o systemie rynkowym i 

badaniu rynku. 

Student ma uporządkowaną 

wiedzę o systemie rynkowym 

i badaniu rynku. 

Student ma uporządkowaną i 

szczegółową   wiedzę o 

systemie rynkowym i badaniu 

rynku. 

P_W03 Student nie ma wiedzy o Student ma podstawową Student ma uporządkowaną Student ma uporządkowaną 



funkcjonowaniu podmiotów 

gospodarczych w różnych 

formach rynku oraz w 

warunkach ograniczoności 

zasobów 

wiedzę o funkcjonowaniu 

podmiotów gospodarczych w 

różnych formach rynku oraz w 

warunkach ograniczoności 

zasobów 

wiedzę o funkcjonowaniu 

podmiotów gospodarczych w 

różnych formach rynku oraz 

w warunkach ograniczoności 

zasobów 

wiedzę o funkcjonowaniu 

podmiotów gospodarczych w 

różnych formach rynku oraz w 

warunkach ograniczoności 

zasobów 

P_W04 

Student ma wiedzę o 

czynnikach sprzyjających 

rozwojowi przedsiębiorczości 

i określa zasady jej tworzenia 

Student ma podstawową 

wiedzę o czynnikach 

sprzyjających rozwojowi 

przedsiębiorczości i określa 

niektóre zasady jej tworzenia 

Student ma uporządkowaną 

wiedzę o czynnikach 

sprzyjających rozwojowi 

przedsiębiorczości i określa 

niektóre zasady jej tworzenia 

Student ma uporządkowaną i 

szczegółową wiedzę o 

czynnikach sprzyjających 

rozwojowi przedsiębiorczości i 

określa zasady jej tworzenia 

P_U01 

Student nie potrafi 

wykorzystać pozyskaną 

wiedzę do właściwej analizy i 

oceny funkcjonowania 

podmiotów gospodarczych. 

Student potrafi wykorzystać 

pozyskaną wiedzę do 

podstawowej analizy i oceny 

funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych. 

Student potrafi wykorzystać 

pozyskaną wiedzę do analizy 

i oceny funkcjonowania 

podmiotów gospodarczych. 

Student potrafi wykorzystać 

pozyskaną wiedzę do 

kompleksowej i pogłębionej 

analizy i oceny funkcjonowania 

podmiotów gospodarczych. 

P_U02 

Student nie potrafi 

przeprowadzić analizy 

konkretnej sytuacji rynkowej 

w odniesieniu do jej 

elementów: podaży, popytu i 

ceny. 

Student potrafi przeprowadzić 

podstawową analizę konkretnej 

sytuacji rynkowej w 

odniesieniu do jej elementów: 

podaży, popytu 

Student potrafi 

przeprowadzić podstawową 

analizę konkretnej sytuacji 

rynkowej w odniesieniu do 

jej elementów: podaży, 

popytu i ceny. 

Student potrafi przeprowadzić 

kompleksową analizę 

konkretnej sytuacji rynkowej w 

odniesieniu do jej elementów: 

podaży, popytu i ceny. 

P_K01 

Nie jest gotów do myślenia i 

działania w sposób 

przedsiębiorczy 

Jest gotów do myślenia w 

sposób przedsiębiorczy. 

Jest gotów myślenia i 

działania w sposób 

przedsiębiorczy. 

Jest gotów myślenia i działania 

w sposób przedsiębiorczy, 

uznając takie działania za 

konieczne. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3 h 

Praca własna studenta, w tym: 52 h 67 h 

- Przygotowanie eseju - - 

- Przeprowadzenie badań literaturowych 12 h 17 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych - - 

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
20 h 20 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 10 h 20 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 48 h 1,92 ECTS 33 h / 1,32 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne --- --- 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
--- --- 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Marciniuk S. (red.), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2020. 

− Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018. 

− Mankiw, N. G., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2015. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Rynek pracy, edukacja, kompetencje – raporty. PARP 2020. 

− Wojciechowska-Filipek, S. (red. nauk.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym, Wydawnictwo 

Społecznej Akademii Nauk, Łódź - Warszawa 2017. 

− Zieliński M., Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, CeDEWu, Warszawa 2017. 

− Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013. 
Inne materiały dydaktyczne:  

− Prezentacje multimedialne, studium przypadku. 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Prawo gospodarcze 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy  
Punkty ECTS: 4 

Rok / Semestr:  I / 1 

Osoba koordynująca przedmiot: Dr Michał Klimaszewski 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Brak 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Pozyskanie wiedzy z zakresu prawoznawstwa, dotyczących systemu prawa, gałęzi prawa, budowy i rodzajów norm 

i przepisów prawnych, jak również źródeł prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 

C2 

Zdobycie wiadomości z zakresu prawa cywilnego jako prawa, na którym opiera się obrót gospodarczy i które 

określa status podmiotów uczestniczących w tym obrocie, oraz czynności prawnych, których dokonują podmioty 

prawa cywilnego. 

C3 
Zrozumienie regulacji dotyczących poszczególnych kategorii przedsiębiorców, w szczególności spółek 

handlowych. 

C4 Pozyskanie wiedzy dotyczącej roli państwa w gospodarce, co wiąże się z reglamentacją działalności gospodarczej. 

C5 
Zdobycie wiedzy z zakresu zobowiązań dotyczących zarówno części ogólnej zobowiązań jak i poszczególnych 

umów występujących w obrocie gospodarczym. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/zali

czenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
30 15      2 47 

Studia 

niestacjonar

ne 
20 10      2 32 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład  
Zajęcia z wykorzystaniem elementów multimedialnych, prezentacja, elementy 

dyskusji. 

Ćwiczenia Ćwiczenia w grupach, dyskusja, analiza przypadków. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 
Student posiada wiedzę dotyczącą pojęć prawnych i instytucji prawa gospodarczego 

publicznego. 
K_W14 

P_W02 
Student ma wiedzę na temat instytucji i konstrukcji prawnych z zakresu prawa gospodarczego 

publicznego, w szczególności związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
K_W14 

P_W03 
Student zna relacje między krajowym, unijnym i międzynarodowym porządkiem prawnym w 

części dotyczącej prawa gospodarczego publicznego. 
K_W14 

Umiejętności: 

P_U01 
Student posiada umiejętności posługiwania się orzecznictwem sądowym, literaturą o 

charakterze dogmatycznym i bazami danych. 
K_U16 

P_U02 

Student wykształcił zdolność stosowania wiedzy z zakresu prawa gospodarczego publicznego 

przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych (w szczególności umiejętność 

ustalania stanu faktycznego, wykładni przepisów i subsumcji). 

K_U16 

Kompetencje społeczne: 



P_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny informacji w zakresie aktualizacji stanu prawnego. K_K05 

P_K02 

Student jest gotów do ostrożności i krytycyzmu w wyrażaniu opinii, a zarazem jest otwarty na 

poglądy innych dyskutantów (przy jednoczesnej zdolności kontroli poprawności rozumowania 

innych osób). Jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 

K_K05, K_K06, 

K_K07 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład/ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

T1 
Podstawowe instytucje polskiego i europejskiego publicznego prawa gospodarczego. Państwo 

w gospodarce. Działalność gospodarcza. 

P_W01; P_W02; 

P_W03; P_U01; 

P_U02; P_K01; 

P_K02 

T2 
Interes publiczny jako wyznacznik ładu gospodarczego. Zasada wolności gospodarczej jako 

zasada prawa gospodarczego. Rejestry przedsiębiorców. 

P_W01; P_W02; 

P_W03; P_U01; 

P_U02; P_K01; 

P_K02 

T3 
Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne. Oddziały i przedstawicielstwa 

przedsiębiorców zagranicznych. Reglamentacja działalności gospodarczej. 

P_W01; P_W02; 

P_W03; P_U01; 

P_U02; P_K01; 

P_K02 

T4 

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielania zezwoleń i koncesji. Samorząd 

gospodarczy. Publiczno-prawna reglamentacja w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej na podstawie ustaw szczególnych.  

P_W01; P_W02; 

P_W03; P_U01; 

P_U02; P_K01; 

P_K02 

T5  Ochrona konkurencji i konsumentów. Partnerstwo publiczno-prywatne. 

P_W01; P_W02; 

P_W03; P_U01; 

P_U02; P_K01; 

P_K02 

T6 Rejestry przedsiębiorców. 
P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

T7 Reglamentacja działalności gospodarczej. 
P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

T8 Postępowanie administracyjne w sprawie udzielania zezwoleń i koncesji. 
P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

T9 
Publiczno-prawna reglamentacja w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na 

podstawie ustaw szczególnych. 

P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

T10 Ochrona konkurencji i konsumentów. 
P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 Studiowanie literatury przedmiotu.  

P_W01; P_W02; 

P_W03; P_U01; 

P_U02; P_K01; 

P_K02 

PW2 Przygotowanie do zaliczenia końcowego 

P_W01; P_W02; 

P_W03; P_U01; 

P_U02; P_K01; 

P_K02 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

P
rz

ed
m

io
to

w
e 

 e
fe

k
ty

 u
cz

en
ia

 s
ię

  Metoda weryfikacji 

Metoda zajęć,  

w ramach której 

weryfikowany 

jest EU 

E
g

za
m

in
 

p
is

em
n

y
 

E
g

za
m

in
 u

st
n

y
 

Z
al

ic
ze

n
ie

 

te
st

o
w

e 

E
se

j/
 r

ef
er

at
/ 

p
o

rt
fo

li
o
 

Z
ad

an
ia

/p
ra

ca
 

sa
m

o
d

zi
el

n
a 

P
re

ze
n

ta
cj

a 

in
d
y

w
id

u
al

n
a 

P
re

ze
n

ta
cj

a 

g
ru

p
o

w
a 

P
ro

je
k

t 

in
d
y

w
id

u
al

n
y
 

P
ro

je
k

t 
g

ru
p
o

w
y
 

K
ar

ty
 o

b
se

rw
ac

ji
 

/k
ar

ty
 s

am
o

o
ce

n
y

  

A
k

ty
w

n
o

ść
 n

a 

za
ję

ci
ac

h
 

P_W01   x x        Wykład 

P_W02   x x        Wykład 



P_W03   x x        Wykład 

P_U01   x        x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_U02   x        x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_K01           x Ćwiczenia 

P_K02           x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

nie przedstawia 

podstawowych informacji z 

zakresu prawa gospodarczego 

publicznego. 

przedstawia podstawowe 

informacje z zakresu prawa 

gospodarczego publicznego. 

Definiuje pojęcia i zależności 

występujące na płaszczyźnie 

prawa gospodarczego 

publicznego. 

Wymienia zadania i 

kompetencje organów 

administracji. 

przedstawia pogłębione i 

różnorodne informacje z 

zakresu prawa gospodarczego 

publicznego. 

Definiuje pojęcia i zależności 

występujące na płaszczyźnie 

prawa gospodarczego 

publicznego. 

Wymienia i charakteryzuje 

zadania i kompetencje 

organów administracji. 

przedstawia pogłębione, 

różnorodne i w stopniu 

zaawansowanym informacje z 

zakresu prawa gospodarczego 

publicznego. 

Definiuje pojęcia i zależności 

występujące na płaszczyźnie 

prawa gospodarczego 

publicznego. 

Wymienia i charakteryzuje 

zadania i kompetencje organów 

administracji oraz mechanizm 

podejmowania przez nie 

rozstrzygnięć. 

P_W02 

nie ma wiedzy na temat 

instytucji i konstrukcji 

prawnych z zakresu prawa 

gospodarczego publicznego, 

w szczególności związaną z 

prowadzeniem działalności 

gospodarczej 

ma podstawową wiedzę na 

temat instytucji i konstrukcji 

prawnych z zakresu prawa 

gospodarczego publicznego, w 

szczególności związaną z 

prowadzeniem działalności 

gospodarczej 

ma uporządkowaną wiedzę 

na temat instytucji i 

konstrukcji prawnych z 

zakresu prawa gospodarczego 

publicznego, w szczególności 

związaną z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

ma uporządkowaną i 

szczegółową i wiedzę na temat 

instytucji i konstrukcji 

prawnych z zakresu prawa 

gospodarczego publicznego, w 

szczególności związaną z 

prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

P_W03 

nie zna relacji między 

krajowym, unijnym i 

międzynarodowym 

porządkiem prawnym w 

części dotyczącej prawa 

gospodarczego publicznego 

zna niektóre relacje między 

krajowym, unijnym i 

międzynarodowym porządkiem 

prawnym w części dotyczącej 

prawa gospodarczego 

publicznego 

zna relacje między 

krajowym, unijnym i 

międzynarodowym 

porządkiem prawnym w 

części dotyczącej prawa 

gospodarczego publicznego 

zna szczegółowo relacje 

między krajowym, unijnym i 

międzynarodowym porządkiem 

prawnym w części dotyczącej 

prawa gospodarczego 

publicznego 

P_U01 

nie posiada umiejętności 

posługiwania się 

orzecznictwem sądowym, 

literaturą o charakterze 

dogmatycznym i bazami 

danych. 

ma trudności w posługiwania 

się orzecznictwem sądowym, 

literaturą o charakterze 

dogmatycznym i niektórymi 

bazami danych. 

posiada umiejętności 

posługiwania się 

orzecznictwem sądowym, 

literaturą o charakterze 

dogmatycznym i niektórymi 

bazami danych. 

posiada umiejętności 

posługiwania się 

orzecznictwem sądowym, 

literaturą o charakterze 

dogmatycznym i bazami 

danych. 

P_U02 

nie wykształcił zdolności 

stosowania wiedzy z zakresu 

prawa gospodarczego 

publicznego przy 

rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych 

podejmuje próby stosowania 

wiedzy z zakresu prawa 

gospodarczego publicznego 

przy rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych. 

wykształcił zdolność 

stosowania wiedzy z zakresu 

prawa gospodarczego 

publicznego przy 

rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych. 

wykształcił zdolność 

stosowania wiedzy z zakresu 

prawa gospodarczego 

publicznego przy 

rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych 

(w szczególności umiejętność 

ustalania stanu faktycznego, 

wykładni przepisów i 

subsumcji). 

P_K01 

nie jest gotów do krytycznej 

oceny informacji w zakresie 

aktualizacji stanu prawnego. 

jest gotów do krytycznej oceny informacji w zakresie aktualizacji stanu prawnego. 

P_K02 

nie jest gotów do ostrożności 

i krytycyzmu w wyrażaniu 

opinii podczas dyskursu 

prawniczego, nie jest otwarty 

na poglądy innych 

dyskutantów. Nie myśli i nie 

działa w sposób 

jest gotów do ostrożności i krytycyzmu w wyrażaniu opinii, a zarazem jest otwarty na poglądy 

innych dyskutantów (przy jednoczesnej zdolności kontroli poprawności rozumowania innych 

osób). Jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 



przedsiębiorczy. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 2 h 2 h 

Praca własna studenta, w tym: 53 h 68 h 

- Przygotowanie eseju - - 

- Przeprowadzenie badań literaturowych 20 h 28 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych - - 

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
- - 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 25 h 32 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 8 h 8 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 47 h / 1,88 ECTS 32 h / 1,28 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne - - 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
- - 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Gronkiewicz-Waltz H., Wierzbowski M. (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Wydawnictwo 

LexisNexis Warszawa 2018. 

− Olszewski J., (red.), Publiczne prawo gospodarcze, C. H. Beck, Warszawa 2016. 

− Pawłowski A., Prawo gospodarcze publiczne, C.H. Beck, Warszawa 2015. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Brzezińska-Rawa A., Wprowadzenie do prawa antymonopolowego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2018. 

− Miaskowska -Daszkiewicz K., Pal R. M., Prawo publiczne gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2018. 

− Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Wydawnictwo LexisNexis Warszawa 2018. 

− Zdyb M., Wspólnotowe i polskie prawo publiczne gospodarcze, tom I i II, Wolters Kluwer, Warszawa 2018. 

− Gacka-Asiweicz A., Prawo gospodarcze publiczne w pigułce, C.H. Beck, Warszawa 2015. 

Inne materiały dydaktyczne:  

− Aktualne komentarze do aktów prawnych, wiadomości z profesjonalnych stron internetowych.  

− Wiadomości ze stron internetowych: www.knf.gov.pl 

  

http://www.knf.gov.pl/


I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Metody ilościowe w zarządzaniu 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy 

Punkty ECTS: 4 

Rok / Semestr:  I / 1 

Osoba koordynująca przedmiot: dr hab. Małgorzata Markowska 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Wiedza z matematyki z poziomu szkoły średniej 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania metod ilościowych w zarządzaniu. 

C2 
Kształtowanie postawy samodzielnego i ustawicznego pogłębiania wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania 

metod ilościowych w zarządzaniu. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
15 30      2 47 

Studia 

niestacjonarne 
10 20      2 32 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych 

Ćwiczenia Zadania, ćwiczenia praktyczne 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 Zna metody ilościowe znajdujące zastosowanie w procesie podejmowania decyzji. K_W12 

P_W02 
Zna metody ekonometryczne znajdujące zastosowanie w modelowaniu i prognozowaniu 

procesów w zarządzaniu. 
K_W12 

Umiejętności: 

P_U01 Potrafi wykorzystać metody ilościowe w procesie podejmowania decyzji. 
K_U07, K_U08, 

K_U09 

P_U02 Potrafi zbudować model prognostyczny dla wybranych procesów w zarządzaniu. 
K_U07, K_U08, 

K K_U09 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest gotów do uznawania znaczenia roli metod ilościowych podczas podejmowania decyzji w 

zakresie zarządzania. 
K_K06 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 

Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 Wprowadzenie do metod ilościowych w zarządzaniu. Podstawowe pojęcia analizy ilościowej. P_W01 



W2 Prawdopodobieństwo i rozkłady prawdopodobieństwa. P_W01 

W3 Rozkłady ciągłe: jednostajny, normalny, chi-kwadrat, studenta, Fishera-Snedecora. P_W01 

W4 Wnioskowanie statystyczne: weryfikacja hipotez statystycznych. P_W01 

W5  
Optymalizacja sieci: problem najkrótszej i najdłuższej drogi, problem maksymalnego 

przepływu w sieci, problem minimalnego drzewka rozpiętego na sieci, problem komiwojażera. 
P_W02 

W6 
Teoria decyzji: metody rozwiązywania w warunkach pewności, ryzyka i niepewności. Metoda 

drzewka decyzyjnego. Różne kryteria rozwiązań. 
P_W02 

W7 
Teoria gier: dwuosobowe gry o sumie zerowej. Metody rozwiązywania gier: metoda minimaksu 

i metoda programowania liniowego. 
P_W02 

W8 
Programowanie dynamiczne: zagadnienie plecakowe, zagadnienie dyliżansu, sterowanie 

zapasami wyrobów gotowych. 
P_W02 

Lp. Ćwiczenia: 

Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Ćw1 Podstawy analizy ilościowej.  P_U01, P_K01 

Ćw2 Analiza prawdopodobieństwa i rozkładów prawdopodobieństwa. P_U01, P_K01 

Ćw3 Zastosowanie rozkładów ciągłych. P_U01, P_K01 

Ćw4 Weryfikacja hipotez statystycznych. P_U01, P_K01 

Ćw5 
Analiza optymalizacyjna z wykorzystaniem dodatku optymalizacyjnego SOLVER w MS 

Excel. 
P_U02, P_K01 

Ćw6 Zastosowanie teorii decyzji. P_U02, P_K01 

Ćw7 Zastosowanie teorii gier. P_U02, P_K01 

Ćw8 Zastosowanie programowania dynamicznego. P_U02, P_K01 

Ćw9 
Model ekonometryczny – etapy budowy modelu ekonometrycznego (realizacja z 

wykorzystaniem programów Gretl i SPSS). 

P_W02, P_U01, 

P_U02, P_K01 

Ćw10 
Estymacja parametrów, weryfikacja i interpretacja wyników modelu ekonometrycznego 

(realizacja z wykorzystaniem programów Gretl i SPSS). 

P_W02, P_U01, 

P_U02, P_K01 

Ćw11 
Weryfikacja statystycznych własności modelu (weryfikacja merytoryczna, miary dopasowania, 

test istotności) (realizacja z wykorzystaniem programów Gretl i SPSS). 

P_W02, P_U01, 

P_U02, P_K01 

Ćw12 
Wybrane zastosowania modeli ekonometrycznych w logistyce (realizacja z wykorzystaniem 

programów Gretl i SPSS). 

P_W02, P_U01, 

P_U02, P_K01 

Ćw13 
Predykcja ekonometryczna – zastosowanie modeli ekonometrycznych do prognozowania 

wybranych zagadnień ekonomicznych (realizacja z wykorzystaniem programów Gretl i SPSS). 

P_W02, P_U01, 

P_U02, P_K01 

Lp. Praca własna: 

Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przystąpienie do zaliczenia przedmiotu.  P_W01, P_W02 

PW2 

Przygotowanie projektów: indywidualnego i grupowego w zakresie wykorzystania metod 

ilościowych i metod prognozowania podczas podejmowania wybranych decyzji z zakresu 

zarządzania (realizacja z wykorzystaniem programów Gretl i Statistica). 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01   x     x x   Wykład/ ćwiczenia 

P_W02   x     x x   Wykład/ ćwiczenia 

P_U01        x x  x Wykład/ ćwiczenia 

P_U02        x x  x Wykład/ ćwiczenia 

P_K01        x x  x Wykład/ ćwiczenia 



IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia 

się 

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

Nie zna metod ilościowych 

ułatwiających 

podejmowanie decyzji. 

Zna niektóre metody 

ilościowe znajdujące 

zastosowanie w niektórych 

procesach podejmowania 

decyzji. 

Zna metody ilościowe 

znajdujące zastosowanie w 

niektórych procesach 

podejmowania decyzji. 

Zna metody ilościowe 

znajdujące zastosowanie w 

procesie podejmowania 

decyzji. 

P_W02 

Nie zna metody 

ekonometrycznych 

znajdujących zastosowanie 

w modelowaniu i 

prognozowaniu procesów w 

zarządzaniu. 

Zna niektóre metody 

ekonometryczne znajdujące 

zastosowanie w modelowaniu 

i prognozowaniu niektórych 

procesów w zarządzaniu. 

Zna metody 

ekonometryczne znajdujące 

zastosowanie w 

modelowaniu i 

prognozowaniu niektórych 

procesów w zarządzaniu. 

Zna metody ekonometryczne 

znajdujące zastosowanie w 

modelowaniu i 

prognozowaniu procesów w 

zarządzaniu. 

P_U01 

Nie potrafi wykorzystać 

metod ilościowych w 

procesie podejmowania 

decyzji. 

Potrafi wykorzystać niektóre 

metody ilościowe w procesie 

podejmowania niektórych 

decyzji. 

Potrafi wykorzystać metody 

ilościowe w procesie 

podejmowania niektórych 

decyzji. 

Potrafi wykorzystać metody 

ilościowe w procesie 

podejmowania decyzji. 

P_U02 

Nie potrafi zbudować 

modelu prognostycznego 

dla wybranych procesów. 

Potrafi zbudować prosty 

model prognostyczny dla 

wybranych procesów. 

Potrafi zbudować model 

prognostyczny dla 

wybranych procesów. 

Potrafi zbudować model 

prognostyczny dla wybranych 

procesów i dokonać jego 

interpretacji. 

P_K01 

Student nie jest gotów do 

uznawania znaczenia roli 

metod ilościowych podczas 

podejmowania decyzji w 

zakresie zarządzania. 

Student jest gotów do uznawania znaczenia roli metod ilościowych podczas podejmowania 

decyzji w zakresie zarządzania. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 2 h 2 h 

Praca własna studenta, w tym: 53 h 68 h 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki - - 

- Przeprowadzenie badań literaturowych 10 h 15 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych - - 

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
20 h 25 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 13 h 18 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 47 h / 1,88 ECTS 32 h / 1,28 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne - - 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
- - 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

- Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M., Ekonometria i badania operacyjne dla studiów licencjackich, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2020. 

- Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 2018. 

- Krawczyk S., Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001 

- Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P., Metody ilościowe w R: aplikacje ekonomiczne i finansowe, CeDeWu, Warszawa 

2016. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

– Dittman P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017. 

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Marek-Gruszczynski,a,74646040
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Tomasz-Kuszewski,a,74646042
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Maria-Podgorska,a,74646044
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989


– Białas-Perek J., Rószkiewicz M., Białowolska-Węziak D., Pietrzak-Zięba A., Projektowanie badań społeczno-

ekonomicznych, Rekomendacje i praktyka badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. 

Inne materiały dydaktyczne: 

- Oprogramowanie GRETL i Statistica oraz dodatek optymalizacji SOLVER w MS Excel 

- Materiały własne prowadzącego przygotowane z myślą o zajęciach zdalnych. 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Nauka o organizacji  
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY  

Nazwa specjalności: nie dotyczy  

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne 
Punkty ECTS: 5 ECTS 

Rok / Semestr:  I / 2  

Osoba koordynująca przedmiot: Dr Muhammed Kamran 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Brak 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Uzyskał wiedzę dotycząca istoty przedsiębiorczości, obszarów funkcjonalnych organizacji oraz relacji pomiędzy 

tymi obszarami. 

C2 
Interpretuje, analizuje i opisuje zjawiska oraz procesy zachodzące w organizacji, a także identyfikuje kryteria 

niezbędne do rozwiązania konkretnego problemu.  

C3 Organizuje i kieruje zespołem projektowym oraz komunikuje się z ludźmi w miejscu pracy.  

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
30 30      3 63 

Studia 

niestacjonar

ne 
20 20      3 43 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykład z prezentacją multimedialną, z elementami dyskusji ukierunkowanej. 

Ćwiczenia 
Ćwiczenia obejmują dyskusję ukierunkowaną, ćwiczenia sprawdzające, 

rozwiązywanie studiów przypadku. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 Zna terminologię używaną w nauce o organizacji i rozumie jej źródła oraz zastosowania. K_W07 

P_W02 Ma wiedzę o funkcjach zarządzania oraz zachodzących między nimi relacjach w organizacji. K_W08, K_W09 

Umiejętności: 

P_U01 Potrafi samodzielnie podejmować racjonalne decyzje zarządcze w organizacji. K_U11, K_U12 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 Jest gotów do uznawania roli wiedzy w rozwiązywaniu praktycznych problemów zarządczych. K_K05, K_K06 

P_K02 

Wykazuje się odpowiedzialnością za doskonalenie miejsca pracy, jest gotów kierować i 

współpracować przy projektach wprowadzających zmiany i przyczyniających się do 

intensyfikacji rozwoju własnego i organizacji. 

K_K01, K_K02 



VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 
Interpretacje pojęcia „organizacja”. Systemowy model organizacji. Cechy organizacji jako 

systemu konkretnego. Typologia organizacji. Efektywność, skuteczność, korzystność, 

ekonomiczność w organizacji. Cykl życia organizacji. 

P_W01, P_K01 

W2 Materialne i niematerialne podstawy działalności organizacji. P_W01, P_K01 

W3 Relacje organizacji z otoczeniem, zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania i 

rozwoju organizacji. 
P_W01, P_K01 

W4 Teorie organizacji: paradygmat funkcjonalistyczny, interpretatywny, krytyczny organizacji. 
P_W01, P_W02. 

P_K01 

W5  Podejmowanie decyzji w organizacji. 
P_W01, P_W02, 

P_K01 

W6 Formy współdziałania organizacji. P_W01, P_K01 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Ćw1 Proces decyzyjny w praktyce.  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01, 

P_K02 

Ćw2 
Modele organizacji przyszłości – struktury i funkcje: organizacja w ruchu, ucząca się, zwinna, 

inteligentna, fraktalna, wirtualna, sieciowa.  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01, 

P_K02 

Ćw3 Wybrane koncepcje zarządzania organizacją. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01, 

P_K02 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 Przygotowuje się do egzaminu ustnego kończącego przedmiot.  P_W01, P_W02 

PW2 Opracowanie zagadnień i rozwiązywanie ćwiczeń praktycznych. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01, 

P_K02 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01  x          Wykład 

P_W02  x          Wykład 

P_U01     x      x Ćwiczenia 

P_K01     x      x Ćwiczenia 

P_K02     x      x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

nie zna terminologii używaną 

w nauce o organizacji i 

rozumie jej źródła oraz 

zna terminologię używaną w 

nauce o organizacji i rozumie 

jej niektóre źródła oraz 

zna terminologię używaną 

w nauce o organizacji i 

rozumie jej źródła oraz 

zna w zaawansowanym 

stopniu terminologię używaną 

w nauce o organizacji i 



zastosowania. niektóre zastosowania. zastosowania. rozumie jej źródła oraz 

zastosowania podjąć 

przykłady z literatury. 

P_W02 

nie ma wiedzy o funkcjach 

zarządzania oraz 

zachodzących między nimi 

relacjach w organizacji. 

ma wiedzę o niektórych 

funkcjach zarządzania oraz 

zachodzących między nimi 

relacjach w organizacji. 

ma wiedzę o funkcjach 

zarządzania oraz 

zachodzących między nimi 

relacjach w organizacji. 

ma szczegółową wiedzę o 

funkcjach zarządzania oraz 

zachodzących między nimi 

relacjach w organizacji. 

P_U01 
podejmować racjonalnych 

decyzji zarządczych. 

podejmować racjonalne 

decyzje zarządcze dotyczące 

problemów rutynowych. 

podejmować racjonalne 

decyzje zarządcze 

dotyczące problemów 

rutynowych 

i incydentalnych. 

dokonać czynności 

korygujących w sytuacji 

odchyleń w realizowanej 

decyzji zarządczej. 

P_K01 

nie jest gotów do uznawania 

roli wiedzy w rozwiązywaniu 

praktycznych problemów 

zarządczych. 

jest gotów do uznawania roli 

wiedzy w rozwiązywaniu 

praktycznych problemów 

zarządczych. 

jest gotów do uznawania roli 

wiedzy w rozwiązywaniu 

praktycznych problemów 

zarządczych. 

jest gotów do uznawania roli 

wiedzy w rozwiązywaniu 

praktycznych problemów 

zarządczych.  

P_K02 

nie wykazuje się 

odpowiedzialnością za 

doskonalenie miejsca pracy, 

jest gotów kierować i 

współpracować przy 

projektach wprowadzających 

zmiany i przyczyniających się 

do intensyfikacji rozwoju 

własnego i organizacji. 

wykazuje się 

odpowiedzialnością za 

doskonalenie miejsca pracy, 

jest gotów kierować i 

współpracować przy 

projektach wprowadzających 

zmiany i przyczyniających 

się do intensyfikacji rozwoju 

własnego i organizacji. 

wykazuje się 

odpowiedzialnością za 

doskonalenie miejsca pracy, 

jest gotów kierować i 

współpracować przy 

projektach wprowadzających 

zmiany i przyczyniających 

się do intensyfikacji rozwoju 

własnego i organizacji. 

wykazuje się 

odpowiedzialnością za 

doskonalenie miejsca pracy, 

jest gotów kierować i 

współpracować przy 

projektach wprowadzających 

zmiany i przyczyniających 

się do intensyfikacji rozwoju 

własnego i organizacji. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
60 h 40 h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3 h 

Praca własna studenta, w tym: 62 h 82 h 

- Przygotowanie eseju - - 

- Przeprowadzenie badań literaturowych 15 h 20 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych - - 

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
- - 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 32 h 47 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 15 h 15 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 125 h / 5 ECTS 125 h / 5 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 63 h / 2,52 ECTS 43 h / 1,72 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 75 h / 3 ECTS 75 h / 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
- - 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Kożuch B., Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2015.  

− Nauka o organizacji: ujęcie dynamiczne, red. Anna Adamik, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.  

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Kuc B. R., Aksjologia organizacji i zarządzania: na krawędzi kryzysu wartości, Ementon Monika Niewirowska, Warszawa 

2015 

− Sułkowski Ł., Organizacja jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu [w:] Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie, 

„Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. 13, Z. 2, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2012, ss. 9-20.  

Inne materiały dydaktyczne:  

− Materiały prowadzącego przekazane w trakcie zajęć. 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Zachowania organizacyjne 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy 

Punkty ECTS: 3 

Rok / Semestr:  I/2 

Osoba koordynująca przedmiot: Dr Muhammed Kamran 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte  w ramach przedmiotu: Podstawy zarządzania. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Uzyskanie wiedzy z zakresu kultury organizacyjnej oraz jej determinantów 

C2 Zyskanie umiejętności zarządzania kadrą organizacji oraz zmianą w organizacji 

C3 Wykształcenie świadomości postępowań etycznych w zachowaniach organizacyjnych  

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia stacjonarne 15 15      3 33 

Studia 

niestacjonarne 
10 10      3 23 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykład wspomagany prezentacją multimedialną, dyskusja ukierunkowana.  

Ćwiczenia Ćwiczenia aktywizujące, zadania praktyczne. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 
Omawia mechanizmy kształtowania się zachowań ludzi w organizacji w obszarze relacji 

władzy oraz w relacjach funkcjonalnych i kooperacyjnych. 
K_W10 

P_W02 
Charakteryzuje funkcje kultury organizacyjnej i rozróżnia przywództwo racjonalne od 

emocjonalnego. 
K_W11 

P_W03 Wyjaśnia wpływ turbulentnego otoczenia na zmianę metod zarządzania. K_W03 

Umiejętności: 

P_U01 
Potrafi rozpoznać przyczyny oporu przeciwko zmianom oraz dobrać właściwy w danych 

warunkach sposób przezwyciężania oporu wobec zmian w organizacji.  
K_U17, K_U19 

P_U02 
Potrafi dobrać właściwy styl kierowania ludźmi oraz potrafi podejmować działania 

umożliwiające upowszechnianie wzorów pożądanej kultury organizacyjnej. 

K_U21, K_U25, 

K_U05 

P_U03 Ocenia potrzeby ludzi w organizacji i możliwości ich zaspokajania. K_U21 

Kompetencje: 

P_K01 Przyjmuje postawę otwartości na różnorodność kulturową organizacji. K_K03, K_K04 

P_K02 Wykazuje wrażliwość na etyczne aspekty funkcjonowania ludzi w organizacji. K_K03, K_K04 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  



W1 Zakres tematyczny przedmiotu. Istota i uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji. P_W01 

W2 

Wpływ otoczenia organizacji, skutki rewolucji informacyjnej i globalizacji, zmiana 

podstawowych wartości organizacyjnych i metod zarządzania w epoce cywilizacji 

informacyjnej, rewolucja edukacyjna. Wpływ zmian w strukturze organizacyjnej, od 

struktur stabilnych do elastycznych. 

P_W01, P_W03 

W3 Zachowania ludzi w relacjach władzy organizacyjnej. P_W01 

W4 

Asymetryczna koncepcja władzy a zarządzanie partycypacyjne. Techniki zarządzania 

partycypacyjnego: zarządzanie przez delegowanie uprawnień, zarządzanie przez wyjątki, 

zarządzanie przez cele. Zarządzanie transformacyjne. Koncepcja lidera charyzmatycznego. 

Przewodzenie a koordynowanie. Przywództwo emocjonalne a racjonalne. 

P_W01 

W5 

Zachowania ludzi w relacjach funkcjonalnych. Machinalizacja a intelektualizacja własnej 

pracy. Opór przeciwko zmianom i metody jego pokonywania: perswazyjna, konsultacyjna i 

negocjacyjna. Model zmiany K. Lewina – E. Scheina. Kształtowanie proinnowacyjnej 

kultury organizacyjnej. 

P_W01, P_W02 

W6 

Zachowania ludzi w relacjach kooperacyjnych. Zespoły pracownicze tradycyjne i 

nowoczesne. Podejście strukturalne a procesowe do realizacji zadań w zespołach – 

tymczasowe zespoły zadaniowe i projektowe. Konformizm a asertywność. Tożsamość 

zbiorowa a indywidualna. Indywidualizm w kolektywie. 

P_W01 

W7 

Zachowania ludzi w relacjach komunikacyjnych. Efektywność komunikacji społecznej. 

Organizacyjne i społeczno-kulturowe bariery komunikacji. Sposoby pokonywania barier 

komunikacyjnych. Komunikacja rutynowa a spontaniczna. 

P_W01, P_W03 

W8 

Kultura organizacyjna. Kultura jako przyczyna i skutek określonych zachowań 

organizacyjnych. System kulturowy organizacji. Kształtowanie kultury organizacyjnej. 

Funkcje kultury organizacyjnej. 

P_W02, P_K01 

Lp. Ćwiczenia: 

Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

T1 Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji. P_W01, P_U03 

T2 Wzory zachowań w relacjach władzy. Analiza przypadku. 
P_W01, P_U01, 

P_U02, P_U03 

T3 Wzory zachowań w relacjach funkcjonalnych. Analiza przypadku. 
P_W01, P_U01, 

P_U02, P_U03 

T4 Znaczenie grupy i ról organizacyjnych. 
P_W01, P_U01, 

P_U02, P_U03 

T5 Wzory zachowań w relacjach kooperacyjnych. Analiza przypadku. 

P_W01, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01, P_K02 

T6 Wzory zachowań w relacjach komunikacyjnych. Analiza przypadku. 

P_W01, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01, P_K02 

T7 Etyka w zachowaniach ludzkich w organizacji. 
P_W01, P_U01, 

P_K02 

T8 Wzory kultury organizacyjnej. 

P_W02, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

T9 

Dokonanie wyboru i opracowania założeń projektu z zakresu zaplanowania strategii 

motywowania pracowników wybranych grup wiekowych działów produkcyjnych i 

nieprodukcyjnych z uwzględnieniem kosztów szacowanych 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01, P_K02 

T10 Prezentacja projektów grupowych 
P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 



P_U02, P_U03, 

P_K01, P_K02 

Lp. Praca własna: 

Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Pw1 
Opracowanie literatury przedmiotu, treści wykładów, zadanych materiałów praca z  aktami 

prawa, analiza przypadków. 

P_W01-P_W03, 

P_U01- P_U03, 

P_K01, P_K02 

Pw2 
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu, treścią wykładów z zadanymi materiałami 

dydaktycznymi, treścią prezentacji, przygotowanie prezentacji. 

P_W01-P_W03, 

P_U01- P_U03, 

P_K01, P_K02 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01  x          Wykład  

P_W02  x          Wykład  

P_W03  x          Wykład  

P_U01       x    x Ćwiczenia 

P_U02       x    x Ćwiczenia/ 

P_U03       x    x Ćwiczenia/ 

P_K01       x    x Ćwiczenia/ 

P_K02       x    x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie 

rozumie / nie potrafi / nie 

jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

omawiać mechanizmów 

kształtowania się 

zachowań ludzi w 

organizacji w obszarze 

relacji władzy oraz w 

relacjach 

funkcjonalnych i 

kooperacyjnych. 

omawiać podstawowe 

mechanizmy kształtowania 

się zachowań ludzi w 

organizacji w obszarze relacji 

władzy oraz w relacjach 

funkcjonalnych i 

kooperacyjnych. 

omawiać mechanizmy 

kształtowania się zachowań 

ludzi w organizacji w 

obszarze relacji władzy oraz 

w relacjach funkcjonalnych 

i kooperacyjnych. 

omawiać obszernie 

mechanizmy kształtowania 

się zachowań ludzi w 

organizacji w obszarze relacji 

władzy oraz w relacjach 

funkcjonalnych i 

kooperacyjnych, odwołując 

się do przykładów 

praktycznych i własnych 

doświadczeń. 

P_W02 

charakteryzować 

funkcji kultury 

organizacyjnej i 

rozróżniać 

przywództwa 

racjonalnego od 

emocjonalnego. 

częściowo charakteryzować 

funkcje kultury 

organizacyjnej i poprawnie 

rozróżniać przywództwo 

racjonalne od emocjonalnego. 

charakteryzować w pełni 

funkcje kultury 

organizacyjnej i bezbłędnie 

rozróżniać przywództwo 

racjonalne od 

emocjonalnego. 

charakteryzować szczegółowo 

funkcje kultury 

organizacyjnej i bezbłędnie 

rozróżniać przywództwo 

racjonalne od emocjonalnego, 

odwołując się do literatury 

przedmiotu. 

P_W03 

wyjaśnić wpływu 

turbulentnego otoczenia 

na zmianę metod 

zarządzania. 

częściowo wyjaśnić wpływ 

turbulentnego otoczenia na 

zmianę podstawowych metod 

zarządzania. 

wyjaśnić wpływ 

turbulentnego otoczenia na 

zmianę wybranych metod 

zarządzania. 

w sposób rozbudowany 

wyjaśnić wpływ 

turbulentnego otoczenia na 

zmianę metod zarządzania, 

odwołując się do przykładów 

praktycznych. 

P_U01 

rozpoznać przyczyn 

oporu przeciwko 

zmianom oraz dobrać 

rozpoznać podstawowe 

przyczyny oporu przeciwko 

zmianom oraz dobrać 

rozpoznać najważniejsze 

przyczyny oporu przeciwko 

zmianom oraz prawidłowo 

rozpoznać wszystkie 

przyczyny oporu przeciwko 

zmianom oraz bezbłędnie 



właściwego w danych 

warunkach sposobu 

przezwyciężania oporu 

wobec zmian w 

organizacji. 

poprawnie właściwy w 

danych warunkach sposób 

przezwyciężania oporu wobec 

zmian w organizacji. 

dobrać właściwy w danych 

warunkach sposób 

przezwyciężania oporu 

wobec zmian w organizacji, 

przekonywująco 

uzasadniając tok swojego 

rozumowania. 

dobrać właściwy w danych 

warunkach sposób 

przezwyciężania oporu wobec 

zmian w organizacji, 

uzasadniając wywód 

odwołaniami do literatury 

przedmiotu i przykładów 

praktycznych. 

P_U02 

dobrać właściwego 

stylu kierowania ludźmi 

oraz podejmować 

działań 

umożliwiających 

upowszechnianie 

wzorów pożądanej 

kultury organizacyjnej. 

z pomocą nauczyciela dobrać 

właściwy styl kierowania 

ludźmi oraz podejmować 

podstawowe działania 

umożliwiające 

upowszechnianie wzorów 

pożądanej kultury 

organizacyjnej. 

samodzielnie dobrać 

właściwy styl kierowania 

ludźmi oraz podejmować 

działania umożliwiające 

upowszechnianie wzorów 

pożądanej kultury 

organizacyjnej. 

dobrać właściwy styl 

kierowania ludźmi oraz 

podejmować kompleksowe 

działania umożliwiające 

upowszechnianie wzorów 

pożądanej kultury 

organizacyjnej, 

P_U03 

oceniać potrzeb ludzi w 

organizacji i 

możliwości ich 

zaspokajania. 

oceniać podstawowe potrzeby 

ludzi w organizacji i 

możliwości ich zaspokajania, 

popełniając przy tym 

akceptowalne błędy. 

oceniać potrzeby ludzi w 

organizacji i możliwości ich 

zaspokajania. 

wnikliwie oceniać potrzeby 

ludzi w organizacji i 

możliwości ich zaspokajania, 

uzasadniając wywód 

odwołaniami do literatury 

naukowej i przykładów 

praktycznych. 

P_K01 

przyjmować postawy 

otwartości na 

różnorodność kulturową 

organizacji. 

przyjmować postawę 

otwartości na różnorodność 

kulturową organizacji przy 

wykonywaniu podstawowych 

zadań zawodowych. 

przyjmować postawę 

otwartości na różnorodność 

kulturową organizacji w 

prostych i złożonych 

zadaniach zawodowych. 

przyjmować postawę 

otwartości na różnorodność 

kulturową organizacji w 

prostych i złożonych 

zadaniach zawodowych, 

biorąc pełną 

odpowiedzialność za swoje 

postępowanie. 

P_K02 

przejawiać wrażliwości 

na etyczne aspekty 

funkcjonowania ludzi w 

organizacji. 

przejawiać wrażliwość na 

etyczne aspekty 

funkcjonowania ludzi w 

organizacji przy 

wykonywaniu podstawowych 

zadań zawodowych. 

przejawiać wrażliwość na 

etyczne aspekty 

funkcjonowania ludzi w 

organizacji w 

zadawalającym zakresie 

przy wykonywaniu prostych 

i złożonych zadań 

zawodowych. 

przejawiać wrażliwość na 

etyczne aspekty 

funkcjonowania ludzi w 

organizacji przy 

wykonywaniu prostych i 

złożonych zadań 

zawodowych, biorą pełną 

odpowiedzialność za swoje 

postępowanie. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
30 h 20 h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3 h 

Praca własna studenta, w tym: 42 h 52 h 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 10 h 15 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Prezentacja (zebranie danych, wykonanie prezentacji, itd.) 10 h 10 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 12 h 17 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h /3 ECTS 75 h / 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 33 h /1,32 ECTS 23 h /0,92 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne   

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 



- Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2012. 

- Sikorski Cz., Nauka o zarządzaniu, AHE, Łódź 2009. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- Kożusznik B., Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa 2005. 

- Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2014. 

- Penc J., Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2011. 

- Sikorski Cz., Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, C.H. Beck, 

Warszawa 2006. 

- Sikorski Cz., Źródła i formy zachowań organizacyjnych. Obrazki z dzieciństwa, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013. 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Marketing 
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne 
Punkty ECTS: 4 

Rok / Semestr:  I /2 

Osoba koordynująca przedmiot: mgr Daniel Mieniewski 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Brak wymagań wstępnych. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Umiejętność wskazania narzędzi marketingowych 

C2 Umiejętność tworzenia planów marketingowych 

C3 Umiejętność wyszukiwania i stosowania najnowocześniejszych narzędzi marketingowych 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
 30 15     3 48 

Studia 

niestacjonar

ne 
 20 10     3 33 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Konwersatorium: 
Wykład z wykorzystaniem elementów multimedialnych, prezentacja, elementy 

dyskusji.  

Ćwiczenia: 

Wykonanie analizy elementów marketingu dla wybranej firmy lub marki 

Wykorzystaniem narzędzi informatycznych - edukacyjna gra biznesowa 

Marketplace.  

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 
P_W01 Student definiuje i opisuje istotę oraz funkcje poszczególnych narzędzi marketingowych. K_W07, K_W13 

P_W02 Zna i charakteryzuje kryteria segmentacji rynku. K_W13 

P_W03 Zna i charakteryzuje etapy tworzenia planu marketingowego. K_W13 

Umiejętności: 

P_U01 
Student umie wykorzystać posiadaną wiedze do oceny elementów narzędzi marketingowych 

wybranych ofert. 
K_U08, K_U09, 

K_U16 

P_U02 Potrafi przeanalizować segmenty wybranych rynków. 
K_U08, K_U09, 

K_U16 

P_U03 Potrafi przygotować plan marketingowy dla wybranej oferty. 
K_U08, K_U09, 

K_U16 

P_U04 Potrafi dokonywać analiz i wyciągać wnioski. 
K_U08, K_U09, 

K_U16 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest gotów do rozwijania i doskonalenia wiedzy w zakresie wykorzystania nowoczesnych 

narzędzi marketingowych. 
K_K06 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  



Lp. Konwersatorium: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Kw1 Geneza marketingu. P_W01 

Kw2 Narzędzia marketingowe (kompozycja 4P i 4K ). 
P_W02, P_W03, 

P_U02, P_K01 

Kw3 Współczesne koncepcje marketingowe na tle innych orientacji zarządzania marketingiem. P_W01, P_W02 

Kw4 System informacji marketingowej, Internet a przewaga konkurencyjna. 
P_W02, P_U01, 

P_K01 

Kw5 Badania marketingowe – badanie rynku, sprzedaży, produktu, reklamy, konsumenta. 

P_W02, P_W03 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Kw6 Segmentacja rynku – kryteria geograficzne, demograficzne, ekonomiczne i psychologiczne. 
P_W02, P_U01, 

P_K01 

Kw7 Plan marketingowy, strategia marketingowa. P_W02, P_U03 

Kw8 Organizacja i kontrola marketingowa. Budowanie relacji z klientem. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

T1 Etapy budowy skutecznej komunikacji marketingowej. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

T2 Zasady i metody budżetowania. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

T3 Wizerunek przedsiębiorstw elementem komunikacji z otoczeniem. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

T4 
Masowa komunikacja marketingowa (reklama, promocja, sprzedaży, public relations, sprzedaż 

osobista). 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

T5 Bezpośrednia komunikacja marketingowa. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

T6 Wpływ zintegrowanej komunikacji marketingowej na zachowania klientów. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

T7 Nowe zjawiska komunikacji marketingowej.  
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

T8 Społeczna odpowiedzialność komunikacji. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

T9 
Metodologia badań marketingowych. Metody i techniki badań, narzędzia badawcze, analiza 

semiotyczna dokumentów i obrazów. Przygotowanie do badań własnych 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_U04 

P_K01 

T10 

Projekt w postaci przygotowania oceny wybranych strategii marketingowych organizacji 

współpracujących z Kieleckim Parkiem Technologicznym lub z Targi Kielce. Prezentacja 

wyników badań. 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_U04 

P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 
Przygotowanie projektu grupowego. Opracowanie założeń metodologicznych, zebranie 

materiałów do analizy, opracowanie materiałów, przygotowanie prezentacji wyników projektu 

P_W01- P_W03, 

P_U01- P_U03, 

P_U04 P_K01 

PW2 

Opracowanie zagadnień teoretycznych z zakresu treści przedmiotowych w celu przygotowania 

się do zaliczenia z wykładów w formie egzaminu pisemnego, opracowanie projektu i jego 

prezentacja jako element zaliczenia przedmiotu 

P_W01- P_W03, 

P_U01- P_U03, 

P_U04 P_K01 

PW3 
Zapoznanie się z treścią wykładów oraz literaturą przedmiotu celem przygotowania do zajęć 

ćwiczeniowych i warsztatowych, przygotowanie projektu. 

P_W01- P_W03, 

P_U01- P_U03, 

P_U04 P_K01 

  



VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01 x          x Konwersatorium  

P_W02 x          x Konwersatorium  

P_W03 x          x Konwersatorium  

P_U01       x  x  x Ćwiczenia 

P_U02       x  x  x Ćwiczenia 

P_U03       x  x  x Ćwiczenia 

P_U04       x  x  x Ćwiczenia 

P_K01       x  x  x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

zdefiniować i opisać istoty 

oraz funkcji żadnych narzędzi 

marketingowych. 

zdefiniować i opisać istotę 

oraz funkcje części narzędzi 

marketingowych. 

zdefiniować i opisać istotę 

oraz funkcje większości 

narzędzi marketingowych. 

zdefiniować i opisać istotę 

oraz funkcje wszystkich 

narzędzi marketingowych.; 

podaje interpretację tych 

zagadnień. 

P_W02 
opisać żadnych kryteriów 

segmentacji rynku. 

opisać część kryteriów 

segmentacji rynku. 

opisać większość kryteriów 

segmentacji rynku. 

opisać wszystkie kryteriów 

segmentacji rynku i podać 

interpretację tych zagadnień. 

P_W03 

scharakteryzować żadnego 

etapu tworzenia planu 

marketingowego 

scharakteryzować część 

etapów tworzenia planu 

marketingowego 

scharakteryzować 

większość etapów 

tworzenia planu 

marketingowego. 

scharakteryzować wszystkie 

etapy tworzenia planu 

marketingowego i podać 

interpretację tych zagadnień. 

P_U01 

nie umie wykorzystać 

posiadaną wiedze do oceny 

elementów narzędzi 

marketingowych wybranych 

ofert 

umie wykorzystać posiadaną 

wiedze do oceny elementów 

niektórych narzędzi 

marketingowych wybranych 

ofert 

umie wykorzystać 

posiadaną wiedze do oceny 

elementów narzędzi 

marketingowych 

wybranych ofert 

umie wykorzystać posiadaną 

wiedze do kompleksowej 

oceny elementów narzędzi 

marketingowych wybranych 

ofert 

P_U02 
przeanalizować żadnych 

segmenty wybranych rynków. 

przeanalizować część 

segmentów wybranych 

rynków. 

przeanalizować większość 

segmentów wybranych 

rynków. 

przeanalizować wszystkie 

segmenty wybranych rynków. 

P_U03 

przygotować żadnego etapu 

planu marketingowego 

wybranej oferty. 

przygotować część etapów 

planu marketingowego 

wybranej oferty. 

przygotować większość 

etapów planu 

marketingowego wybranej 

oferty. 

przygotować wszystkie etapu 

planu marketingowego 

wybranej oferty. 

P_U04 
dokonywać analizy i 

wyciągać wniosków. 
potrafi dokonać analizy. 

potrafi dokonać analizy i 

wyciągnąć wnioski. 

potrafi dokonać analizy i 

wyciągnąć wnioski oraz 

wskazać zakres ich 

zastosowania. 

P_K01 

do rozwijania i 

doskonalenia wiedzy w 

zakresie wykorzystania 

nowoczesnych narzędzi 

marketingowych. 

do rozwijania i doskonalenia 

wiedzy w zakresie 

wykorzystania nowoczesnych 

narzędzi marketingowych. 

do rozwijania i 

doskonalenia wiedzy w 

zakresie wykorzystania 

nowoczesnych narzędzi 

marketingowych. 

do rozwijania i doskonalenia 

wiedzy w zakresie 

wykorzystania nowoczesnych 

narzędzi marketingowych. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3 h 

Praca własna studenta, w tym: 52 h 67 h 



- Przygotowanie eseju   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 10 h 15 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
15 h 15 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 17 h 27 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 48 h / 1,92 ECTS 33 h / 1,32 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 75h / 3 ECTS 75 h / 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
-/- -/- 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

- Kotler Ph. Armstrong G., Marketing. Wprowadzenie, Wolters Kluwer, Warszawa 2015. 

- Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012. 

- Pazio N.M., Marketing. Teoria pragmatyczna. Podręcznik akademicki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 2013. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- Altkorn J.(red.), Podstawy marketingu, Wyd. Instytut Marketingu, Kraków 2001. 

- Kotler Ph., Keller K., Marketing, Rebis, Poznań 2012. 

- Sławińska M., Mruk H., Pilarczyk B., Marketing. Koncepcje-Strategie-Trendy, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015. 

- Wrzosek W., Strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2012. 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Międzynarodowe środowisko biznesowe 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne 

Punkty ECTS: 3  

Rok / Semestr:  I /2 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Michał Wojtaszek 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Brak 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu znaczenia i roli zewnętrznych środowisk biznesowych w działalności 

organizacji na rynku międzynarodowym.  

C2 
Wykorzystanie przez studenta znajomości międzykulturowych zachowań biznesowych do oceny strategii działania 

organizacji na rynku międzynarodowym.  

C3 
Wyksztalcenie wśród studentów zdolności adaptacji i działania w nowych warunkach i sytuacjach związanych z 

odmiennością kulturową grupy. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
15 15      2 32 

Studia 

niestacjonarne 
10 10      2 22 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykład z dyskusją i analizą wybranych przypadków. 

Ćwiczenia Dyskusja, praca grupach, analiza przypadków. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 

Student posiada wiedzę o człowieku jako jednostce podejmującej decyzje ekonomiczne, 

działającym w strukturach społecznych i jednostkach organizacyjnych, oraz o znaczeniu różnic 

kulturowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym i metodach promowania 

współpracy pomiędzy pracownikami przedsiębiorstw międzynarodowych. 

K_W02, K_W03, 

K_W09,  

P_W02 
Student zna zakres i rozumie znaczenie zewnętrznych czynników środowiskowych dla działań 

z zakresu biznesu międzynarodowego. 
K_W02 K_W03, 

K_W04 

Umiejętności: 

P_U01 

Student potrafi zidentyfikować związki pomiędzy otoczeniem i przedsiębiorstwem, 

prowadzącym działalność na rynkach międzynarodowych. W oparciu o posiadaną wiedzę oraz 

we współpracy z innymi, potrafi dokonywać samodzielnej oceny działań przedsiębiorstw na 

rynku międzynarodowym w oparciu o studia przypadków.  

K_U02, K_U17 

P_U02 
Student umie zidentyfikować błędy w działaniach przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 

wynikające z nieznajomości zewnętrznych czynników środowiskowych. 

K_U02, K_U09, 

K_U11 

P_U03 

Student w prowadzonych dyskusjach wykazuje umiejętność uwzględniania różnic 

kulturowych, występujących na poszczególnych rynkach lokalnych dla optymalizacji 

funkcjonowania przedsiębiorstw międzynarodowych. 

K_U02, K_U09, 

K_U11, K_U16, 

K_U21 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 Jest gotów do działania w zróżnicowanym kulturowo środowisku.  K_K01, K_K03 



VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 Międzynarodowe środowisko biznesowe – wprowadzenie. P_W01, P_W02 

W2 Globalna gospodarka i geografia w odniesieniu do międzynarodowego środowiska biznesu. 
P_W01, P_W02, 

P_U01 

W3 Wpływ czynników środowiskowych na biznes w gospodarce globalnej. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02 

W4 Znaczenie i rozwój ponadnarodowych korporacji (MNE – Multinationa Enterprises). 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

W5 

Rola zewnętrznych środowisk biznesowych związanych z kwestiami kulturowo-społecznymi, 

polityczno-prawnymi oraz ekonomiczno-finansowymi przy wchodzeniu na rynek 

międzynarodowy. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Ćw1 
Międzynarodowe środowisko biznesowe a wyzwania związane z pracą, komunikacją i 

negocjacjami w kontekście międzykulturowym. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw2 

Międzykulturowe zachowania biznesowe:  

a) podejście do transakcji, 

b) stosunki międzyludzkie i status społeczny, 

c) podejście do czasu, 

d) sposób wyrażania emocji w kontaktach międzyludzkich. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 

Przygotowanie grupowej prezentacji z zakresu oceny strategii działania przedsiębiorstw 

międzynarodowych, z uwzględnieniem dostosowania do wymogów międzynarodowego 

środowiska biznesowego.  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

PW2 
Zapoznanie się z treścią wykładów i literatury podstawowej. Przygotowanie do zaliczenia 

końcowego.  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01 x      x     
Wykład / 

Ćwiczenia 

P_W02 x      x    x 
Wykład / 

Ćwiczenia 

P_U01 x      x    x 
Wykład / 

Ćwiczenia 

P_U02 x      x    x 
Wykład / 

Ćwiczenia 

P_K01       x    x 
Wykład / 

Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia 

się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 



P_W01 

nie posiada wiedzy o 

człowieku jako jednostce 

podejmującej decyzje 

ekonomiczne, działającym 

w strukturach społecznych i 

jednostkach 

organizacyjnych, oraz o 

znaczeniu różnic 

kulturowych w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem 

międzynarodowym i 

metodach promowania 

współpracy pomiędzy 

pracownikami 

przedsiębiorstw 

międzynarodowych. 

posiada podstawową wiedzę o 

znaczeniu różnic kulturowych 

w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem 

międzynarodowym. 

posiada wiedzę o znaczeniu 

różnic kulturowych w 

zarządzaniu 

przedsiębiorstwem 

międzynarodowym i 

metodach promowania 

współpracy pomiędzy 

pracownikami 

przedsiębiorstw 

międzynarodowych. 

posiada pogłębioną wiedzę o 

człowieku jako jednostce 

podejmującej decyzje 

ekonomiczne, działającym w 

strukturach społecznych i 

jednostkach organizacyjnych, 

oraz o znaczeniu różnic 

kulturowych w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem 

międzynarodowym i 

metodach promowania 

współpracy pomiędzy 

pracownikami 

przedsiębiorstw 

międzynarodowych. 

P_W02 

nie zna zakresu i nie rozumie 

znaczenia zewnętrznych 

czynników środowiskowych 

dla działań z zakresu biznesu 

międzynarodowego. 

zna zakres i rozumie 

znaczenie zewnętrznych 

czynników środowiskowych 

dla działań z zakresu biznesu 

międzynarodowego. 

Potrzebuje pomocy przy 

identyfikacji przykładowych 

strategii działania organizacji 

międzynarodowych 

zna zakres i rozumie 

znaczenie zewnętrznych 

czynników 

środowiskowych dla działań 

z zakresu biznesu 

międzynarodowego. Z 

niewielkimi błędami 

identyfikuje przykładowe 

strategie działania 

organizacji 

międzynarodowych. 

zna zakres i rozumie 

znaczenie zewnętrznych 

czynników środowiskowych 

dla działań z zakresu biznesu 

międzynarodowego. 

Prawidłowo identyfikuje 

przykładowe strategie 

działania organizacji 

międzynarodowych. 

P_U01 

nie potrafi zidentyfikować 

związków pomiędzy 

otoczeniem i 

przedsiębiorstwem, 

prowadzącym działalność na 

rynkach międzynarodowych. 

potrafi zidentyfikować 

związki pomiędzy otoczeniem 

i przedsiębiorstwem, 

prowadzącym działalność na 

rynkach międzynarodowych. 

Potrzebuje pomocy przy 

dokonaniu oceny działań 

przedsiębiorstw na rynku 

międzynarodowym w oparciu 

o studia przypadków. 

potrafi zidentyfikować 

związki pomiędzy 

otoczeniem i 

przedsiębiorstwem, 

prowadzącym działalność 

na rynkach 

międzynarodowych. W 

oparciu o posiadaną wiedzę 

oraz we współpracy z 

innymi, potrafi dokonywać 

oceny działań 

przedsiębiorstw na rynku 

międzynarodowym w 

oparciu o studia 

przypadków. 

potrafi zidentyfikować 

związki pomiędzy otoczeniem 

i przedsiębiorstwem, 

prowadzącym działalność na 

rynkach międzynarodowych. 

W oparciu o posiadaną 

wiedzę oraz we współpracy z 

innymi, potrafi dokonywać 

samodzielnej oceny działań 

przedsiębiorstw na rynku 

międzynarodowym w oparciu 

o studia przypadków. 

P_U02 

nie umie zidentyfikować 

błędów w działaniach 

przedsiębiorstw na rynkach 

zagranicznych wynikające z 

nieznajomości zewnętrznych 

czynników środowiskowych. 

umie zidentyfikować błędy w 

działaniach przedsiębiorstw 

na rynkach zagranicznych 

wynikające z nieznajomości 

zewnętrznych czynników 

środowiskowych. Popełnia 

liczne błędy 

umie zidentyfikować błędy 

w działaniach 

przedsiębiorstw na rynkach 

zagranicznych wynikające z 

nieznajomości 

zewnętrznych czynników 

środowiskowych. Popełnia 

nieliczne błędy. 

umie zidentyfikować błędy w 

działaniach przedsiębiorstw 

na rynkach zagranicznych 

wynikające z nieznajomości 

zewnętrznych czynników 

środowiskowych. 

P_K01 

nie jest gotów do działania w 

zróżnicowanym kulturowo 

środowisk. 

jest gotów do działania w zróżnicowanym kulturowo środowisk. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
30 h 20 h 

Egzamin/zaliczenie 2 h 2h 

Praca własna studenta, w tym: 43 h 53 h 

- Przygotowanie referatu   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 8 h 10 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 15 h 15 h 



itd.) 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 12 h 20 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 8 h 8 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h / 3 ECTS 75 h / 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 32 h / 1,28 ECTS 22 h / 0,88 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 25 h / 1 ECTS 25 h / 1 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2021. 

− P. Mike, International business, Wydawnictwo Cengage Learning EMEA Dallas 2019. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- U. Gorynia, Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym. Aspekty ekonomiczne finansowe i menadżerskie,  Wydawnictwo 

2021. 

 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Geopolityka i procesy globalizacyjne 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne 

Punkty ECTS: 3  

Rok / Semestr:  I /2 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Bartosz Głowacki 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Brak 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 

Celem zajęć jest ukazanie procesów globalizacji jako tendencji rozwojowych w stosunkach międzynarodowych. 

Przedstawienie ich znaczenia i istoty we współczesnym porządku międzynarodowym (ekonomicznym, 

politycznym i społecznym/ globalnym). 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
15 15      2 32 

Studia 

niestacjonarne 
10 10      2 22 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład 
Wykład z wykorzystaniem elementów multimedialnych, dyskusją i analizą 

wybranych przypadków. 

Ćwiczenia Praca w grupach, prezentacja, case study, zadania problemowe. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 

Student posiada wiedzę na temat geopolityki, globalizacji i geoekonomii, kluczowych teorii 

politologicznych współczesnego ładu politycznego, oraz problemów i zagrożeń współczesnego 

świata.  

K_W02, K_W18, 

K_W04 

Umiejętności: 

P_U01 

Student analizuje i interpretuje problemy geopolityczne współczesnego świata, student 

interpretuje problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa międzynarodowego, student 

ocenia potencjału geopolitycznego współczesnych państw. 

K_U01, K_U02 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i uznawania samokształcenia za 

istotny warunek powodzenia na rynku pracy. 
K_K05 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 Geopolityka i globalizacja – wprowadzenie. 
P_W01, P_U01, 

P_K01 

W2 Geoekonomia. 
P_W01, P_U01, 

P_K01 



W3 Społeczne i kulturowe przejawy globalizacji. 
P_W01, P_U01, 

P_K01 

W4 Państwo narodowe a globalizacja. 
P_W01, P_U01, 

P_K01 

W5 Globalizacja i regionalizm a miejsce i rola państwa w ujęciu geopolitycznym. 
P_W01, P_U01, 

P_K01 

W6 

Współczesny ład światowy w kontekście geopolityki i procesów globalizacyjnych a kluczowe 

teorie politologiczne:  

a) Koniec historii Francisa Fukuyamy, 

b) Zderzenie cywilizacji Samuela Huntingtona,  

c) Dżihad kontra McŚwiat Benjamina Barbera.  

P_W01, P_U01, 

P_K01 

W7 

Współczesne supermocarstwa:  

a) Stany Zjednoczone,  

b) Chiny, 

c) Rosja. 

P_W01, P_U01, 

P_K01 

W8 

Unia Europejska:  

a) przyszłość UE, 

b) Berxit i jego konsekwencje.  

P_W01, P_U01, 

P_K01 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Ćw1 

Problemy i zagrożenia współczesnego świata:  

a) wojna z terroryzmem,  

b) konflikty hybrydowe,  

c) współczesne wojny handlowe, 

d) kryzys klimatyczny,  

e) procesy migracyjne,  

f) pandemia koronawirusa Covid-19,  

g) świat po pandemii w kontekście społecznym, politycznym i ekonomicznym. 

P_W01, P_U01, 

P_K01 

Ćw2 Prognozy: przyszłość globalizacji i astropolityka. 
P_W01, P_U01, 

P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 
Zapoznanie się z treścią zajęć, literatury podstawowej. Przygotowanie do aktywnego udziały w 

dyskusji na zajęciach. 

P_W01, P_U01, 

P_K01 

PW2 Przygotowanie do zaliczenia końcowego. 
P_W01, P_U01, 

P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01 x      x    x 
Wykład / 

Ćwiczenia 

P_U01 x      x    x 
Wykład / 

Ćwiczenia 

P_K01       x    x 
Wykład / 

Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia 

się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

nie posiada wiedzy na temat 

geopolityki, globalizacji i 

geoekonomii, kluczowych 

posiada wiedzę na temat 

geopolityki, globalizacji i 

geoekonomii, kluczowych 

posiada wiedzę na temat 

geopolityki, globalizacji i 

geoekonomii, kluczowych 

posiada pogłębioną wiedzę na 

temat geopolityki, 

globalizacji i geoekonomii, 



teorii politologicznych 

współczesnego ładu 

politycznego, oraz 

problemów i zagrożeń 

współczesnego świata. 

teorii politologicznych 

współczesnego ładu 

politycznego, oraz 

problemów i zagrożeń 

współczesnego świata. 

Popełnia błędy 

teorii politologicznych 

współczesnego ładu 

politycznego, oraz 

problemów i zagrożeń 

współczesnego świata. 

Popełnia niewielkie błędy. 

kluczowych teorii 

politologicznych 

współczesnego ładu 

politycznego, oraz 

problemów i zagrożeń 

współczesnego świata. 

P_U01 

nie analizuje i nie interpretuje 

problemów geopolitycznych 

współczesnego świata, 

student nie interpretuje 

problemów związanych z 

zapewnieniem 

bezpieczeństwa 

międzynarodowego, student 

nie ocenia potencjału 

geopolitycznego 

współczesnych państw. 

w stopniu podstawowym 

analizuje i interpretuje 

problemy geopolityczne 

współczesnego świata. 

Popełnia błędy. 

analizuje i interpretuje 

problemy geopolityczne 

współczesnego świata, 

student interpretuje 

problemy związane z 

zapewnieniem 

bezpieczeństwa 

międzynarodowego. 

Popełnia niewielkie błędy. 

analizuje i interpretuje 

problemy geopolityczne 

współczesnego świata, 

student interpretuje problemy 

związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa 

międzynarodowego, student 

ocenia potencjału 

geopolitycznego 

współczesnych państw. 

P_K01 

nie jest gotów do krytycznej 

oceny posiadanej wiedzy i 

uznawania samokształcenia 

za istotny warunek 

powodzenia na rynku pracy. 

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i uznawania samokształcenia za istotny 

warunek powodzenia na rynku pracy. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
30 h 20 h 

Egzamin/zaliczenie 2 h 2h 

Praca własna studenta, w tym: 43 h 53 h 

- Przygotowanie referatu   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 8 h 10 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Prezentacja (zebranie danych, wykonanie prezentacji, itd.) 15 h 15 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 12 h 20 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 8 h 8 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h / 3 ECTS 75 h / 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 32 h / 1,28 ECTS 22 h / 0,88 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 25 h / 1 ECTS 25 h / 1 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− S. Wierzbicki, Rola globalizacji we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe Sofia 2016. 

− J. Baylis, S. Smith, P. Owens, The Globalization of  world politics, Wydawnictwo Oxford University Press  2019. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− S. Bukowski, Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o. e-book 2020. 

− Barber B., Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 2004. 

− Carlo J., Geopolityka, Wrocław 2003. 

− Dybczyński A. (red), Geopolityka, Warszawa 2013. 

− Flint C., Wstęp do geopolityki, Warszawa 2008. 

− Fukuyama F., Koniec historii, Warszawa 2009. 

− Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2018. 

− Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki: globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Kraków 2004. 

 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Makroekonomia 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy 

Punkty ECTS: 4 

Rok / Semestr:  I /2 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Michał Wojtaszek 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Umiejętności: Umiejętność liczenia i interpretacji uzyskanych wyników. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Kształtowanie krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o zjawiskach i procesach ekonomicznych. 

C2 Kształtowanie krytycznego podejścia do przebiegu zjawisk gospodarczych i zależności między nimi. 

C3 

Kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia 

odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się 

przez całe życie oraz rozwoju osobistego. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma 

Studia 

stacjonarne 
15 30      3 48 

Studia 

niestacjonar

ne 
10 20      3 33 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład 
Wykład z wykorzystaniem elementów multimedialnych, prezentacja, elementy 

dyskusji. 

Ćwiczenia 
Dyskusja, pogadanka, zadania problemowe, studium przypadku, prezentacja 

multimedialna, praca w grupach. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 Student ma wiedzę na temat rodzajów systemów gospodarczych. 
K_W02, K_W04, 

K_W13, 

P_W02 Student zna definicje kategorii makroekonomicznych. K_W01, K_W04 

P_W03 Student zna zasady analizy makroekonomicznej. K_W13 

Umiejętności: 

P_U01 
Student ma umiejętność analizy (znajomość metod i narzędzi badawczych) teorii 

makroekonomii w procesie rozwiązywania problemów gospodarczych na poziomie państwa. 
K_U01, K_U02, 

K_U09 

P_U02 

Student ma umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu teorii makroekonomii w procesie 

podejmowania decyzji gospodarczych zarówno na poziomie makro-, jak i 

mikroekonomicznym. 

K_U07, K_U09 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 Ma świadomość konieczności kierowania się dobrem społecznym w zarządzaniu państwem. K_U03 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  



Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 
Makroekonomia – zakres i metody analiz: główne nurty teoretyczne makroekonomii, 

specyfika globalnego rynku, podstawowe tożsamości makroekonomiczne 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

W2 Model ruchu okrężnego pieniądza i towaru w różnych uwarunkowaniach gospodarczych 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

W3 Wzrost i rozwój gospodarczy, zasoby gospodarcze i ich efektywność 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

W4 Mierniki działalności gospodarczej 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

W5  
Popytowe determinanty dochodu narodowego: składniki agregatowego popytu, funkcja 

konsumpcji i oszczędności, funkcja agregatowego popytu 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

W6 
Podażowe determinanty dochodu narodowego: oddziaływanie inwestycji na dochód narodowy 

(mnożnik inwestycyjny)  

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

W7 Równowaga w gospodarce i jej przywracanie 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

W8 

Funkcje współczesnego państwa w gospodarce: pojęcie państwa i jego funkcje społeczno-

ekonomiczne, argumenty za i przeciw rozbudowie funkcji państwa, rola państwa we 

współczesnej gospodarce 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

W9 
Inflacja: polityka antyinflacyjna państwa, kształtowanie się inflacji w Polsce oraz w wybranych 

krajach 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

W10 
Bezrobocie: teorie bezrobocia, bezrobocie a polityka państwa, równowaga na rynku pracy, 

bezrobocie naturalne 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

W11 Zależności między inflacją i bezrobociem: krzywa Philippsa 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

W12 Polityka pieniężno – kredytowa  

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

W13 Budżet państwa i polityka fiskalna 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

W14 
Makroekonomia gospodarki otwartej: korzyści wymiany handlowej z zagranicą- teoria kosztów 

komparatywnych, kurs walutowy, pojęcie i skutki ekonomiczne zmiany kursów walutowych 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

W15 
Makroekonomia gospodarki otwartej: bilans płatniczy i jego części składowe, problem 

zadłużenia zagranicznego, krzywa bilansu płatniczego i jej znaczenie 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

ĆW1 Makroekonomia jako nauka; podstawowe obszary analiz makroekonomicznych 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

ĆW2 
Analiza przepływu pieniądza i towaru w gospodarce zamkniętej bez udziału państwa, w 

gospodarce zamkniętej z udziałem państwa i w gospodarce otwartej 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 



ĆW3 Pomiar efektywności zasobów gospodarczych 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

ĆW4 Metody pomiaru działalności gospodarczej 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

ĆW5 Pomiar gospodarczy w różnych warunkach gospodarowania 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

ĆW6 Pomiar gospodarczy z uwzględnieniem inwestycji (mnożnik inwestycyjny) 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

ĆW7 Państwo jako podmiot gospodarczy 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

ĆW8 Pojęcie i rodzaje inflacji 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

ĆW9 Pomiar inflacji: stupa inflacji, deflator 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

ĆW10 Pojęcie i rodzaje bezrobocia 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

ĆW11 Pomiar bezrobocia: stopa bezrobocia, sytuacja na rynku pracy i jej determinanty 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

ĆW12 Zależność między inflacją i bezrobociem – prezentacja różnych koncepcji 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

ĆW13 
Banki w gospodarce rynkowej: stopa oprocentowania i inne działania banków na rynku 

kapitałowym 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

ĆW14 Rodzaje podatków i ich znaczenie dla równowagi budżetowej  

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

ĆW15 Zmiana kursów walutowych i ich wpływ na bilans płatniczy 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 Przygotowanie do egzaminy końcowego. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

PW2 

Przygotowanie projektu realizowanego przez grupę studentów. Projekt dotyczy krytycznej 

analizy danych zastanych, odnoszących się do podstawowych parametrów funkcjonowania całej 

gospodarki. Przedmiotem analizy mogą być główne dysproporcje gospodarki rynkowej, jak 

również obszary finansowego i pozafinansowego funkcjonowania gospodarki. Prezentacja 

projektu odbywa się w formie multimedialnej, zaś oceniana jest zarówno sama prezentacja, jak 

i członkowie zespołu ją wykonującego. Po prezentacji odbywa się dyskusja, umożliwiająca 

kreatywne podejście do prezentowanych zagadnień. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

PW3 Przygotowanie do prezentacji projektu.  

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 
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P_W01 x           x Wykład /  

P_W02 x          x Wykład /  

P_W03 x          x Ćwiczenia  

P_U01       x  x  x Ćwiczenia 

P_U02       x  x  x Ćwiczenia  

P_K01       x  x  x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

Student nie ma wiedzy na 

temat rodzajów systemów 

gospodarczych. 

Student ma podstawową 

wiedzę na temat rodzajów 

systemów gospodarczych. 

Student ma uporządkowaną 

wiedzę na temat rodzajów 

systemów gospodarczych. 

Student ma uporządkowaną i 

szczegółową wiedzę na temat 

rodzajów systemów 

gospodarczych. 

P_W02 
Student nie zna definicji 

kategorii makroekonomiczne. 

Student zna niektóre definicje 

kluczowych kategorii 

makroekonomicznych. 

Student zna definicje 

kluczowych kategorii 

makroekonomicznych. 

Student zna definicje kategorii 

makroekonomicznych 

powołując się na literaturę 

przedmiotu. 

P_W03 
Student nie zna zasad analizy 

makroekonomicznej. 

Student zna niektóre zasady 

analizy makroekonomicznej. 

Student zna zasady analizy 

makroekonomicznej. 

Student zna szczegółowo 

zasady analizy 

makroekonomicznej. 

P_U01 

Student nie ma umiejętności 

analizy (znajomość metod i 

narzędzi badawczych) teorii 

makroekonomii w procesie 

rozwiązywania problemów 

gospodarczych na poziomie 

państwa. 

Student ma umiejętność analizy 

(znajomość niektórych metod i 

narzędzi badawczych) teorii 

makroekonomii w procesie 

rozwiązywania prostych 

problemów gospodarczych na 

poziomie państwa. 

Student ma umiejętność 

analizy (znajomość metod i 

narzędzi badawczych) teorii 

makroekonomii w procesie 

rozwiązywania prostych 

problemów gospodarczych na 

poziomie państwa. 

Student ma umiejętność analizy 

(znajomość metod i narzędzi 

badawczych) teorii 

makroekonomii w procesie 

rozwiązywania prostych i 

złożonych problemów 

gospodarczych na poziomie 

państwa. 

P_U02 

Student nie ma umiejętności 

zastosowania wiedzy z 

zakresu teorii makroekonomii 

w procesie podejmowania 

decyzji gospodarczych 

zarówno na poziomie makro-, 

jak i mikroekonomicznym. 

Student ma umiejętność 

zastosowania podstawowej 

wiedzy z zakresu teorii 

makroekonomii w procesie 

podejmowania decyzji 

gospodarczych na poziomie 

makroekonomicznym. 

Student ma umiejętność 

zastosowania podstawowej 

wiedzy z zakresu teorii 

makroekonomii w procesie 

podejmowania decyzji 

gospodarczych zarówno na 

poziomie makro-, jak i 

mikroekonomicznym. 

Student ma umiejętność 

zastosowania wiedzy z zakresu 

teorii makroekonomii w 

procesie podejmowania decyzji 

gospodarczych zarówno na 

poziomie makro-, jak i 

mikroekonomicznym. 

P_K01 

nie ma świadomości 

konieczności kierowania się 

dobrem społecznym w 

zarządzaniu państwem. 

ma świadomość konieczności kierowania się dobrem społecznym w zarządzaniu państwem. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3 h 

Praca własna studenta, w tym: 52 h 67 h 

- Przygotowanie eseju - - 

- Przeprowadzenie badań literaturowych 12 h 17 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych - - 

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
20 h 20 h 



- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 10 h 20 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 48 h 1,92 ECTS 33 h / 1,32 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne - - 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
- - 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 
− Krugman P., Wells R., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2020. 

− Mankiw N. Gregory, Taylor P. Mark, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2016. 

− Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014. 

− Marciniuk S. (red.), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, PWN, Warszawa 2013. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 
− Lis S., Współczesna makroekonomia, CeDeWu, Warszawa 2020. 

− Milewski R., Kwiatkowski E.  (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018. 

− Noga M., Mikroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej, CeDeWu, Warszawa 2017. 
Inne materiały dydaktyczne:  

  

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Paul-Krugman,a,74654481
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Robin-Wells,a,74654482


I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Statystyka w zarządzaniu 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy 

Punkty ECTS: 4 

Rok / Semestr:  I /2 

Osoba koordynująca przedmiot: Dr hab. Małgorzata Markowska 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Wiedza:  

Z przedmiotu metody ilościowe w zarządzaniu. 

Umiejętności: 

Odczytywania i przekształcania wzorów. Znajomość pojęć i interpretacji miar statystycznych, znajomość technik 

informatycznych w zakresie obsługi programu Excel. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Zapoznanie studenta z metodami pozwalającymi poprawnie rozumieć i interpretować wyniki badań częściowych, 

uogólniając je na populację generalną.  

C2 
Wykształcenie umiejętności doboru i zastosowania metod prognozowania odpowiednich dla określonych 

problemów związanych z zarządzaniem. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/zali

czenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
15     30  2 47 

Studia 

niestacjonar

ne 
10     20  2 32 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja. 

Projekt 
Zajęcia wspierane technikami komputerowymi (wykorzystanie oprogramowania 

GRETL i SPSS), projekt. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 
Student potrafi zdefiniować istotę wnioskowania statystycznego i jego zastosowania we 

wspomaganiu procesu podejmowania decyzji zarządczych. 

K_W12 

P_W02 

Zna zależności, które powstają między podmiotami systemu ekonomicznego i społecznego oraz 

potrafi zastosować tą wiedzę do budowy modeli umożliwiających prognozowanie wybranych 

zjawisk związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. 

Umiejętności: 

P_U01 
Posiada umiejętności zastosowania wybranych metod opisu, analizy i weryfikacji relacji 

między zjawiskami finansowymi, ekonomicznymi i społecznymi. 
K_U07, K_U08, 

K_U09, K_U13 

P_U02 

Potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do prognozowania wybranych kategorii 

związanych z działalnością przedsiębiorstwa oraz dokonać oceny ich przydatności i 

skuteczności. 

K_U07, K_U08, 

K_U09, K_U13 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 Jest gotów do analizy i krytycznej oceny źródeł informacji. K_K05 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  



Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 

Istota statystyki matematycznej i prognozowania. Statystyka matematyczna na usługach 

prognozowania. Prognozowanie a przewidywanie. Predykcja ekonometryczna. Prognoza ex 

post i ex ante. 

P_W01 

W2 

Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Prognoza sprzedaży: procedury prognozowania (od dołu, 

od góry), prognozowania a faza cyklu życia produktu, horyzont prognozy a metoda 

prognozowania, prognozowanie oparte na modelach szeregów czasowych, prognozowanie na 

podstawie modeli przyczynowo-skutkowych. 

P_W02 

W3 
Metody wnioskowania statystycznego: estymacja parametrów populacji a weryfikacja hipotez 

statystycznych 
P_W01 

W4 Przykłady zastosowania statystyki matematycznej w zarządzaniu.  P_W01 

Lp. Projekt: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

P1 
Pojęcie i dekompozycja szeregu czasowego. Wybór metody prognozowania na podstawie 

dekompozycji szeregu.  Wybór metody prognozowania uwzględniając horyzont prognozy.  
P_U02 

P2 
Naiwne metody prognozowania (naiwna prosta, naiwna z poprawką liniową i nieliniową, 

naiwna z sezonowością). 
P_U02 

P3 Modele średniej ruchomej. Błędy prognoz ex post. P_U02 

P4 Metody wygładzania wykładniczego. P_U02 

P5 
Modele trendu. Szacowanie parametrów modeli na podstawie próby – MNK. Modelowanie 

wahań sezonowych i cyklicznych. Prognozowanie na podstawie modeli tendencji rozwojowej. 
P_U02 

P6 
Prognozowanie na podstawie modeli przyczynowo-skutkowych. Prognoza punktowa i 

przedziałowa. Błąd prognozy ex ante. 
P_U01 

P7 
Wykorzystanie oprogramowania GRETL i SPSS w celu realizacji projektu analizy wyników 
badań wybranych parametrów rynku lub opinii społecznej.  

P_U01, P_U02 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

PW2 Rozwiązywanie zadań problemowych (samodzielne lub w ramach pracy zespołowej). 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

PW3 
Zapoznanie się z treścią wykładów oraz literaturą przedmiotu celem przygotowania do 

zaliczenia przedmiotu. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

PW4 

Przygotowanie projektu, którego celem jest prognoza wybranej przez zespół studentów 

zmiennej ekonomicznej. Zadania badawcze w ramach projektu obejmują: dekompozycję 

szeregu czasowego dla prognozowanej zmiennej w okresie historycznym, propozycję co 

najmniej dwóch alternatywnych metod prognozowania, porównanie ich skuteczności w 

prognozowaniu badanej zmiennej poprzez analizę wybranych błędów prognoz ex post, 

wyznaczenie prognoz ex ante (punktowych) z wykorzystaniem lepszej metody, prezentację 

graficzną prognoz ex post i ex ante w odniesieniu do danych rzeczywistych. Podsumowanie i 

krytyczna ocena przeprowadzonej analizy prospektywnej. 

P_U01, P_U02 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01   x      x   Wykład 

P_W02   x      x   Wykład 

P_U01         x  x Projekt 

P_U02         x  x Projekt 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Badania_rynku


P_K01         x  x Projekt 

P_K02         x  x Projekt 

P_K03         x  x Projekt 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

omówić istoty statystyki 

matematycznej i 

prognozowania. 

omówić istotę statystyki 

matematycznej i 

prognozowania. 

omówić istotę statystyki 

matematycznej i 

prognozowania, metody 

estymacji i weryfikacji 

hipotez statystycznych. 

omówić istotę statystyki 

matematycznej i 

prognozowania, zastosować 

metody estymacji i 

weryfikacji hipotez 

statystycznych. 

P_W02 

sformułować założeń 

konstrukcji modelu 

przyczynowo-skutkowego.  

wskazać zależności, które 

powstają między podmiotami 

systemu ekonomicznego i 

społecznego. 

wskazać zależności, które 

powstają między 

podmiotami systemu 

ekonomicznego i 

społecznego oraz potrafi 

zastosować tą wiedzę do 

budowy modeli 

przyczynowo-skutkowych. 

wskazać zależności, które 

powstają między podmiotami 

systemu ekonomicznego i 

społecznego oraz potrafi 

zastosować tą wiedzę do 

budowy modeli 

przyczynowo-skutkowych 

umożliwiających 

prognozowanie zjawisk 

finansowych. 

P_U01 

stosować metod 

prognozowania na podstawie 

modeli przyczynowo-

skutkowych. 

zastosować metody 

prognozowania na podstawie 

modeli przyczynowo-

skutkowych. wyznaczyć 

prognozę punktową. 

zastosować metody 

prognozowania na 

podstawie modeli 

przyczynowo-skutkowych 

wyznaczyć prognozę 

punktową i przedziałową. 

zastosować metody 

prognozowania na podstawie 

modeli przyczynowo-

skutkowych. wyznaczyć 

prognozę punktową i 

przedziałową, ocenić jakość 

prognostyczną modelu.  

P_U02 

stosować niestrukturalnych 

metod prognozowania na 

podstawie szeregów 

czasowych. 

zastosować niestrukturalne 

metody prognozowania na 

podstawie szeregów 

czasowych. 

dokonać dekompozycji 

szeregu czasowego i doboru 

odpowiednich 

niestrukturalnych metod 

prognozowania i je 

zastosować. 

dokonać dekompozycji 

szeregu czasowego i doboru 

odpowiednich 

niestrukturalnych metod 

prognozowania i je 

zastosować, ocenić ich jakość 

przy pomocy błędów ex post. 

P_K01 nie potrafi krytycznie oceniać. jest gotów do analizy i krytycznej oceny źródeł informacji w ramach przygotowania projektu. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 24 h 

Egzamin/zaliczenie 2 h 2 h 

Praca własna studenta, w tym: 53 h 68 h 

- Przygotowanie eseju --- --- 

- Przeprowadzenie badań literaturowych 7 h 15 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych --- --- 

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
20 h 20 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 18 h 25 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 8 h 8 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 47 h / 1,88 ECTS 32 h /1,28 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne --- --- 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
--- --- 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Statystyka matematyczna. Przykłady i zadania, CeDeWu 2020. 

− Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2017. 

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Iwona-Bak,a,74116172
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Iwona-Markowicz,a,74656126
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Magdalena-Mojsiewicz,a,74116173
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Katarzyna-Wawrzyniak,a,74662838
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989


− Dittman P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Nieoczywiste 2017. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Statystyka opisowa. Przykłady i zadania, CeDeWu 2020. 

− Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Statystyka w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, WNT 2018. 

− Szpulak A., Szabela-Pasierbińska E., Dittmann I., Dittmann P., Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wolters 

Kluwer 2016. 

Inne materiały dydaktyczne:  

− Zestaw zadań i baza danych przygotowane przez prowadzącego ćwiczenia 

− Oprogramowanie GRETL i SPSS. 

  

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Iwona-Bak,a,74116172
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Iwona-Markowicz,a,74656126
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Magdalena-Mojsiewicz,a,74116173
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Katarzyna-Wawrzyniak,a,74662838
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Iwona-Bak,a,74116172
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Iwona-Markowicz,a,74656126
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Magdalena-Mojsiewicz,a,74116173
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Katarzyna-Wawrzyniak,a,74662838
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/WNT,w,69238788
https://www.taniaksiazka.pl/autor/aleksandra-szpulak
https://www.taniaksiazka.pl/autor/ewa-szabela-pasierbinska
https://www.taniaksiazka.pl/autor/iwona-dittmann
https://www.taniaksiazka.pl/autor/pawel-dittman


I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Społeczna odpowiedzialność biznesu  

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy 

Punkty ECTS: 3 

Rok / Semestr:  II / 3 

Osoba koordynująca przedmiot: Dr Bartosz Głowacki 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Student powinien znać podstawowe procesy personalne zachodzące w organizacji. Posiadać podstawową wiedzę z zakresu etyki 

działań podejmowanych w organizacji. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Jest zapoznanie studentów z menedżerskim wykorzystaniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu do 

podwyższenia efektywności gospodarowania przedsiębiorstwem. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
  30     2 32 

Studia 

niestacjonarne 
  20     2 22 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Konwersatorium 
Zajęcia w formie konwersatoryjnej, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca w 

małych grupach, analiza przypadku. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 
Student zna i objaśnia kluczowe pojęcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, 

wyjaśnia znaczenie CSR i potrafi wskazać jego przejawy w praktyce gospodarczej  
K_W07, K_W18 

P_W02 
Student identyfikuje teorie psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i ich odniesienie do 

społecznej odpowiedzialności biznesu oraz do problemów zarządzania 
K_W08, K_W18 

P_W03 Rozumie znaczenie pracy zespołowej w budowaniu społecznie odpowiedzialnej organizacji K_W09, K_W18 

Umiejętności: 

P_U01 
Integruje wiedzę z zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi 

w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów w obszarze CSR. 
K_U02 K_U05, 

K_U16 

P_U02 

Dokonuje analizy etyczno-społecznych skutków decyzji i działań biznesowych dla otoczenia, 

potrafi sformułować politykę CSR i zrealizować strategię CSR w stosując odpowiednie metody 

i narzędzia. 

K_U07, K_U25 

P_U03 
Posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji przedsiębiorstwa oraz definiowania 

priorytetów odnoszących się do strategii CSR organizacji 

K_U06, K_U10, 

K_U11 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest gotów do inicjowania i tworzenia rozwiązań w zakresie społecznej odpowiedzialności 

biznesu 
K_K04 

P_K02 Jest gotów wykazać się etyczną postawą wrażliwością społeczną. K_K02 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  



Lp. Konwersatorium: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Kw1 

Przegląd teorii etycznych, etyka opisowa, etyka normatywna - etyka intencji (kantowską); etyka 

skutków, etyka deontologiczna, etyka aksjologiczno-normatywna, etyka odpowiedzialności i 

sumienia, etyka obowiązku. 

Systemy etyczne: podejście utylitarne, podejście praw człowieka, podejście sprawiedliwości 

społecznej 

Wartości, normy moralne i wybrane teorie etyczne, źródła wartości i norm moralnych 

P_W02, P_U01, 

P_U02, P_K02 

Kw2 

Kreatorzy i odbiorcy działań biznesowych, stakeholders: pracownicy, zawiązki zawodowe, 

związki pracodawców, grupy nacisku w otoczeniu: banki, dostawcy, klienci, etc. 

Społeczne zaangażowanie firm, koncepcja CSR, obszary CSR, wolontariat pracowniczy 

P_W01, P_U01, 

P_U03, P_K01 

Kw3 

Ewolucja koncepcja CSR, różnice między stewardship a voluntaty Principle, CSR1.0, 2.0, 

koncepcja zrównoważonego rozwoju. 

Algorytmy podejmowania i oceniania odpowiedzialnych decyzji biznesowych 

Metody kształtowania postaw etycznych, szkolenia, systemy selekcji i rekrutacji, kodeksy 

etyczne, ethical policy statments, przywództwo etyczne, instytucja ombudsmana i 

whistlerblowera, komitety etyczne, sprawozdawczość społeczna 

P_W03, P_U02, 

P_K01, P_K02 

Kw4 

Narzędzia CSR, kampanie społeczne, marketing społeczny, marketing zaangażowany 

społecznie (cause related marketing), programy etyczne dla pracowników, nadzór 

korporacyjny, eko-znakowanie i znakowanie społeczne, inwestycje społecznie odpowiedzialne 

Programy wspierające odpowiedzialny biznes 

P_W01, P_U01, 

P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 Zapoznanie się z literaturą podstawową przedmiotu i przygotowanie się do egzaminu. 
P_W01, P_W02, 

P_W03 

PW2 Opracowanie kwestii dyskusyjnych. 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01, 

P_K02 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01 x    x      x Konwersatorium 

P_W02 x    x      x Konwersatorium 

P_W03 x    x      x Konwersatorium 

P_U01     x      x Konwersatorium 

P_U02     x      x Konwersatorium 

P_U03     x      x Konwersatorium 

P_K01     x      x Konwersatorium 

P_K02     x      x Konwersatorium 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

Nie objaśnia kluczowych 

pojęć z zakresu społecznej 

odpowiedzialności biznesu, 

opisać znaczenia CSR i 

wskazać jego przejawów w 

praktyce gospodarczej  

Objaśnia kluczowe pojęcia z 

zakresu społecznej 

odpowiedzialności biznesu, 

wyjaśnić znaczenie CSR i 

wskazać jego przejawy w 

praktyce gospodarczej  

Objaśnia poprawnie 

kluczowe pojęcia z zakresu 

społecznej 

odpowiedzialności biznesu, 

poprawnie wyjaśnić 

znaczenie CSR i wskazać 

jego przejawy w praktyce 

gospodarczej  

Objaśnia szczegółowo 

kluczowe pojęcia z zakresu 

społecznej odpowiedzialności 

biznesu, ze zrozumieniem 

wyjaśniać znaczenie CSR i 

wskazać wiele jego 

przejawów w praktyce 

gospodarczej  



P_W02 

Nie identyfikuje teorii 

psychologii biznesu oraz 

socjologii organizacji i ich 

odniesień do społecznej 

odpowiedzialności biznesu i 

problemów zarządzania 

Identyfikuje teorie 

psychologii biznesu oraz 

socjologii organizacji i 

omówić ich odniesienia do 

społecznej odpowiedzialności 

biznesu i problemów 

zarządzania 

Identyfikuje poprawnie 

teorie psychologii biznesu 

oraz socjologii organizacji i 

omówić ich odniesienia do 

społecznej 

odpowiedzialności biznesu i 

problemów zarządzania 

Identyfikuje poprawnie teorie 

psychologii biznesu oraz 

socjologii organizacji i ze 

szczegółami omówić ich 

odniesienia do społecznej 

odpowiedzialności biznesu i 

problemów zarządzania 

P_W03 

Nie identyfikuje znaczenia 

pracy zespołowej i jej 

wpływu na budowanie 

społecznie odpowiedzialnej 

organizacji 

Identyfikuje znaczenie pracy 

zespołowej i jej wpływu na 

budowanie społecznie 

odpowiedzialnej organizacji 

Identyfikuje i poprawnie 

omawia znaczenie pracy 

zespołowej oraz 

przedyskutować jej wpływ 

na budowanie społecznie 

odpowiedzialnej organizacji 

Identyfikuje i poprawnie 

omawia znaczenie pracy 

zespołowej oraz 

przedyskutować jej wpływ na 

budowanie społecznie 

odpowiedzialnej organizacji 

podając przykłady z praktyki 

organizacyjnej 

przedsiębiorstw. 

P_U01 

Nie potrafi integrować 

wiedzy z zarządzania 

przedsiębiorstwem, 

marketingu, zzl w celu 

tworzenia rozwiązań 

problemów w obszarze CSR 

Potrafi integrować wiedzę z 

zarządzania 

przedsiębiorstwem, 

marketingu, zzl w celu 

tworzenia rozwiązań 

problemów w obszarze CSR 

Potrafi ze zrozumieniem 

integrować wiedzę z   

zarządzania 

przedsiębiorstwem, 

marketingu, zzl w celu 

tworzenia poprawnych 

rozwiązań problemów w 

obszarze CSR 

Potrafi ze zrozumieniem 

integrować wiedzę z   

zarządzania 

przedsiębiorstwem, 

marketingu, zzl w celu 

tworzenia poprawnych 

rozwiązań problemów w 

obszarze CSR wykazując 

znajomość zalecanej 

literatury. 

P_U02 

Nie potrafi przeprowadzić 

analizy etyczno-społecznych 

skutków decyzji i działań 

biznesowych dla otoczenia, 

nie wykazuje umiejętności z 

zakresu kształtowania polityki 

CSR, strategię CSR, metod i 

narzędzi CSR. 

Potrafi przeprowadzić analizę 

etyczno-społecznych skutków 

decyzji i działań biznesowych 

dla otoczenia, potrafi w 

sposób ogólny zaprojektować 

politykę CSR i strategię CSR, 

stosując metody i narzędzia 

CSR. 

Potrafi dokonać poprawnej 

analizy etyczno-

społecznych skutków 

decyzji i działań 

biznesowych dla otoczenia, 

potrafi poprawnie 

sformułować politykę CSR 

i zrealizować strategię CSR 

w stosując odpowiednie 

metody i narzędzia CSR. 

Potrafi dokonać szczegółowej 

analizy etyczno-społecznych 

skutków decyzji i działań 

biznesowych dla otoczenia, 

potrafi poprawnie 

sformułować politykę CSR i 

odpowiednio zrealizować 

strategię CSR w stosując 

odpowiednie metody i 

narzędzia CSR. 

P_U03 

Nie potrafi dokonać diagnozy 

sytuacji przedsiębiorstwa oraz 

zdefiniować priorytetów 

odnoszących się do strategii 

CSR organizacji 

Potrafi dokonać diagnozy 

sytuacji przedsiębiorstwa oraz 

definiować priorytety 

odnoszące się do strategii 

CSR organizacji 

Potrafi umiejętnie 

przeprowadzić diagnozę 

sytuacji przedsiębiorstwa 

oraz poprawnie definiować 

priorytety odnoszące się do 

strategii CSR organizacji 

Potrafi bezbłędne 

diagnozować sytuację 

przedsiębiorstwa oraz 

definiować priorytety 

odnoszące się do strategii 

CSR organizacji, powołując 

się na źródła literatury. 

P_K01 

Nie jest gotów inicjować ani 

uczestniczyć w pracy 

zespołowej, współtworzyć 

rozwiązania w zakresie 

społecznej odpowiedzialności 

biznesu 

Jest gotów inicjować 

tworzenie i uczestniczyć w 

pracy zespołowej, 

współtworzy rozwiązania w 

zakresie społecznej 

odpowiedzialności biznesu 

Jest gotów inicjować 

tworzenie i uczestniczyć w 

pracy zespołowej, 

współtworzyć rozwiązania 

w zakresie społecznej 

odpowiedzialności biznesu, 

wykazując aktywną 

postawę. 

Jest gotów inicjować 

tworzenie i uczestniczyć w 

pracy zespołowej, 

współtworzyć innowacyjne 

rozwiązania w zakresie 

społecznej odpowiedzialności 

biznesu, wykazując bardzo 

aktywną postawę. 

P_K02 

Nie jest gotów wykazać się 

etyczną postawą i 

wrażliwością społeczną 

Jest gotów wykazać się 

etyczną postawą wrażliwością 

społeczną 

Jest gotów wykazać się i 

promować w zespole 

etyczną postawę i 

wrażliwość społeczną 

Jest gotów wykazać się i 

aktywnie promować w grupie 

i wśród studentów etyczną 

postawę i wrażliwość 

społeczną 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
30 h 20 h 

Egzamin/zaliczenie 2 h 2 h 

Praca własna studenta, w tym: 43 h 53 h 

- Przygotowanie eseju - - 



- Przeprowadzenie badań literaturowych 10 h 15 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych - - 

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
- - 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 25 h 30 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 8 h 8 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h / 3 ECTS 75 h / 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 32 h / 1,28 ECTS 22 h / 0,88 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne - - 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
- - 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020. 

− Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020 

− Uziębło A. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu, podatki, inwestycje: wybrane aspekty, Wyższa Szkoła Bankowa, 

Gdańsk 2015. 

− Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Warszawa, PWE, 2009 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Fortuna P., Rożnowski B., Psychologia biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN 2020. 

− Surma J., Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, PWN 2019. 

− Śnieżek E., Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 

2017. 

− Dietl J., Gasparski W., Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. 

Inne materiały dydaktyczne:  

− Materiały szkoleniowe, case study, teskty źródłowe. 

  

https://livro.pl/autor/800340/Rożnowski+Bohdan.html


I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Zarządzanie finansami 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne 
Punkty ECTS: 4 

Rok / Semestr:  II / 3 

Osoba koordynująca przedmiot: Dr Dariusz Prokopowicz 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Student powinien posiadać ogólną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz podstawowe wiadomości z zakresu 

matematyki. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 

Znajomość systemów i instrumentów finansowych na rynku pieniężnym i kapitałowym oraz ich roli w 

gospodarce narodowej. 

Poznanie przez studenta gospodarki finansowej przedsiębiorstwa oraz zdobycie umiejętności wykorzystania 

wybranych parametrów finansowych do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. 

C2 
Zdolność interpretacji i wykorzystywania instrumentów rynku finansowego. 

Opanowanie umiejętności przeprowadzania analiz na podstawie sprawozdań finansowych. 

C3 
Nabycie wiedzy i umiejętności wyboru optymalnego źródła finansowania przedsiębiorstwa z uwzględnieniem 

czynników ryzyka oraz kosztu kapitału. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
30 30      3 63 

Studia 

niestacjonarne 
20 20      3 33 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykład klasyczny, prezentacja multimedialna. 

Ćwiczenia: 
Praca indywidualna i grupowa, dyskusja, studia przypadków, rozwiązywanie zadań 

praktycznych. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 
P_W01 Wyjaśnia rolę systemu finansowego w gospodarce narodowej.  K_W02, K_W13 

P_W02 
Zna formy rozliczeń pieniężnych i rozumie zasady funkcjonowania rynku pieniężnego i rynku 

kapitałowego oraz posiada wiedzę na temat instrumentów finansowych. 

K_W01, K_W02, 

K_W03, K_W04, 

K_W13, K_W21 

P_W03 Zna i rozumie finansowe cele przedsiębiorstwa. 

K_W01, K_W02, 

K_W07, K_W15, 

K_W21 

P_W04 Student definiuje kategorie i instrumenty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 
K_W01, K_W15, 

K_W21 

P_W05 Student charakteryzuje zasady budowania strategii finansowania przedsiębiorstwa. 
K_W07, K_W15, 

K_W21 

Umiejętności: 



P_U01 
Potrafi wykorzystać rachunek wartości pieniądza w czasie do podejmowania decyzji 

finansowych.  

K_U02, K_U05, 

K_U06, K_U09, 

K_U19 

P_U02 Potrafi wycenić instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego. 
K_U05, K_U09, 

K_U10 

P_U03 Umie analizować przedsiębiorstwo jako system finansowy. 

K_U01, K_U02, 

K_U04, K_U05, 

K_U08, K_U10 

P_U04 

Student potrafi przeprowadzić ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przy 

wykorzystaniu danych ze sprawozdania finansowego oraz uzyskane wyniki wykorzystać do 

podejmowania decyzji zarządczych i finansowych. 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08, 

K_U10, K_U13 

P_U05 Student potrafi dokonać wyboru źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa.  

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U08, 

K_U10, K_U13 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest gotów do krytycznej oceny dotyczącej stosowanej wiedzy w zakresie finansów do w 

procesach zarządzania. 
K_K05 

P_K02 
Jest gotów do podejmowania projektów finansowych służących interesom społeczności 

lokalnej. 
K_K02 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 
Istota, zakres i funkcje finansów w gospodarce rynkowej. Model ruchu okrężnego. System 

finansowy i sektory finansowe gospodarki narodowej. 
P_W01 

W2 
Instytucje finansowe i ich zadania. Nadzór nad instytucjami finansowymi. Przepływy 

finansowe w gospodarce. 
P_W01 

W3 Instrumenty finansowe i ich systematyzacja – Formy rozliczeń pieniężnych.  
P_W02, P_W03, 

P_U01, P_U02 

W4 

Rynek finansowy (segmenty, instrumenty, uczestnicy). Giełda papierów wartościowych – 

funkcje, organizacja, systemy notowań. Instrumenty finansowe o podstawie dochodowej i 

dyskontowej.  Założenia wyceny instrumentów finansowych. 

P_W04, K_K01 

W5 Budżet i polityka fiskalna. Deficyt budżetowy i dług publiczny. P_W01 

W6 Polityka pieniężna banku centralnego i jej instrumenty. P_W01, P_W04 

W7 

Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej (otoczenie, konkurencja, cele finansowe). 

Podejmowanie i formułowanie strategii przedsiębiorstwa. Budżetowanie i planowanie 

finansowe. 

P_W01, P_W02, 

P_W03 

W8 
Strategia finansowa a strategia finansowania w kontekście celów przedsiębiorstwa. Obszary 

strategicznych decyzji finansowych. Uwarunkowania decyzji finansowych. 

P_W01, P_W02, 

P_W03 

W9 Klasyczne formy finansowania przedsiębiorstwa i kryteria ich wyboru. 
P_W01, P_W02, 

P_W03 

W10 Innowacyjne formy finansowania przedsiębiorstwa. 
P_W01, P_W02, 

P_W03 

W11  
Finansowanie przedsiębiorstwa w różnych fazach jego życia. Finansowanie przedsiębiorstwa 

w kryzysie. 

P_W01, P_W02, 

P_W03 

W12 
Planowanie krótkookresowe – kapitał pracujący netto i strategie zarządzania kapitałem 

pracującym netto. 

P_W01, P_W02, 

P_W03 

W13 
Metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – wstępna ocena sprawozdania oraz analiza 

wskaźnikowa. 

P_W01, P_W02, 

P_W03 

W14 
Planowanie wzrostu w wybranych obszarach (docelowa struktura kapitału, polityka 

dywidendy). 

P_W01, P_W02, 

P_W03 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Ćw1 Kreacja pieniądza w systemie bankowym – przykłady liczbowe. P_W02, P_U01 

Ćw2 Wartość pieniądza w czasie. Dyskontowanie i kapitalizacja – przykłady liczbowe. P_W02, P_U01 

Ćw3 Wycena wybranych instrumentów rynku finansowego – przykłady liczbowe. P_W02, P_U01 

Ćw4 Finansowanie rozwoju z kapitałów własnych (amortyzacja, zysk zatrzymany) – analiza przypadków. P_W02, P_U01 



Ćw5 Źródła finansowania przedsiębiorstwa i kryteria ich wyboru. P_W02, P_U01 

Ćw6 Wskaźnikowa ocena sytuacji finansowej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01, 

Ćw7 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw8 Analiza obszarów strategicznych decyzji finansowych przedsiębiorstw. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw9 Analiza klasycznych form finansowania przedsiębiorstwa. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw10 Analiza innowacyjnych form finansowania przedsiębiorstwa. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw11 
Analiza zarządzania finansami przedsiębiorstwa w różnych fazach cyklu jego życia oraz podczas 

kryzysu. 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw12 Tworzenie strategii zarządzania kapitałem pracującym netto. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw13 Tworzenie zagregowanych planów finansowych. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw14 Tworzenie planu wzrostu przedsiębiorstwa. 
P_U01, P_U02, 

P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 
Przygotowanie w grupie prezentacji multimedialnej dotyczącej wybranego źródła finansowania 

przedsiębiorstwa. 

P_W01, P_W02 

P_U01, P_K01 

PW2 
Opracowanie zagadnień teoretycznych z zakresu treści przedmiotowych w celu przygotowania 

się do egzaminu. 

P_W01, P_W02  

PW3 Zapoznanie się z treścią wykładów oraz literaturą przedmiotu celem przygotowania do zajęć 

dydaktycznych. 

P_W01, P_W02, 

P_W03   

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01 x    x      x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_W02 x    x      x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_W03 x    x      x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_W04 x    x      x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_W05 x    x      x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_U01     x  x    x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_U02     x  x    x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_U03     x  x    x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_U04     x  x    x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_U05     x  x    x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_K01     x     x x Ćwiczenia 



P_K02     x     x x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia 

się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/ ie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

wyjaśnić roli systemu 

finansowego w gospodarce 

narodowej. 

wyjaśnić na podstawowym 

poziomie rolę systemu 

finansowego w gospodarce 

narodowej. 

wyjaśnić kompleksowo rolę 

systemu finansowego w 

gospodarce narodowej. 

wyjaśnić i obszernie rolę 

systemu finansowego w 

gospodarce narodowej, 

odwołując się do przykładów 

praktycznych i własnych 

doświadczeń. 

P_W02 

nie zna form rozliczeń 

pieniężnych i nie rozumie 

zasady funkcjonowania 

rynku pieniężnego i rynku 

kapitałowego oraz posiada 

wiedzę na temat 

instrumentów finansowych. 

zna niektóre formy rozliczeń 

pieniężnych i rozumie 

niektóre zasady 

funkcjonowania rynku 

pieniężnego i rynku 

kapitałowego oraz posiada 

wiedzę na temat 

instrumentów finansowych. 

zna form rozliczeń 

pieniężnych i rozumie 

zasady funkcjonowania 

rynku pieniężnego i rynku 

kapitałowego oraz posiada 

wiedzę na temat 

instrumentów finansowych. 

zna form rozliczeń 

pieniężnych i szczegółowo je 

opisuje oraz rozumie zasady 

funkcjonowania rynku 

pieniężnego i rynku 

kapitałowego oraz posiada 

szczegółową wiedzę na temat 

instrumentów finansowych. 

P_W03 

nie zna i nie rozumie 

finansowych celów 

przedsiębiorstwa 

zna i rozumie niektóre 

finansowe cele 

przedsiębiorstwa 

zna i rozumie finansowe 

cele przedsiębiorstwa 

zna i rozumie finansowe cele 

przedsiębiorstwa i je 

szczegółowo opisuje 

P_W04 

nie definiuje kategorii i 

instrumentów zarządzania 

finansami przedsiębiorstwa. 

definiuje niektóre kategorie i 

instrumenty zarządzania 

finansami przedsiębiorstwa. 

definiuje kategorie i 

instrumenty zarządzania 

finansami przedsiębiorstwa. 

definiuje i szczegółowo 

opisuje kategorie i 

instrumenty zarządzania 

finansami przedsiębiorstwa 

P_W05 

nie zna zasady budowania 

strategii finansowania 

przedsiębiorstwa. 

charakteryzuje podstawowe 

zasady budowania strategii 

finansowania 

przedsiębiorstwa. 

charakteryzuje zasady 

budowania strategii 

finansowania 

przedsiębiorstwa. 

charakteryzuje szczegółowo 

zasady budowania strategii 

finansowania 

przedsiębiorstwa. 

P_U01 

wykorzystać rachunku 

wartości pieniądza w czasie 

do podejmowania decyzji 

finansowych. 

częściowo wykorzystać 

rachunek wartości pieniądza 

w czasie do podejmowania 

decyzji finansowych. 

w pełni wykorzystać 

rachunek wartości pieniądza 

w czasie do podejmowania 

decyzji finansowych. 

w pełni wykorzystać 

rachunek wartości pieniądza 

w czasie do podejmowania 

decyzji finansowych, 

osiągając wysokiej jakości 

rezultaty. 

P_U02 

nie potrafi wycenić 

podstawowych 

instrumentów rynku 

pieniężnego i kapitałowego. 

potrafi wycenić niektóre 

podstawowe instrumenty 

rynku pieniężnego i 

kapitałowego. 

potrafi wycenić 

podstawowe instrumenty 

rynku pieniężnego i 

kapitałowego. 

potrafi wycenić podstawowe 

instrumenty rynku 

pieniężnego i kapitałowego 

oraz szczegółowo je 

uzasadnić. 

P_U03 

nie potrafi analizować 

przedsiębiorstwo jako 

system finansowy. 

umie analizować 

przedsiębiorstwo jako system 

uwzględniając niektóre jego 

elementy finansowy. 

umie analizować 

przedsiębiorstwo jako 

system finansowy. 

umie kompleksowo 

analizować przedsiębiorstwo 

jako system finansowy. 

P_U04 

nie potrafi przeprowadzić 

oceny sytuacji finansowej 

przedsiębiorstwa przy 

wykorzystaniu danych ze 

sprawozdania finansowego 

oraz uzyskane wyniki 

wykorzystać do 

podejmowania decyzji 

zarządczych i finansowych. 

potrafi przeprowadzić proste 

oceny sytuacji finansowej 

przedsiębiorstwa przy 

wykorzystaniu danych ze 

sprawozdania finansowego 

oraz uzyskane wyniki 

wykorzystać do 

podejmowania podstawowych 

decyzji zarządczych i 

finansowych. 

potrafi przeprowadzić 

oceny sytuacji finansowej 

przedsiębiorstwa przy 

wykorzystaniu danych ze 

sprawozdania finansowego 

oraz uzyskane wyniki 

wykorzystać do 

podejmowania decyzji 

zarządczych i finansowych. 

potrafi przeprowadzić 

szczegółowe oceny sytuacji 

finansowej przedsiębiorstwa 

przy wykorzystaniu danych 

ze sprawozdania finansowego 

oraz uzyskane wyniki 

wykorzystać do 

podejmowania złożonych 

decyzji zarządczych i 

finansowych. 

P_U05 

nie potrafi dokonać wyboru 

źródeł finansowania 

działalności 

przedsiębiorstwa. 

potrafi dokonać wyboru 

podstawowych źródeł 

finansowania działalności 

przedsiębiorstwa. 

potrafi dokonać wyboru 

źródeł finansowania 

działalności 

przedsiębiorstwa. 

potrafi dokonać wyboru 

źródeł finansowania 

działalności przedsiębiorstwa. 

i szczegółowo uzasadnić ich 

wybór. 

P_K01 

nie jest gotów do krytycznej 

oceny dotyczącej 

stosowanej wiedzy w 

zakresie finansów do w 

procesach zarządzania. 

jest gotów do krytycznej oceny dotyczącej stosowanej wiedzy w zakresie finansów do w 

procesach zarządzania. 



P_K02 

nie jest gotów do 

podejmowania projektów 

finansowych służących 

interesom społeczności 

lokalnej. 

jest gotów do podejmowania projektów finansowych służących interesom społeczności 

lokalnej. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
60 h 40 h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3 h 

Praca własna studenta, w tym: 37h 57 h 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 7 h 17 h 

- Przygotowanie do prowadzenia badań empirycznych   

- Prezentacja (zebranie danych, wykonanie prezentacji, itd.) 10 h 10 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 10 h 20 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 63 h / 2,52 ECTS 43 h / 1,72 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 50 h / 2 ECTS 50h / 2 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
- - 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Korenik D., Korenik S., Podstawy finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019. 

− Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020. 

− Czerwonka L., Zarządzanie finansami. Wprowadzenie, przykłady i zadania, C.H. Beck, Warszawa 2018. 

− Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020. 

− Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie: przykłady, zadania i 

rozwiązania, CeDeWu, Warszawa 2017.  

− Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Zadora H. (red.), Finanse: kategorie, zjawiska i procesy, podmioty, Difin, Warszawa 2015. 

− Owsiak S., Finanse, PWE, Warszawa 2015. 

− Grzywacz J. (red.), Finanse przedsiębiorstwa. 5, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016. 

− Klamut, Elżbieta. (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, Wydawnictwo Społecznej 

Akademii Nauk, Łódź - Warszawa 2017. 

− Golej R., Prędkiewicz K., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. Marina, Wrocław 2015. 

− Dybał M., Homa M., Jakubowski S., Sura R., Zawadzka P., Banaszczak-Soroka U. (red.), Rynki finansowe. Organizacja, 

instytucje, uczestnicy, C.H. Beck, Warszawa 2019. 
Inne materiały dydaktyczne:  

- opracowania własne prowadzących 

   

https://ksiegarnia.pwn.pl/Zarzadzanie-finansami-przedsiebiorstw,68738079,p.html
https://ksiegarnia.pwn.pl/Zarzadzanie-finansami-przedsiebiorstw,68738079,p.html
https://www.ksiegarnia.beck.pl/autorzy/mariusz-dybal
https://www.ksiegarnia.beck.pl/autorzy/magdalena-homa
https://www.ksiegarnia.beck.pl/autorzy/sebastian-jakubowski
https://www.ksiegarnia.beck.pl/autorzy/rafal-sura
https://www.ksiegarnia.beck.pl/autorzy/patrycja-zawadzka
https://www.ksiegarnia.beck.pl/autorzy/urszula-banaszczak-soroka


I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Rachunkowość 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne 
Punkty ECTS: 4  

Rok / Semestr:  II /3 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Teresa Szot-Gabryś 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w ramach przedmiotu: Podstawy zarządzania. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Znajomość zasady i sposoby prowadzenia rachunkowości w organizacjach  

C2 Zdolność wykorzystania poznanych zasad rachunkowości w praktyce 

C3 Wykształcenie świadomości wymogu etycznego postępowania w rachunkowości  

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia stacjonarne 30 30      3 63 
Studia 

niestacjonarne 
20 20      3 43 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykład z prezentacją multimedialną. 

Ćwiczenia Ćwiczenia rachunkowe, case study, zadania praktyczne. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 
Student zna miejsce rachunkowości w systemie informacyjnym i systemie zarządzania 

przedsiębiorstwem oraz zasady rachunkowości. 
K_W01, K_W21 

P_W02 Wymienia elementy sprawozdania finansowego oraz jego użytkowników. K_W15, K_W21 

P_W03 
Zna treść i układ bilansu. Rozumie wpływ zasady równowagi bilansowej na 

odzwierciedlenie zdarzeń, zjawisk i procesów gospodarczych w systemie rachunkowości.  
K_W15, K_W21 

P_W04 Omawia zasady pomiaru, dokumentowania i ewidencji zdarzeń na kontach bilansowych. K_W15, K_W21 

P_W05 Charakteryzuje zasady funkcjonowania kont wynikowych i ustalanie wyniku finansowego.  K_W15, K_W21 

P_W06 
Omawia zasady ewidencji towarów, materiałów, aktywów trwałych, amortyzacji oraz 

produktów pracy i przychodów ze sprzedaży. 
K_W15, K_W21 

Umiejętności: 

P_U01 

Student potrafi zakładać i otwierać konto księgowe, dokonywać ewidencji podstawowych 

operacji gospodarczych zgodnie z zasadą podwójnego zapisu oraz zamykać konto. Potrafi 

także wykrywać i korygować błędy księgowe. 

K_U02, K_U08, 

K_U15, K_U10 

P_U02 
Student potrafi sporządzić bilans otwarcia, dokonać ewidencji operacji gospodarczych na 

kontach bilansowych i sporządzić bilans zamknięcia. 
K_U02, K_U08, 

K_U15, K_U10 

P_U03 

Student dokonuje ewidencji na kontach wynikowych, potrafi ustalić wynik finansowy z 

użyciem konta 860 oraz potrafi sporządzić rachunek zysków i strat w wybranym 

wariancie. 

K_U02, K_U08, 

K_U15, K_U10 

P_U04 Student posługuje się metodą FIFO i LIFO do wyceny rozchodu zapasów. 
K_U02, K_U08, 

K_U15, K_U10 



P_U05 
Student ustala wartość początkową środków trwałych oraz potrafi dokonać ewidencji 

zużycia majątku trwałego i jego amortyzacji. 
K_U02, K_U08, 

K_U15, K_U10 

P_U06 Student kalkuluje wynik ze sprzedaży 
K_U02, K_U08, 

K_U15, K_U10 

Kompetencje: 

P_K01 
Student ma świadomość znaczenia rzetelności ujęcia operacji gospodarczych w księgach 

rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym. 
K_K01, K_K04 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 

Miejsce rachunkowości w systemie informacyjnym i systemie zarządzania 

przedsiębiorstwem. Istota, funkcje i zasady rachunkowości. Zakres rachunkowości. 

Podstawowe sprawozdania finansowe. Użytkownicy informacji pochodzących z 

rachunkowości. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04, 

P_W05, P_W06 

W2 

Bilans majątkowy. Metoda bilansowa. Aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe i ich struktura. 

Źródła finansowania aktywów: kapitał własny, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 

Treść i układ bilansu – sporządzanie bilansu. Wpływ zasady równowagi bilansowej na 

odzwierciedlenie zdarzeń, zjawisk i procesów gospodarczych w systemie rachunkowości. 

Zdarzenia gospodarcze – charakterystyka i klasyfikacja; zdarzenia wynikowe i bez 

wynikowe. Wpływ zdarzeń gospodarczych na strukturę aktywów i pasywów bilansu oraz 

sumę bilansową. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04, 

P_W05, P_W06 

W3 

Zasady pomiaru zdarzeń, ich dokumentowania i ewidencji na kontach księgowych. Pojęcie 

i cechy konta. Typy kont. Zasady ewidencji na kontach bilansowych. Charakterystyka kont 

bilansowych. Otwieranie kont, ewidencja operacji bilansowych, zamykanie kont. 

Zestawienie obrotów i sald – bilans próbny. Bilans końcowy. Wykrywanie błędów 

księgowych i ich poprawianie. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04, 

P_W05, P_W06 

W4 

Zasady ewidencji na kontach wynikowych. Ewidencja i rozliczanie kosztów. Kategorie 

kształtujące wynik finansowy jednostki. Cechy charakterystyczne i zasady funkcjonowania 

kont wynikowych - ustalanie wyniku finansowego. Zakres informacyjny konta „Wynik 

finansowy”. Porównawczy i kalkulacyjny rachunek zysków i strat. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04, 

P_W05, P_W06 

W5 

Przykład ewidencji operacji gospodarczych od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia. 

Ewidencja udokumentowanych operacji bilansowych i wynikowych. Sporządzanie: 

zestawienia obrotów i sald, rachunku zysków i strat, bilansu końcowego, zamknięcie kont 

na koniec roku obrotowego. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04, 

P_W05, P_W06 

W6 

Ewidencja materiałów i towarów. Wycena rozchodu zapasów – metoda FIFO, LIFO, średnia 

ważona, indywidualnej identyfikacji. Dokumentacja obrotu materiałowego. Przykład 

ewidencji i rozliczania zakupu materiałów, ewidencja i rozliczanie zużycia materiałów. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04, 

P_W05, P_W06 

W7 

Podstawy ewidencji aktywów trwałych. Metody obliczania i ewidencji zużycia środków 

trwałych. Przykład obliczania amortyzacji środków trwałych metodą liniową i degresywną. 

Zasady ewidencji zmian w stanie i wartości środków trwałych. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04, 

P_W05, P_W06 

W8 

Produkty pracy i przychody ze sprzedaży. Rozliczenie kosztów produkcji. Warianty wyceny 

i ewidencji produktów gotowych. Przykład ewidencji sprzedaży wyrobów, ustalanie kosztu 

wytworzenia wyrobów sprzedanych oraz wyniku ze sprzedaży wyrobów. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04, 

P_W05, P_W06 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Ćw1 

Bilans majątkowy. Metoda bilansowa. Aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe i ich struktura. 

Źródła finansowania aktywów: kapitał własny, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 

Treść i układ bilansu – sporządzanie bilansu. 

P_W02, P_W03, 

P_W04, P_W05, 

P_W06, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_U04, P_U05, 

P_U06, P_K01 

Ćw2 

Wpływ zasady równowagi bilansowej na odzwierciedlenie zdarzeń, zjawisk i procesów 

gospodarczych w systemie rachunkowości. Zdarzenia gospodarcze – charakterystyka i 

klasyfikacja; zdarzenia wynikowe i bezwynikowe. Wpływ zdarzeń gospodarczych na 

strukturę aktywów i pasywów bilansu oraz sumę bilansową. 

P_W02, P_W03, 

P_W04, P_W05, 

P_W06, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_U04, P_U05, 

P_U06, P_K01 



Ćw3 

Zasady ewidencji na kontach bilansowych. Otwieranie kont, ewidencja operacji 

bilansowych, zamykanie kont. Zestawienie obrotów i sald – bilans próbny. Bilans końcowy. 

Wykrywanie błędów księgowych i ich poprawianie. 

P_W02, P_W03, 

P_W04, P_W05, 

P_W06, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_U04, P_U05, 

P_U06, P_K01 

Ćw4 

Zasady ewidencji na kontach wynikowych. Ewidencja i rozliczanie kosztów. Kategorie 

kształtujące wynik finansowy jednostki. Cechy charakterystyczne i zasady funkcjonowania 

kont wynikowych. – ustalanie wyniku finansowego. Zakres informacyjny konta „Wynik 

finansowy”. Porównawczy i kalkulacyjny rachunek zysków i strat. 

P_W02, P_W03, 

P_W04, P_W05, 

P_W06, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_U04, P_U05, 

P_U06, P_K01 

Ćw5 

Przykład ewidencji operacji gospodarczych od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia. 

Ewidencja udokumentowanych operacji bilansowych i wynikowych. Sporządzanie: 

zestawienia obrotów i sald, rachunku zysków i strat, bilansu końcowego, zamknięcie kont 

na koniec roku obrotowego. 

P_W02, P_W03, 

P_W04, P_W05, 

P_W06, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_U04, P_U05, 

P_U06, P_K01 

Ćw6 

Ewidencja materiałów i towarów. Wycena rozchodu zapasów – metoda FIFO, LIFO, średnia 

ważona, indywidualnej identyfikacji. Dokumentacja obrotu materiałowego. Przykład 

ewidencji i rozliczania zakupu materiałów, ewidencja i rozliczanie zużycia materiałów. 

P_W02, P_W03, 

P_W04, P_W05, 

P_W06, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_U04, P_U05, 

P_U06, P_K01 

Ćw7 

Podstawy ewidencji aktywów trwałych Metody obliczania i ewidencji zużycia środków 

trwałych. Przykład obliczania amortyzacji środków trwałych metodą liniową i degresywną. 

Zasady ewidencji zmian w stanie i wartości środków trwałych. 

P_W02, P_W03, 

P_W04, P_W05, 

P_W06, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_U04, P_U05, 

P_U06, P_K01 

Ćw8 

Produkty pracy i przychody ze sprzedaży. Rozliczenie kosztów produkcji. Warianty wyceny 

i ewidencji produktów gotowych. Przykład ewidencji sprzedaży wyrobów, ustalanie kosztu 

wytworzenia wyrobów sprzedanych oraz wyniku ze sprzedaży wyrobów. 

P_W02, P_W03, 

P_W04, P_W05, 

P_W06, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_U04, P_U05, 

P_U06, P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Pw1 

Opracowanie literatury przedmiotu, zapoznanie się z arkuszami rachunkowymi, ćwiczenie 

wypełniania dokumentacji ewidencyjnej, zadana analiza przykładów, ćwiczenie sposobów 

rozliczania wybranych zmiennych 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04, 

P_W05, P_W06, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_U04, 

P_U05, P_U06, 

P_K01 

Pw2 
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu, z treścią wykładów z zadanymi materiałami 

dydaktycznymi. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_W04, 

P_W05, P_W06, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_U04, 

P_U05, P_U06, 

P_K01 
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P_W01 x           Wykład 

P_W02 x           Wykład 

P_W03 x           Wykład 

P_W04 x           Wykład 

P_W05 x           Wykład 

P_W06 x           Wykład 

P_U01     x      x Ćwiczenia 

P_U02     x      x Ćwiczenia 

P_U03     x      x Ćwiczenia 

P_U04     x      x Ćwiczenia 

P_U05     x      x Ćwiczenia 

P_U06     x      x Ćwiczenia 

P_K01     x      x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie 

rozumie / nie potrafi / nie 

jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

określić miejsca 

rachunkowości w 

systemie 

informacyjnym i 

systemie zarządzania 

przedsiębiorstwem ani 

zasad rachunkowości. 

omawia miejsce 

rachunkowości w systemie 

informacyjnym i systemie 

zarządzania 

przedsiębiorstwem oraz 

zasady rachunkowości, ale 

popełnia błędy 

omawia miejsce 

rachunkowości w systemie 

informacyjnym i systemie 

zarządzania 

przedsiębiorstwem oraz 

zasady rachunkowości z 

niewielkimi uchybieniami 

Omawia miejsce 

rachunkowości w systemie 

informacyjnym i systemie 

zarządzania 

przedsiębiorstwem oraz 

zasady rachunkowości 

bezbłędnie 

P_W02 

wymienić elementów 

sprawozdania 

finansowego oraz jego 

użytkowników 

wymienia elementy 

sprawozdania finansowego 

oraz jego użytkowników, ale 

popełnia błędy 

wymienia elementy 

sprawozdania finansowego 

oraz jego użytkowników z 

niewielkimi uchybieniami 

wymienia elementy 

sprawozdania finansowego 

oraz jego użytkowników 

bezbłędnie 

P_W03 

scharakteryzować treści 

i układu bilansu. Nie 

rozumie wpływu zasady 

równowagi bilansowej 

na odzwierciedlenie 

zdarzeń, zjawisk i 

procesów 

gospodarczych w 

systemie 

rachunkowości. 

charakteryzuje treści i układ 

bilansu, 

charakteryzuje treści i układ 

bilansu. Rozumie wpływu 

zasady równowagi 

bilansowej na 

odzwierciedlenie zdarzeń, 

zjawisk i procesów 

gospodarczych w systemie 

rachunkowości z 

niewielkimi uchybieniami 

charakteryzuje treści i układ 

bilansu. Rozumie wpływu 

zasady równowagi bilansowej 

na odzwierciedlenie zdarzeń, 

zjawisk i procesów 

gospodarczych w systemie 

rachunkowości. 

P_W04 

omówić zasad pomiaru, 

dokumentowania i 

ewidencji zdarzeń na 

kontach bilansowych. 

omawia zasady pomiaru, 

dokumentowania i ewidencji 

zdarzeń na kontach 

bilansowych, ale popełnia 

błędy. 

omawia zasady pomiaru, 

dokumentowania i 

ewidencji zdarzeń na 

kontach bilansowych z 

niewielkimi uchybieniami. 

omawia zasady pomiaru, 

dokumentowania i ewidencji 

zdarzeń na kontach 

bilansowych. 

P_W05 

scharakteryzować zasad 

funkcjonowania kont 

wynikowych ani ustalić 

wyniku finansowego. 

charakteryzuje zasady 

funkcjonowania kont 

wynikowych i ustalanie 

wyniku finansowego, ale 

popełnia błędy. 

charakteryzuje zasady 

funkcjonowania kont 

wynikowych i ustalanie 

wyniku finansowego z 

niewielkimi uchybieniami. 

charakteryzuje zasady 

funkcjonowania kont 

wynikowych i ustalanie 

wyniku finansowego 

bezbłędnie. 

P_W06 

omówić zasad 

ewidencji towarów, 

materiałów, aktywów 

trwałych, amortyzacji 

omawia zasady ewidencji 

towarów, materiałów. 

omawia zasady ewidencji 

towarów, materiałów, 

aktywów trwałych, 

amortyzacji. 

omawia zasady ewidencji 

towarów, materiałów, 

aktywów trwałych, 

amortyzacji oraz produktów 



oraz produktów pracy i 

przychodów ze 

sprzedaży. 

pracy i przychodów ze 

sprzedaży. 

P_U01 

zakładać i otwierać 

konto księgowe, 

dokonywać ewidencji 

podstawowych operacji 

gospodarczych zgodnie 

z zasadą podwójnego 

zapisu oraz zamykać 

konto. Nie potrafi także 

wykrywać i korygować 

błędów księgowych. 

student potrafi zakładać i 

otwierać konto księgowe, 

dokonywać ewidencji 

podstawowych operacji 

gospodarczych zgodnie z 

zasadą podwójnego zapisu. 

student potrafi zakładać i 

otwierać konto księgowe, 

dokonywać ewidencji 

podstawowych operacji 

gospodarczych zgodnie z 

zasadą podwójnego zapisu 

oraz zamykać konto. 

student potrafi zakładać i 

otwierać konto księgowe, 

dokonywać ewidencji 

podstawowych operacji 

gospodarczych zgodnie z 

zasadą podwójnego zapisu 

oraz zamykać konto. Potrafi 

także wykrywać i korygować 

błędy księgowe. 

P_U02 

sporządzić bilansu 

otwarcia, dokonać 

ewidencji operacji 

gospodarczych na 

kontach bilansowych i 

sporządzić bilansu 

zamknięcia. 

student potrafi sporządzić 

bilans otwarcia. 

student potrafi sporządzić 

bilans otwarcia, dokonać 

ewidencji operacji 

gospodarczych na kontach 

bilansowych. 

student potrafi sporządzić 

bilans otwarcia, dokonać 

ewidencji operacji 

gospodarczych na kontach 

bilansowych i sporządzić 

bilans zamknięcia. 

P_U03 

dokonać ewidencji na 

kontach wynikowych, 

ustalić wynik finansowy 

z użyciem konta 860 

oraz nie potrafi 

sporządzić rachunku 

zysków i strat w 

wybranym wariancie. 

student dokonuje ewidencji 

na kontach wynikowych. 

student dokonuje ewidencji 

na kontach wynikowych, 

potrafi ustalić wynik 

finansowy z użyciem konta 

860. 

student dokonuje ewidencji na 

kontach wynikowych, potrafi 

ustalić wynik finansowy z 

użyciem konta 860 oraz 

potrafi sporządzić rachunek 

zysków i strat w wybranym 

wariancie. 

P_U04 

posługiwać się metodą 

FIFO i LIFO do wyceny 

rozchodu zapasów. 

student posługuje się metodą 

FIFO i LIFO do wyceny 

rozchodu zapasów, ale 

popełnia błędy. 

student posługuje się 

metodą FIFO i LIFO do 

wyceny rozchodu zapasów 

z niewielkimi 

uchybieniami. 

student posługuje się metodą 

FIFO i LIFO do wyceny 

rozchodu zapasów. 

P_U05 

ustalić wartości 

początkowej środków 

trwałych ani dokonać 

ewidencji zużycia 

majątku trwałego i jego 

amortyzacji. 

student ustala wartość 

początkową środków 

trwałych 

student ustala wartość 

początkową środków 

trwałych oraz potrafi 

dokonać ewidencji zużycia 

majątku trwałego i jego 

amortyzacji z niewielkimi 

uchybieniami. 

student ustala wartość 

początkową środków 

trwałych oraz potrafi dokonać 

ewidencji zużycia majątku 

trwałego i jego amortyzacji 

bezbłędnie. 

P_U06 
skalkulować wyniku ze 

sprzedaży 

student kalkuluje wynik ze 

sprzedaży, ale popełnia błędy 

student kalkuluje wynik ze 

sprzedaży z niewielkimi 

uchybieniami 

student kalkuluje wynik ze 

sprzedaży bezbłędnie. 

P_K01 

student nie ma 

świadomości znaczenia 

rzetelności ujęcia 

operacji gospodarczych 

w księgach 

rachunkowych i w 

sprawozdaniu 

finansowym. 

student ma świadomość 

znaczenia rzetelności ujęcia 

operacji gospodarczych w 

księgach rachunkowych i w 

sprawozdaniu finansowym. 

student ma świadomość 

znaczenia rzetelności ujęcia 

operacji gospodarczych w 

księgach rachunkowych i w 

sprawozdaniu finansowym, 

co popiera niewieloma 

przykładami. 

student ma świadomość 

znaczenia rzetelności ujęcia 

operacji gospodarczych w 

księgach rachunkowych i w 

sprawozdaniu finansowym, co 

popiera wieloma przykładami. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
60 h 40 h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3 h 

Praca własna studenta, w tym: 37 h 57 h 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki, zajęć ćwiczeniowych - - 

- Przeprowadzenie badań literaturowych 10 h 15 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych - - 

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
- - 



- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 17 h 32 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 63 h / 2,52 ECTS 43 h / 1,72 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 50h / 2 ECTS 50 h / 2 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
- - 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

- Śnieżek E., Wprowadzenie do rachunkowości, Podręcznik z przykładami, zadaniami i rozwiązaniami, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2016. 

- Matuszewicz J., Matuszewicz P., Rachunkowość od podstaw, FINANS-SERVIS, Warszawa 2009. 

- Matuszewicz J., Matuszewicz P., Zbiór zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw, FINANS-SERVIS, Warszawa 

2009. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- Winiarska, K. (red), Podstawy rachunkowości, Wolters Kluwer, 2009. 

- Turowska W., Węgrzyn A., Rachunkowość, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2014. 

- Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Przedsiębiorczość 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: podstawowy i kierunkowy 

Punkty ECTS: 4 

Rok / Semestr:  II/ 3 

Osoba koordynująca przedmiot: dr inż. Filip Tużnik 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Brak 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Przekazanie wiedzy w zakresie podstaw regulacji prawnych związanych z działaniami gospodarczymi i rynkowymi 

oraz ochrony własności intelektualnej. 

C2 
Kształtowanie postawy samodzielnego i ustawicznego pogłębiania wiedzy w zakresie prawa gospodarczego i 

ochrony własności intelektualnej. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
15 30      2 47 

Studia 

niestacjonarne 
10 20      2 32 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykład, dyskusja moderowana, prezentacja. 

Ćwiczenia Ćwiczenia w grupach, projekty indywidualne 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 Zna i rozumie uwarunkowania przedsiębiorczości. K_W20 

Umiejętności: 

P_U01 
Potrafi podejmować samodzielnie decyzje dot. przedsięwzięć oraz potrafi określić ich 

konsekwencje. 
K_U15 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 Student jest gotów do działań przedsiębiorczych. K_K08 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 

Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 Podstawy przedsiębiorczości – czynniki wspierające i ograniczające rozwój przedsiębiorczości. 
P_W01, P_U01, 

P_K01 

W2 Przedsiębiorczość indywidualna i organizacyjna. 
P_W01, P_U01, 

P_K01 



W3-4 Techniki rozwoju kreatywności i przedsiębiorczości. 
P_W01, P_U01, 

P_K01 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Ćw1 Analiza czynników wspierających i ograniczających przedsiębiorczość w Polsce i na świecie. 
P_W01, P_U01, 

P_K01 

Ćw2 Analiza czynników wspierających i ograniczających przedsiębiorczość indywidualną. 
P_W01, P_U01, 

P_K01 

Ćw3 Analiza czynników wspierających i ograniczających przedsiębiorczość organizacyjną. 
P_W01, P_U01, 

P_K01 

Ćw4 Zastosowanie technik rozwoju kreatywności i przedsiębiorczości. 
P_W01, P_U01, 

P_K01 

Lp. Praca własna: 

Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu. P_W01 

PW2 
Projekt indywidualny w zakresie analizy własnych uwarunkowań wspierających i 

ograniczających postawę przedsiębiorczą oraz możliwości ich usprawnienia. 
P_U01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01 x          x Wykład 

P_U01 x       x   x Wykład, ćwiczenia 
P_K01        x   x Wykład, ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia 

się 

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

podstawowych 

uwarunkowań 

przedsiębiorczości. 

zna i rozumie podstawowe 

uwarunkowania 

przedsiębiorczości. 

w sposób poprawny 

wyjaśnia i omawia 

uwarunkowania 

przedsiębiorczości. 

w sposób szczegółowy i 

obszerny wyjaśnia i omawia 

uwarunkowania 

przedsiębiorczości. 

P_U01 

nie potrafi podejmować 

samodzielnie decyzji dot. 

przedsięwzięć oraz nie 

potrafi określić ich 

konsekwencji. 

potrafi podejmować 

samodzielnie decyzje dot. 

niewielkich i bardzo 

bezpiecznych przedsięwzięć 

oraz potrafi określić ich 

konsekwencje. 

potrafi podejmować 

samodzielnie decyzje dot. 

przedsięwzięć oraz potrafi 

określić ich konsekwencje. 

potrafi podejmować 

samodzielnie decyzje dot. 

przedsięwzięć i szczegółowo 

je uzasadnić oraz określić ich 

konsekwencje. 

P_K01 
nie jest gotów do działań 

przedsiębiorczych.  
jest gotów do działań przedsiębiorczych. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 2 h 2 h 

Praca własna studenta, w tym: 53 h 68 h 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 10 h 15 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   



- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
20 h 20 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 15 h 25 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 8 h 8 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 47 h  / 1,88 ECTS 32 h / 1,28 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Janasz K., Kaczmarska B., Wasilczuk J., Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji, PWE, Warszawa 2020. 

− Wojtkiewicz K., Inteligentny biznes, PWN, Warszawa 2019. 

− Żurek J. (red.), Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego, PWE, Warszawa 2016. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Krzemień T., Własna firma krok po kroku. Działaj skutecznie na każdym etapie rozwoju swojego biznesu, MT Biznes 2019. 

− Surma J., Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych (ebook), PWN, Warszawa 2019. 

− Armstrong M., Vademecum jeszcze lepszego menedżera, REBIS, Poznań 2018. 

− Lisowska R., Ropęga J. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016. 

Inne materiały dydaktyczne: 

− Prezentacje multimedialne. 

  

https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=janasz+krzysztof
https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=kaczmarska+bo%C5%BCena
https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=wasilczuk+julita+e.
https://www.taniaksiazka.pl/autor/katarzyna-wojtkiewicz
https://www.smyk.com/search?brand=MT%20Biznes
https://www.taniaksiazka.pl/autor/michael-armstrong


I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Logistyka 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie – studia I stopnia 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: Nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne 
Punkty ECTS: 4  

Rok / Semestr:  II / 3 

Osoba koordynująca przedmiot: dr inż. Filip Tużnik 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Podstawowa wiedza ekonomiczna, podstawowa wiedza z marketingu, podstawowa wiedza z zakresu organizacji i zarządzania. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Student jest w stanie posługiwać się pojęciami z zakresu logistyki, a także procesów logistycznych 

funkcjonujących w przedsiębiorstwie.  

C2 Analizuje, ocenia efektywność oraz projektuje przebieg procesu logistycznego.  

C3 
Cechuje się postawą wskazującą na odpowiedzialność względem prawa oraz zachowanie etyki w działaniach 

związanych z projektowaniem czynności logistycznych.  

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia  

stacjonarne 
15 30      2 47 

Studia 

niestacjonarne 
10 20      2 32 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykłady z prezentacjami multimedialnymi. 

Ćwiczenia Dyskusja, zadania aktywizujące, studium przypadku 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 
Wyjaśnia pojęcia z zakresu logistyki i procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz 

identyfikuje cele procesów logistycznych. 

K_W01, K_W03, 

K_W05, K_W07 

P_W02 Zna i rozumie rolę i znaczenie poszczególnych uczestników łańcucha logistycznego. 
K_W03, K_W05, 

K_W07 

Umiejętności: 

P_U01 Projektuje przebieg procesu logistycznego oraz jego poszczególne etapy.  K_U06, K_U08 

P_U02 
Analizuje i ocenia efektywność procesu logistycznego oraz wskazuje możliwości jego 

doskonalenia. 

K_U01, K_U06, 

K_U08 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Wykazuje postawę odpowiedzialności prawnej oraz etycznej podczas projektowania 

działalności logistycznej.  
K_K04 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 
Geneza, istotą definicja i przyczyny rozwoju logistyki. Podstawowe aspekty i orientacje 

nowoczesnej koncepcji logistyki. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 



W2 Logistyka jako instrument racjonalizacji i obniżki kosztów przedsiębiorstwa. 

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

W3 Zarządzanie łańcuchem dostaw. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

W4 

Transport i logistyka w ujęciu ekonomicznym i technicznym. Struktura procesu 

transportowego, logistycznego, przewozowego. Transport i logistyka w systemie społeczno-

gospodarczym kraju, regionu i miasta. Definicje, cechy i własności transportu, logistyki i 

usługi transportowej. Gospodarcze i społeczne znaczenie transportu i logistyki. Potrzeby 

transportowe i źródła ich powstawania. Funkcje transportu i logistyki 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

W5 Rodzaje procesów logistycznych. Zasady doboru środków logistycznych oraz technologii dostaw. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

W6 
Ocena systemów logistycznych. Ocena ilościowo-jakościowa infrastruktury i suprastruktury 

poszczególnych gałęzi gospodarki. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Ćw1 

Organizacja i technologia przewozów ładunków i osób. Definicje systemu transportowego 

i logistycznego. System transportowy w układzie gałęziowym (transport kolejowy 

samochodowy, lotniczy, morski śródlądowy, rurociągowy, miejski). Charakterystyka 

poszczególnych gałęzi transportu z punktu widzenia ekonomiki, organizacji i technologii 

przewozów. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw2 
Dobór środków transportowych do zadań. Technologie procesów transportowych i 

ładunkowych. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw3 Analiza ekonomiczno-techniczna wybranego systemu transportowego i logistycznego. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw4 
Logistyka zaopatrzenia: wybór dostawcy, klasyfikacje surowców i produktów, organizacja 

dostaw. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw5 Logistyka dystrybucji: kanały dystrybucji, spedycja, projektowanie dystrybucji. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Pw1 
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu, treścią materiałów omawianych na zajęciach z 

zadanymi materiałami dydaktycznymi. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01   x        x Wykład,  

P_W02   x        x Wykład,  

P_U01     x      x ćwiczenia 



P_U02     x      x ćwiczenia 

P_K01     x      x ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie 

rozumie / nie potrafi / nie 

jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

wyjaśnić podstawowych 

pojęć z zakresu 

logistyki i procesów 

logistycznych w 

przedsiębiorstwie oraz 

identyfikować celów 

procesów 

logistycznych. 

wyjaśnić częściowo 

podstawowe pojęcia z zakresu 

logistyki i procesów 

logistycznych w 

przedsiębiorstwie oraz w 

podstawowym zakresie 

identyfikować cele procesów 

logistycznych. 

obszernie wyjaśnić 

kluczowe pojęcia z zakresu 

logistyki oraz procesów 

logistycznych w 

przedsiębiorstwie oraz 

identyfikować cele 

procesów logistycznych. 

w sposób wnikliwy i 

rozbudowany wyjaśnić 

kluczowe pojęcia z zakresu 

logistyki oraz procesów 

logistycznych w 

przedsiębiorstwie oraz 

identyfikować cele procesów 

logistycznych odwołując się 

do literatury przedmiotu i 

przykładów praktycznych. 

P_W02 

nie zna i nie rozumie 

roli i znaczenia 

poszczególnych 

uczestników łańcucha 

logistycznego. 

zna niektóre i częściowo 

rozumie rolę i znaczenie 

poszczególnych uczestników 

łańcucha logistycznego. 

zna większość i rozumie 

rolę i znaczenie 

poszczególnych 

uczestników łańcucha 

logistycznego. 

zna kompleksowo i rozumie 

rolę i znaczenie 

poszczególnych uczestników 

łańcucha logistycznego. 

P_U01 

projektować przebiegu 

procesu logistycznego 

oraz jego 

poszczególnych etapów. 

projektować przebieg 

prostego procesu 

logistycznego oraz jego 

poszczególnych etapów, 

popełniając akceptowalne 

błędy. 

projektować przebieg 

prostego i złożonego 

procesu logistycznego oraz 

jego poszczególnych 

etapów. 

w sposób szczegółowy 

projektować przebieg 

prostego i złożonego procesu 

logistycznego oraz jego 

poszczególnych etapów, 

uzasadniając wywód 

odwołaniami do literatury 

przedmiotu i przykładów 

praktycznych. 

P_U02 

analizować i oceniać 

efektywności procesu 

logistycznego oraz 

wskazywać możliwości 

jego doskonalenia. 

w podstawowym zakresie 

analizować i oceniać 

efektywność procesu 

logistycznego oraz 

wskazywać proste możliwości 

jego doskonalenia. 

analizować i oceniać 

efektywność procesu 

logistycznego oraz 

wskazywać możliwości 

jego doskonalenia, 

osiągając zadawalające 

rezultaty. 

szczegółowo analizować i 

oceniać efektywność procesu 

logistycznego oraz 

wskazywać możliwości jego 

doskonalenia, osiągając 

wysokiej jakości rezultaty. 

P_K01 

wykazywać postawy 

odpowiedzialności 

prawnej oraz etycznej 

podczas projektowania 

działalności 

logistycznej. 

w ograniczonym zakresie 

wykazywać postawę 

odpowiedzialności prawnej 

oraz etycznej podczas 

projektowania działalności 

logistycznej. 

w zadawalającym zakresie 

wykazywać postawę 

odpowiedzialności prawnej 

oraz etycznej podczas 

projektowania działalności 

logistycznej. 

w wysokim stopniu 

wykazywać postawę 

odpowiedzialności prawnej 

oraz etycznej podczas 

projektowania działalności 

logistycznej, dążąc do 

ciągłego doskonalenia 

kompetencji. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 2 h 2 h 

Praca własna studenta, w tym: 53 h 68 h 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki, zajęć ćwiczeniowych 15 h 15 h 

- Przeprowadzenie badań literaturowych 8 h 18 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
  

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 22 h 27 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 8h 8 h 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 47 h / 1,88 ECTS 32 h / 1,28 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 50 h / 2 ECTS 50 h / 2 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

- Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013. 

- Rydzkowski W., Usługi logistyczne. Teoria i praktyka, Wyd. Instytut Logistyki, Poznań 2011. 

- Skowronek Cz., Sarjusz – Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012. 

- Zimon D. (red.), Logistyka stosowana, CeDeWu, Warszawa 2015. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- Smyk S., Logistyka dystrybucji, AON, Warszawa 2016. 

- Coyle J.J., Bardi E.J., Langley J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010. 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Zarządzanie logistyczne 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie – studia I stopnia 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: Nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Do wyboru/kształtujący umiejętności praktyczne 

Punkty ECTS: 3 

Rok / Semestr:  II/4 

Osoba koordynująca przedmiot: dr inż. Filip Tużnik 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Podstawowa wiedza ekonomiczna, podstawowa wiedza z marketingu, podstawowa wiedza z zakresu organizacji i zarządzania. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Uzyskanie wiedzy na temat zarządzania procesami logistycznymi 

C2 Wykształcenie umiejętności zarządzania procesami logistycznymi  

C3 Wykształcenie etycznych postaw w zarządzaniu logistycznym 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia stacjonarne 15 30      2 47 

Studia 

niestacjonarne 
10 20      2 32 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykłady z prezentacjami multimedialnymi. 

Ćwiczenia Dyskusja, zadania aktywizujące, studium przypadku 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 
P_W01 Zna zasady zarządzania logistycznego. K_W07, K_W15 

P_W02 Ma wiedze z zakresu zarządzania zapasami. K_W07, K_W15 

P_W03 zna metody projektowania poszczególnych procesów logistycznych. K_W13 

Umiejętności: 

P_U01 Potrafi w zarządzaniu logistycznym zatasować analizę ABC. K_U08 

P_U02 
Analizuje i ocenia efektywność procesu logistycznego oraz wskazuje możliwości jego 

doskonalenia. 
K_U01, K_U08 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej podczas projektowania 

działalności logistycznej.  
K_K01 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 

Logistyka i zarządzanie logistyczne, koncepcja łańcucha dostaw i łańcucha logistycznego. 

Zarządzanie zapasami, analiza ABC, zasady określania poziomu bezpieczeństwa zapasów. 

Podsystem logistyki produkcji. Just in time. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01  



W2 

Logistyka i zarządzanie logistyczne, koncepcja łańcucha dostaw i łańcucha logistycznego. 

Zarządzanie zapasami, analiza ABC, zasady określania poziomu bezpieczeństwa zapasów. 

Infrastruktura magazynowa, funkcje i rodzaje magazynów, wielkość, lokalizacja. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01 

W3 

Procesy transportowe w organizacji. Tworzenie łańcucha transportowego. Organizacja 

transportu. 

Podsystem logistyki zaopatrzenia. Kryteria wyboru dostawcy, proces składania 

zamówienia. Marketing zakupów. 

P_W02, P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

W14 

Podsystem logistyki dystrybucji. Kanały dystrybucji. Dystrybucja fizyczna. 

System informacji logistycznej w przedsiębiorstwie. 

Strategie zarządzania logistyką, outsourcing logistyki. 

P_W02, P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Lp. Ćwiczenia: 

Odniesienie do 

przedmiotowy

ch efektów 

kształcenia 

Ćw1 Prognozowanie popytu. Planowanie potrzeb materiałowych. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw2 

Zapasy w przedsiębiorstwa oraz łańcucha dostaw, metody zarządzania zapasami. 

Porównanie koncepcji make or buy oraz outsorcingu. Metody i koncepcje sterowania 

przepływami materiałowymi. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw3 
Zarządzanie magazynem – metody magazynowania, systemy fiskalizacji i prowadzenia 

ewidencji magazynowej na podstawie programu Abbak Silver Biznes 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw4 Standardy i elementy logistycznej obsługi klienta. ECR i CRM. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Ćw5 
System Informacji Logistycznej. Dokumenty zarządzania logistycznego. Lean 

Management i Agile Management. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Pw1 
Opracowanie literatury przedmiotu, opracowanie treści wykładów, zadanych materiałów 

jako formy przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Pw2 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu, treścią materiałów omawianych na konwersatoriach, 

z zadanymi materiałami dydaktycznymi, prezentacja projektu jako formy przygotowania do 

zaliczenia przedmiotu 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01   x  x     x x 
Wykład, 

ćwiczenia 
P_W02 

  x  x     x x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_W03 
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P_U01  
 

  x     x x 
Wykład, 
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P_U02  
 

  
x 

    x x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_K01     x     x x ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie 

rozumie / nie potrafi / nie 

jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

nie zna zasad 

zarządzania 

logistycznego. 

zna niektóre zasady 

zarządzania logistycznego. 

zna zasady zarządzania 

logistycznego. 

zna szczegółowo zasady 

zarządzania logistycznego. 

P_W02 

nie ma wiedzy z 

zakresu zarządzania 

zapasami 

ma ograniczoną wiedzę z 

zakresu zarządzania zapasami 

ma uporządkowaną wiedzę 

z zakresu zarządzania 

zapasami 

ma uporządkowaną i 

szczegółową wiedzę z zakresu 

zarządzania zapasami 

P_W03 

nie zna metod 

projektowania 

poszczególnych 

procesów 

logistycznych. 

zna niektóre metody 

projektowania 

poszczególnych procesów 

logistycznych. 

zna metody projektowania 

poszczególnych procesów 

logistycznych. 

zna szczegółowo metody 

projektowania 

poszczególnych procesów 

logistycznych. 

P_U01 

nie potrafi w 

zarządzaniu 

logistycznym zatasować 

analizę ABC. 

potrafi w zarządzaniu 

logistycznym zatasować 

elementy analizy ABC. 

potrafi w zarządzaniu 

logistycznym zastosować 

analizę ABC. 

potrafi w zarządzaniu 

logistycznym zatasować 

kompleksowo analizę ABC. 

P_U02 

nie potrafi 

zaprojektować 

systemów logistycznych 

w przedsiębiorstwie i 

nimi zarządzać. 

potrafi zaprojektować proste 

systemy logistyczne w 

przedsiębiorstwie i nimi 

zarządzać. 

potrafi zaprojektować 

proste systemy logistyczne 

w przedsiębiorstwie i nimi 

zarządzać, osiągając 

zadawalające rezultaty. 

potrafi zaprojektować proste i 

złożone systemy logistyczne 

w przedsiębiorstwie i nimi 

zarządzać osiągając wysokiej 

jakości rezultaty. 

P_K01 

nie jest gotów do 

odpowiedzialnego 

pełnienia roli 

zawodowej podczas 

projektowania 

działalności 

logistycznej. 

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej podczas projektowania działalności 

logistycznej. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 2 h 2 h 

Praca własna studenta, w tym: 53 h 68 h 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki, zajęć ćwiczeniowych 15 h 15 h 

- Przeprowadzenie badań literaturowych 8 h 18 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
  

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 22 h 27 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 8h 8 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 47 h / 1,88 ECTS 32 h / 1,28 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 50 h / 2 ECTS 50 h / 2 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

- Coyle J., Baroli E., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010. 

- Ficoń K., Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, Wyd. BELSTUDIO, Warszawa 2008. 



- Kisperska- Moroń D., Krzyżaniak S. (red), Logistyka, Wyd. ILiM, Poznań 2009. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- Kisperska – Moroń D. (red.), Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach, Katowice 2009. 

- Kolasińska-Morawska K.(red.), Zarządzanie logistyczne, Wydawnictwo SAN, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XII, 

Zeszyt 9, Łódź 2011. 

- Nowakowski T.(red.), Systemy Logistyczne cz.II, Difin, Warszawa 2011. 

- Wieczerzycki W. (red.), E – logistyka, PWE, Warszawa 2013. 

- Witkowki J., Skowrońska A., Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki, Wyd. Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015. 

- Wojciechowski T., Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. WSZiM Sochaczew 2006. 

 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Prawo Unii Europejskiej  

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy / do wyboru 

Punkty ECTS: 3 

Rok / Semestr:  II / 3 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Jakub Czepek 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Wiedza w dziedzinie prawa, jego metod i terminologii, umiejętność jej wykorzystania dla rozwiązania problemów prawnych, i 

kompetencje jej prezentowania i przedyskutowania z docelowymi podmiotami lub zespołami, 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Wyrobienie umiejętności władania i wykorzystywania terminologii, umiejętności poszukiwania, połączenia i 

wykładania dla celów poznawczych lub operacyjnych przepisów przedmiotowego prawa Unii Europejskiej. 

C2 

Przekazanie wiedzy o podstawowych mechanizmach instytucjonalnych, o politykach oraz o środkach ochrony 

prawnej na poziomie wystarczającym do sporządzenia pism procesowych, wyroków, decyzji lub opinii prawnych 

oraz uczestnictwa w rozprawach 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
30 15      2 47 

Studia 

niestacjonar

ne 
20 10      2 32 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja.  

Ćwiczenia Dyskusja, case studies, analiza wyroków i aktów prawnych. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 
P_W01 Zna terminologię prawa Unii Europejskiej. K_W14 

P_W02 
Zna pojęcia prawne dotyczące współistnienia porządków prawnych w ramach integracji 

europejskiej. 
K_W14 

P_W03 

Posiada wiedzę o instytucjach, o źródłach prawa, o środkach ochrony prawnej w ramach 

procesu integracji europejskiej oraz o fundamentalnych politykach związanych z procesem 

integracji europejskiej. 

K_W14 

Umiejętności: 

P_U01 
Potrafi określać problemy prawne w ramach prawa Unii Europejskiej na poziomie 

wystarczającym dla zawodu związanego z zarządzaniem. 
K_U15 

P_U02 Potrafi sporządzać streszczenia wyroków i aktów prawnych, według określonych wzorów K_U15, K_U16 

P_U03 
Umie posługiwać się orzecznictwem sądów luksemburskich oraz rozwiązaniami prawa UE przy 

podejmowaniu decyzji, konstrukcji opinii i uzasadnianiu stanowisk. 
K_U15, 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych przy wykorzystywaniu 

elementu krajowego oddzielnie lub razem z elementem europejskim. 
K_K01, K_K03, 

K_K08 

P_K02 
Jest zdolny do prowadzenia dyskursu prawniczego i przeprowadzania analiz oraz rozumowania 

przy wykorzystaniu wielokontekstowości podejścia poznawczego. 
K_K03, K_K07 



P_K03 
Jest gotowy do aktywnego komunikowania się i współpracowania z prawnikami pochodzącymi 

z różnych krajów europejskich. 
K_K03, K_K07 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 Wprowadzenie do prawa UE. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_K01, 

P_K02, P_K03 

W2 
Proces integracji Europejskiej - historia, fundamenty prawne, akty i metody integracji; 

problemy, inne modele integracji. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_K01, 

P_K02, P_K03 

W3 
Fundamentalne zasady zawarte w traktatach: powierzenie kompetencji, bezpośredni skutek i 

prymat, równowaga instytucjonalna, wzajemne uznanie 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_K01, 

P_K02, P_K03 

W4 
Konkurencja: podstawy ekonomiczne i polityczne; aspekty porównawcze, zasady, 

orzecznictwo. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_K01, 

P_K02, P_K03 

W5  
Rynek wewnętrzny: fundament ekonomiczny; implementacja; zasady, systematyka; 

orzecznictwo. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_K01, 

P_K02, P_K03 

W6 
Ochrona konsumentów: zasady, dobra prawne chronione; ewolucja ustawodawstwa; 

orzecznictwo. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_K01, 

P_K02, P_K03 

W7 Instytucje: ewolucja, struktura, uprawnienia; działanie, problemy. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_K01, 

P_K02, P_K03 

W8 

Prawa człowieka: Autonomiczna ochrona; Europejska Konwencja Praw Człowieka; Dorobek 

(Acquis) na tle traktatów ustawodawstwa i orzecznictwa, zasady transwersalne; Karta 

Podstawowych Praw Unii Europejskiej: wartości i implementacja. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_K01, 

P_K02, P_K03 

W9 Obywatelstwo europejskie: aspekty uczestnictwa, społeczne, międzynarodowe. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_K01, 

P_K02, P_K03 

W10 
Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość: metody integracji w prawie cywilnym; w prawie 

karnym; europejskie prawo międzynarodowe prywatne. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_K01, 

P_K02, P_K03 

W11 
Tworzenie i implementacja prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym podkreśleniem 

implementacji dyrektyw. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_K01, 

P_K02, P_K03 

W12 Polityki interwencyjne: rolna, społeczna i gospodarcza. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_K01, 

P_K02, P_K03 

W13 
Ochrona środowiska: powietrze; woda; różnorodność biologiczna; ochrona zdrowia: 

zwalczanie nadużycia nowych środków psychoaktywnych. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_K01, 

P_K02, P_K03 

W14 
Polityka zagraniczna: uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych; interwencje 

humanitarne; uchodźcy. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_K01, 

P_K02, P_K03 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Ćw1 
Wyjaśnienie metody ćwiczeń, metodologia do wykorzystania, działalność do realizowania 

indywidualnie i grupowo. 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01, 

P_K02, P_K03 

Ćw2 Analiza „historycznych” wyroków TS w oparciu o metodykę przekazaną na zajęciach. 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01, 

P_K02, P_K03 



Ćw3 Analiza aktów prawnych istotnych dla rozumienia kolejnych polityk europejskich. 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01, 

P_K02, P_K03 

Ćw4 
Przedstawienie przez studentów prezentacji mającej na celu przekazania grupie wyników 

własnych analiz. 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01, 

P_K02, P_K03 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 

Opracowuje analizę oraz streszczenie wybranych aktów prawnych i wyroków wedle wskazówek 

wykładowcy. Jest gotów zaprezentować swoją prace szerszemu gronu z objaśnieniem 

zastosowanej metodologii oraz z ujęciem własnego stanowiska interpretacyjnego.  

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01, 

P_K02, P_K03 

PW2 Przygotowuje się do zaliczenia przedmiotu. 
P_W01, P_W02, 

P_W03 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01   x         Wykład 

P_W02   x         Wykład 

P_W03   x         Wykład 

P_U01     x x     x Ćwiczenia 

P_U02     x x     x Ćwiczenia 

P_U03     x x     x Ćwiczenia 

P_K01     x x     x Ćwiczenia 

P_K02     x x     x Ćwiczenia 

P_K03     x x     x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 
Nie zna terminologii prawa 

Unii Europejskiej. 

Zna podstawową terminologię 

prawa Unii Europejskiej. 

Zna szczegółową 

terminologię prawa Unii 

Europejskiej. 

Zna kompleksową 

terminologię prawa Unii 

Europejskiej. 

P_W02 

Nie zna pojęć prawnych 

dotyczących współistnienia 

porządków prawnych w 

ramach integracji 

europejskiej. 

Zna ogólne pojęcia prawne 

dotyczące współistnienia 

porządków prawnych w 

ramach integracji 

europejskiej. 

Zna uszczegółowione 

pojęcia prawne dotyczące 

współistnienia porządków 

prawnych w ramach 

integracji europejskiej. 

Zna konkretne pojęcia prawne 

dotyczące współistnienia 

porządków prawnych w 

ramach integracji europejskiej 

i wskazuje ich zastosowanie 

praktyczne. 

P_W03 

Nie posiada wiedzy o 

instytucjach, o źródłach 

prawa, o środkach ochrony 

prawnej w ramach procesu 

integracji europejskiej oraz o 

fundamentalnych politykach 

związanych z procesem 

integracji europejskiej. 

Posiada ogólną wiedzę o 

instytucjach, o źródłach 

prawa, o środkach ochrony 

prawnej w ramach procesu 

integracji europejskiej oraz o 

fundamentalnych politykach 

związanych z procesem 

integracji europejskiej. 

Posiada szczegółową 

wiedzę o instytucjach, o 

źródłach prawa, o środkach 

ochrony prawnej w ramach 

procesu integracji 

europejskiej oraz o 

fundamentalnych 

politykach związanych z 

procesem integracji 

europejskiej. 

Posiada wyczerpującą wiedzę 

o instytucjach, o źródłach 

prawa, o środkach ochrony 

prawnej w ramach procesu 

integracji europejskiej oraz o 

fundamentalnych politykach 

związanych z procesem 

integracji europejskiej. 

P_U01 

Nie potrafi określać 

problemów prawnych w 

ramach prawa Unii 

Europejskiej, na poziomie 

niewystarczającym dla 

zawodu związanemu z 

zarządzaniem. 

Potrafi określać problemy 

prawne w ramach prawa Unii 

Europejskiej, lecz nie jest to 

poziom wystarczający dla 

zawodu związanemu z 

zarządzaniem. 

Potrafi określać problemy 

prawne w ramach prawa 

Unii Europejskiej, na 

poziomie wystarczająco 

bliskim dla zawodu 

związanemu z 

zarządzaniem. 

Potrafi określać problemy 

prawne w ramach prawa Unii 

Europejskiej, na poziomie w 

pełni odpowiadającym 

zawodowi związanemu z 

zarządzaniem. 



P_U02 

Nie potrafi sporządzać 

streszczenia wyroków i aktów 

prawnych, według 

określonych wzorów 

Potrafi sporządzać 

streszczenia niektórych 

wyroków i aktów prawnych, 

według określonych wzorów, 

lecz popełniając przy tym 

błędy. 

Potrafi sporządzać 

streszczenia większości 

wyroków i aktów 

prawnych, według 

określonych wzorów z 

pomocą wykładowcy. 

Potrafi samodzielnie 

sporządzać streszczenia 

wszystkich najistotniejszych 

wyroków i aktów prawnych, 

według określonych wzorów 

P_U03 

Nie umie posługiwać się 

orzecznictwem sądów 

luksemburskich oraz 

rozwiązaniami prawa UE 

przy podejmowaniu decyzji, 

konstrukcji opinii i 

uzasadnianiu stanowisk. 

Umie w stopniu 

podstawowym posługiwać się 

orzecznictwem sądów 

luksemburskich oraz 

rozwiązaniami prawa UE 

przy podejmowaniu decyzji, 

konstrukcji opinii i 

uzasadnianiu stanowisk. 

Umie w stopniu 

zaawansowanym 

posługiwać się 

orzecznictwem sądów 

luksemburskich oraz 

rozwiązaniami prawa UE 

przy podejmowaniu decyzji, 

konstrukcji opinii i 

uzasadnianiu stanowisk. 

Umie w stopniu biegłym i 

samodzielnie posługiwać się 

orzecznictwem sądów 

luksemburskich oraz 

rozwiązaniami prawa UE przy 

podejmowaniu decyzji, 

konstrukcji opinii i 

uzasadnianiu stanowisk. 

P_K01 

Nie jest gotowy do 

podejmowania wyzwań 

zawodowych i osobistych 

przy wykorzystywaniu 

elementu krajowego 

oddzielnie lub razem z 

elementem europejskim. 

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych przy wykorzystywaniu 

elementu krajowego oddzielnie lub razem z elementem europejskim. 

P_K02 

Nie jest zdolny do 

prowadzenia dyskursu 

prawniczego i 

przeprowadzania analiz oraz 

rozumowania przy 

wykorzystaniu 

wielokontekstowości 

podejścia poznawczego. 

Jest zdolny do prowadzenia dyskursu prawniczego i przeprowadzania analiz oraz 

rozumowania przy wykorzystaniu wielokontekstowości podejścia poznawczego. 

P_K03 

Nie jest gotowy do 

aktywnego komunikowania 

się i współpracowania z 

prawnikami pochodzącymi z 

różnych krajów europejskich. 

Jest gotowy do aktywnego komunikowania się i współpracowania z prawnikami 

pochodzącymi z różnych krajów europejskich. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 2 h 2 h 

Praca własna studenta, w tym: 28 h 43 h 

- Przygotowanie eseju   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 8 h 14 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
  

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 14h 23 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 6 h 6 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h / 3 ECTS 75 h / 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 47 h / 1,88 ECTS 32 h / 1,28 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne   

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Ambrożuk D., Dąbrowski D., Wesołowski K., Prawo przewozowe: komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2020. 

− Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej: podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i 

administracji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017. 

− Gwardzińska E. i in., Prawo celne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017. 



− Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, red. Anna Zawidzka-Łojek, Adam Łazowski, Instytut Wydawniczy 

EuroPrawo, Warszawa 2015 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Barcik J., Prawo Unii Europejskiej w pigułce, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2018 

− Prawo materialne Unii Europejskiej: swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, podstawy prawa konkurencji, red. 

Anna Zawidzka-Łojek, Robert Grzeszczak, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2015. 

− Kałka M., Postępowanie celne w unijnym kodeksie celnym: praktyczne vademecum, Oficyna Wydawnicza "Unimex", 

Wrocław 2017. 

Inne materiały dydaktyczne:  

− Materiały prowadzącego obejmujące przykłady wyroków i aktów prawnych. 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Zarządzania projektami 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne 

Punkty ECTS: 3 

Rok / Semestr:  II/3 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Teresa Szot-Gabryś 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Podstawowa wiedza z przedmiotów: Zarządzanie. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Przekazanie wiedzy dotyczącej struktury projektów. 

C2 Zdobycie umiejętności realizowania projektów. 

C3 Przygotowanie do pracy w zespole projektowym. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
  15   30  2 47 

Studia 

niestacjonarne 
  10   20  2 32 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Konwersatorium Konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja 

Projekt Dyskusja, zadania zespołowe, analiza, studium przypadku, projekt. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 
P_W01 Rozumie cele i znaczenie zarządzania projektami w organizacjach. K_W07, K_W08 

P_W02 Identyfikuje cechy i elementy projektów w organizacjach. 
K_W05, K_W07, 

K_W08 

Umiejętności: 

P_U01 Potrafi zaplanować realizację projektu. 

K_U02, K_U05, 

K_U15, K_U17, 

K_U18, K_U20 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest gotów do współdziałania na rzez środowiska społecznego w realizacji projektów 

społecznych   
K_K02 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Konwersatorium: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Kw1 Wstęp do zarządzania projektami. P_W01, P_W02 

Kw2 Definiowanie projektu. 
P_W01, P_W02, 

P_U01 

Kw3 Szacowanie kosztów projektu. 
P_W01, P_W02, 

P_U01 

Kw4 Zarządzanie ryzykiem. 
P_W01, P_W02, 

P_U01 



Kw5 Organizacja projektu i planowanie projektu w czasie. 
P_W01, P_W02, 

P_U01 

Kw6 Planowanie wykorzystania zasobów podczas realizacji projektów. 
P_W01, P_W02, 

P_U01 

Kw7 Wdrażanie planu. 
P_W01, P_W02, 

P_U01 

Kw8 Zarządzanie zmianami i zarządzanie kosztami. 
P_W01, P_W02, 

P_U01 

Lp. Projekt: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Pr1 Różne rodzaje projektów. 
P_W01, P_W02, 

P_U01 

Pr2 Definiowanie celu i zakresu projektu. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Pr3 Finansowanie projektów. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Pr4 Analiza ryzyka projektu. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Pr5 Przygotowanie dokumentacji projektowej. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Pr6 Budowanie zespołu projektowego i analiza zasobów projektu. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Pr7 Harmonogramowanie projektów. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Pr8 Zarządzanie zmianami w trakcie realizacji projektu i kontrola realizacji budżetu. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 
P_W01, P_W02, 

P_U01 

PW2 

Przygotowanie projektu zespołowego: 

- zebranie niezbędnych danych do wykonania projektu, 

- selekcja zebranych informacji, 

- analiza dostępnych informacji, 

- przygotowanie propozycji rozwiązań i wybór najbardziej optymalnego, 

- prognoza efektów zastosowanego rozwiązania. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01   x      x  x 
Konwersatorium, 

ćwiczenia 

P_W02   x      x  x 
Konwersatorium, 

ćwiczenia 

P_U01       x  x  x 
Konwersatorium, 

ćwiczenia 

P_K01       x  x  x 
Konwersatorium, 

ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia 

się 

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 
nie rozumie celów i 

znaczenia zarządzania 

identyfikuje niektóre cele 

zarządzania projektami w 

identyfikuje i rozumie cele 

zarządzania projektami w 

identyfikuje i rozumie cele i 

znaczenie zarządzania 



projektami w organizacjach. organizacjach. organizacjach. projektami w organizacjach i 

szczegółowo uzasadnia ich 

znaczenie. 

P_W02 

nie identyfikuje cech i 

elementów projektów w 

organizacjach. 

identyfikuje niektóre cechy 

lub niektóre elementy 

projektów w organizacjach. 

identyfikuje cechy i 

elementy projektów w 

organizacjach. 

identyfikuje cechy i elementy 

projektów w organizacjach i 

je szczegółowo 

charakteryzuje. 

P_U01 
nie potrafi zaplanować 

realizacji projektu. 

potrafi w stopniu 

podstawowym zaplanować 

niektóre aspekty realizacji 

projektu. 

potrafi zaplanować 

realizację projektu. 

potrafi zaplanować 

kompleksowo realizację 

projektu i uzasadnić 

konieczność jego wdrożenia. 

P_K01 

nie jest gotów do 

współdziałania na rzez 

środowiska społecznego w 

realizacji projektów 

społecznych. 

jest gotów do współdziałania na rzez środowiska społecznego w realizacji projektów 

społecznych. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 2 h 2 h 

Praca własna studenta, w tym: 28 h 43 h 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 6 h 10 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
10 h 15 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 6 h 12 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 6 h 6 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h / 3 ECTS  75 h / 3 ECTS  

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 47 h / 1,88 ECTS 32 h / 1,28 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 50 h / 2 ECTS 50 h / 2 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

- Trocki M., Metodyki i standardy zarządzania projektami, PWE 2017. 

- Gasik S., Podstawy zarządzania wiedzą o projektach, Akademia Finansów i Biznesu Vistula 2015. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- Knosala R., Łapuńka I., Operacyjne zarządzanie projektami, PWE 2015. 

- Janasz K., Wiśniewska J., Zarządzanie projektami w organizacji, Difin 2014 

- Kapusta M., Zarządzanie projektami krok po kroku, Edgard 2013. 

Inne materiały dydaktyczne: 

- Prezentacje multimedialne. 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne 

Punkty ECTS: 4  

Rok / Semestr:  II / 4 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Iwona Kulińska 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte  w ramach przedmiotu: Podstawy zarządzania. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Osiągnięcie znajomości teoretycznych i praktycznych aspektów zarzadzania zasobami ludzkimi 

C2 
Wykształcenie umiejętności wykorzystania metod i technik zarzadzania zasobami ludzkimi oraz 

przewidywania efektów takiej działalności 

C3 Rozwój umiejętności interpersonalnych 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia stacjonarne 15 30      3 48 

Studia 

niestacjonarne 
10 20      3 33 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykład wspomagany prezentacją multimedialną, dyskusja ukierunkowana.  

Ćwiczenia 

Ćwiczenia aktywizujące z prezentacją wybranych zagadnień z zakresu zarządzania 

personelem w przedsiębiorstwie, prezentacje, wykorzystanie technik burzy mózgów, 

analiza case study, gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 
P_W01 Student definiuje i wyjaśnia zagadnienia z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji. K_W09, K_W10 

P_W02 
Student nazywa i opisuje typowe metody zarządzania zasobami ludzkimi i podaje przykłady 

rozwiązań z zakresu określonych metod i technik ZZL. 
K_W09, K_W10 

P_W03 Student wyjaśnia problemy związane z ZZL. K_W09, K_W10 

Umiejętności: 

P_U01 Student korzysta i sprawnie posługuje się wybranymi metodami i technikami ZZL. K_U07, K_U08 

P_U02 
Student posiada umiejętności efektywnego i skutecznego zarządzania powierzonymi 

zasobami ludzkimi. 

K_U05, K_U07, 

K_U08 

P_U03 
Student potrafi przewidywać określone skutki zastosowanych metod ZZL oraz potrafi 

ocenić zasadność stosowanych i wdrażanych rozwiązań w zakresie ZZL. 
K_U05, K_U07, 

K_U08 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest gotów do rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych w 

zarządzaniu zasobami ludzkimi. 
K_K01 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  



Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 Podstawowe problemy, cele, uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. P_W01 

W2 Podstawowe koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi. 
P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01 

W3 Organizacja procesów ZZL. 
P_W01, P_W02, 

P_W03 

W4 Planowanie i wyposażanie organizacji w personel. 
P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01 

W5 Ocena pracy w zarządzaniu ludźmi. 
P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01 

W6 Motywowanie w organizacji. 
P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01 

W7 Polityka rozwoju personelu w organizacji. Szkolenia pracowników. 
P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01 

W8 Odejścia pracowników z firm. P_W01, P_W03 

Lp. Ćwiczenia: 

Odniesienie do 

przedmiotowy

ch efektów 

kształcenia 

Ćw1 Planowanie kadr: rekrutacja i selekcja. 

P_W01, P_W02, 

P_W03 P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

Ćw2 Organizacja pracy działu personalnego. 

P_W01, P_W02, 

P_W03 P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

Ćw3 Projektowanie systemu ocen pracowniczych. 

P_W01, P_W02, 

P_W03 P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

Ćw4 Analiza luk kompetencji i przygotowanie szkolenia. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw5 Analiza efektywności narzędzi motywowania. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw6 Rozstania z pracownikami – przygotowanie do zwolnień. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw7 Rola menadżera w ZZL i etyka ZZL. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw8 
Nowoczesne systemy ocen pracowniczych oraz administrowanie dokumentacją 

pracowniczą – zajęcia warsztatowe. 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw9 
Autoprezentacja podczas rozmów kwalifikacyjnych, zarządzanie stresem i konfliktami – 

zajęcia warsztatowe. 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw10 
Tworzenie zespołów i komunikacja interpersonalna, planowanie i dobór personelu – zajęcia 

warsztatowe. 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw11 Audyt personalny w przedsiębiorstwie – zajęcia warsztatowe. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw12 Rozwój i proces szkolenia pracowników – zajęcia warsztatowe. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 



Lp. Praca własna: 

Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Pw1 
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu, treścią wykładów z zadanymi materiałami 

dydaktycznymi, przygotowanie się do ćwiczeń. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01 x          x Wykład  

P_W02 x          x Wykład  

P_W03 x          x Wykład  

P_U01 x      x   x x Ćwiczenia 

P_U02 x      x   x x Ćwiczenia 

P_U03       x   x x Ćwiczenia 

P_K01       x   x x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie 

rozumie / nie potrafi / nie 

jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

definiować i wyjaśniać 

zagadnienia z zakresu 

zarządzania ludźmi w 

organizacji. 

definiować zagadnienia z 

zakresu zarządzania ludźmi w 

organizacji. 

definiować i wyjaśniać 

zagadnienia z zakresu 

zarządzania ludźmi w 

organizacji. 

definiować i wyjaśniać 

zagadnienia z zakresu 

zarządzania ludźmi w 

organizacji; podaje 

interpretację tych zagadnień. 

P_W02 

nazywać i opisywać 

typowe metody 

zarządzania zasobami 

ludzkimi i podaje 

przykłady rozwiązań z 

zakresu określonych 

metod i technik ZZL. 

nazywać typowe metody 

zarządzania zasobami 

ludzkimi. 

nazywać lub opisywać 

typowe metody zarządzania 

zasobami ludzkimi. 

nazywać i opisywać typowe 

metody zarządzania zasobami 

ludzkimi i podaje przykłady 

rozwiązań z zakresu 

określonych metod i technik 

ZZL decyzje podejmowane w 

organizacji. 

P_W03 
wyjaśniać problemów 

związanych z ZZL. 

wyjaśniać problemy związane 

z ZZL. 

wyjaśniać problemy 

związane z ZZL. 

wyjaśniać problemy związane 

z ZZL i określić ich wpływ na 

organizację. 

P_U01 

korzystać i sprawnie 

posługiwać się 

wybranymi metodami i 

technikami ZZL. 

posługiwać się wybranymi 

metodami i technikami ZZL. 

korzystać i sprawnie 

posługiwać się wybranymi 

metodami ZZL. 

korzystać i sprawnie 

posługiwać się wybranymi 

metodami i technikami ZZL. 

P_U02 

 posiada umiejętności 

efektywnego i 

skutecznego 

zarządzania 

powierzonymi zasobami 

ludzkimi. 

posiada podstawowe 

umiejętności efektywnego i 

skutecznego zarządzania 

powierzonymi zasobami 

ludzkimi. 

posiada umiejętności 

efektywnego i skutecznego 

zarządzania powierzonymi 

zasobami ludzkimi. 

posiada wszechstronne 

umiejętności efektywnego i 

skutecznego zarządzania 

powierzonymi zasobami 

ludzkimi. 

P_U03 

potrafi przewidywać 

określone skutki 

zastosowanych metod 

ZZL; nie potrafi ocenić 

zasadność stosowanych 

i wdrażanych rozwiązań 

w zakresie ZZL. 

potrafi przewidywać 

podstawowe skutki 

zastosowanych metod ZZL, 

potrafi ogólnie ocenić 

zasadność stosowanych i 

wdrażanych rozwiązań w 

zakresie ZZL 

potrafi przewidywać skutki 

zastosowanych metod ZZL; 

potrafi ocenić zasadność 

stosowanych rozwiązań w 

zakresie ZZL. 

potrafi przewidywać skutki 

zastosowanych metod ZZL, 

potrafi ocenić zasadność 

stosowanych i wdrażanych 

rozwiązań w zakresie ZZL 

oraz podać własne pomysły 

racjonalizatorskie. 



P_K01 

nie jest gotów do 

rozwijania i 

skutecznego 

wykorzystywania 

zdolności 

interpersonalnych w 

zarządzaniu zasobami 

ludzkimi. 

jest gotów do rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych w 

zarządzaniu zasobami ludzkimi. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3h 

Praca własna studenta, w tym: 52 h 67 h 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki, zajęć warsztatowych   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 10 h 18 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
  

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 32 h 39 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ETCS 100 h / 4 ETCS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 48 h / 1,92 ECTS 33 h / 1,32 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 50 h / 2 ECTS 50 h / 2 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

- Armstrong M., Taylor S, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Kraków 2016. 

- Listwan T., (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2010. 

- Moczydłowska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin, Warszawa 2011. 

- Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, PWE, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- Białas S., Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013. 

- Borkowska S., Skuteczne strategie wynagrodzeń Tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2012. 

- Kowalewski K., Moczydłowska J., Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa 2014. 

- Pawlak Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, POLTEXT, Warszawa 2011. 

- Listwan T. (red.), Sułkowski Ł. (red.), Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2016.  

  

http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788326407673&hthost=1&store_id=2
http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=wyd&id=8&hthost=1&store_id=2


I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Badania marketingowe 
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne 

Punkty ECTS: 4 

Rok / Semestr:  II / 4 

Osoba koordynująca przedmiot: mgr Mudassira Sarfraz 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w ramach przedmiotów: Podstawy ekonomii, Zarządzenie, Marketing. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Uzyskanie wiedzy na temat przeprowadzania badań marketingowych 

C2 Uzyskanie umiejętności na temat weryfikacji materiału badawczego 

C3 Uzyskanie kompetencji dotyczących etyki zawodowej w marketingu 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
 30 30     3 63 

Studia 

niestacjonar

ne 
 20 20     3 43 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Konwersatorium Prezentacja, dyskusja. 

Ćwiczenia  Dyskusja, zadania problemowe, studium przypadku.  

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 
P_W01 Student definiuje i opisuje istotę oraz funkcje systemu informacji marketingowej. K_W01, K_W07 

P_W02 Podaje przykłady wykorzystania badań marketingowych. K_W13 

P_W03 Charakteryzuje podstawowe metody i narzędzia badań marketingowych. K_W13 

Umiejętności: 

P_U01 Student umie określić cel i zakres badań marketingowych dotyczących wybranego problemu. K_U08, K_U16 

P_U02 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania marketingowe. K_U08, K_U16 

P_U03 Weryfikuje przydatność i jakość pozyskanego materiału badawczego. 
K_U02, K_U08, 

K_U16 

P_U04 Potrafi dokonywać analizy marketingowej i wyciągać wnioski. K_U08, K_U16 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 Student jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy przestrzegając zasad etyki zawodowej. K_K08 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Konwersatorium: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  



Kw1 Istota i elementy badań marketingowych. Cel i przedmiot badań marketingowych. 
P_W01, P_W02, 

P_U01,  

Kw2 
Rodzaje i wartość źródeł informacji marketingowej. Źródła wewnętrzne i zewnętrzne makro- i 

mikrośrodowiskowe. Przykładowe obszary analizy dla poszczególnych źródeł informacji. 

P_W01, P_W02, 

P_U01,  

Kw3 

Metody i techniki badań marketingowych. Metody i techniki w badaniach ilościowych 

(charakterystyka, zalety, wady, zastosowanie). Metody i techniki w badaniach jakościowych 

(charakterystyka, zalety, wady, zastosowanie, problem kwantyfikacji informacji jakościowych. 

Metody i techniki badawcze w Internecie. 

P_W02, P_W03, 

P_U02, P_K01 

Kw4 

Segmentacja rynku- etapy procesu segmentacji, kryteria segmentacji, wybór rynków 

docelowych. Różnicowanie i pozycjonowanie produktów, etapy procesu pozycjonowania. 

Tworzenie map percepcji. 

P_W01, P_W02, 

P_U01,  

Kw5 Dobór próby. Weryfikacja hipotez. Metody statystyczne w badaniach marketingowych. 
P_W02, P_W03, 

P_U02, P_K01 

Kw6 Analiza rynku przedsiębiorstw i klientów instytucjonalnych, analiza rynku nabywców. 
P_W02, P_W03, 

P_U02, P_K01 

Kw7 
Metody wprowadzania nowego produktu na rynek. Decyzje strategiczne odnośnie produktu, 

ceny i dystrybucji. 

P_W02, P_W03, 

P_U03, P_U04, 

P_K01,  

Kw8 Badania marketingowe w Internecie. 

P_W02, P_W03, 

P_U03, P_U04, 

P_K01,  

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Ćw1 Istota badań marketingowych w świetle wybranych przykładów – studium przypadku. P_W03 

Ćw2 
Problem decyzyjny a problem badawczy, cele, hipotezy – ich rola w procesie badań 

marketingowych. 
P_U01, P_K01 

Ćw3 Dobór próby – analiza wybranych metod. P_U01, P_K01 

Ćw4 Kwestionariusz jako narzędzie badawcze – istota, zasady, tworzenie. P_U01, P_K01 

Ćw5 Realizacja badań marketingowych i ich kontrola. P_U01, P_K01 

Ćw6 
Uwarunkowania wewnętrzne nabywców. Uwarunkowania zewnętrzne nabywców. Zachowania 

nabywców. 
P_U01, P_K01 

Ćw7 Badanie satysfakcji klienta. P_U01, P_K01 

Ćw8 Analiza statystyczna wyników badań. 
P_W02, P_W03, 

P_U02, P_K01 

Ćw9 Raport z badań – zasady opracowania. P_U02, P_K01 

Ćw10 
Przygotowanie projektu w postaci badań satysfakcji klienta na przykładzie wybranej 

grupy/produktu/usługi. Prezentacja multimedialna z raportu badań. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U02 

P_U03, P_U04, 

P_K01,  

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 

Przygotowanie projektu badań satysfakcji klienta: koncepcja badań, zebranie materiału 

badawczego, analiza materiału badawczego, opracowanie raportu badań, przygotowanie 

prezentacji multimedialnej z raportu badań. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U02 

P_U03, P_U04, 

P_K01, 

PW2 
Zapoznanie się z treścią wykładu, zapoznanie się z literaturą przedmiotu, zapoznanie się z 

materiałami dydaktycznymi. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U02 

P_U03, P_U04, 

P_K01, 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01 x      x  x   
Konwersatorium, 

ćwiczenia 

P_W02 x      x  x   
Konwersatorium, 

ćwiczenia 

P_W03 x      x  x   
Konwersatorium, 

ćwiczenia 

P_U01 x      x  x x  
Konwersatorium, 

ćwiczenia 

P_U02 x      x  x x  
Konwersatorium, 

ćwiczenia 

P_U03 x      x  x x  
Konwersatorium, 

ćwiczenia 

P_U04 x      x  x x  
Konwersatorium, 

ćwiczenia 

P_K01       x  x x  ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

zdefiniować i opisać istoty 

oraz funkcji systemu 

informacji marketingowej. 

zdefiniować i opisać istotę 

systemu informacji 

marketingowej. 

zdefiniować i opisać istotę 

oraz funkcje systemu 

informacji marketingowej. 

zdefiniować i opisać istotę 

oraz funkcje systemu 

informacji marketingowej; 

podaje interpretację tych 

zagadnień. 

P_W02 

podać przykładów 

wykorzystania badań 

marketingowych. 

podać przykład 

wykorzystania badań 

marketingowych. 

podać liczne przykłady 

wykorzystania badań 

marketingowych. 

podać przykłady 

wykorzystania badań 

marketingowych i określić ich 

wpływ na decyzje 

podejmowane w organizacji. 

P_W03 

scharakteryzować 

podstawowych metod i 

narzędzi badań 

marketingowych. 

scharakteryzować 

podstawowe metody i 

narzędzia badań 

marketingowych. 

scharakteryzować 

różnorodne metody i 

narzędzia badań 

marketingowych. 

scharakteryzować metody i 

narzędzia badań 

marketingowych, podać 

zakres ich zastosowania. 

P_U01 

określić celu i zakresu badań 

marketingowych dotyczących 

wybranego problemu. 

określić cel lub zakres badań 

marketingowych dotyczących 

wybranego problemu. 

określić cel i zakres badań 

marketingowych 

dotyczących wybranego 

problemu. 

określić cel i zakres badań 

marketingowych dotyczących 

wybranego problemu oraz 

zinterpretować jego wpływ na 

funkcjonowanie organizacji. 

P_U02 

potrafi zaprojektować i 

przeprowadzić badań 

marketingowych. 

potrafi zaprojektować badania 

marketingowe 

potrafi zaprojektować i 

przeprowadzić badania 

marketingowe. 

potrafi zaprojektować i 

przeprowadzić badania 

marketingowe oraz wskazać 

obszary problemowe. 

P_U03 

zweryfikować przydatności i 

jakości pozyskanego 

materiału badawczego. 

zweryfikować przydatność 

lub jakość pozyskanego 

materiału badawczego. 

zweryfikować przydatność i 

jakość pozyskanego 

materiału badawczego. 

zweryfikować przydatność i 

jakość pozyskanego materiału 

badawczego oraz określić 

zakres jego wykorzystania w 

organizacji. 

P_U04 
dokonywać analizy i 

wyciągać wniosków. 

potrafi dokonać analizy 

marketingowej. 

potrafi dokonać analizy 

marketingowej i wyciągnąć 

wnioski. 

potrafi dokonać analizy 

marketingowej i wyciągnąć 

wnioski oraz wskazać zakres 

ich zastosowania. 

P_K01 

nie jest gotów do działania 

w sposób przedsiębiorczy 

przestrzegając zasad etyki 

zawodowej. 

jest gotów do działania w 

sposób przedsiębiorczy 

przestrzegając zasad etyki 

zawodowej. 

jest gotów do działania w 

sposób przedsiębiorczy 

przestrzegając zasad etyki 

zawodowej. 

jest gotów do działania w 

sposób przedsiębiorczy 

przestrzegając zasad etyki 

zawodowej. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
60 h 40 h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3 h 

Praca własna studenta, w tym: 37 h 57 h 

- Przygotowanie eseju   



- Przeprowadzenie badań literaturowych 6 h 14 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
15 h 15h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 8 h 20 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 8 h 8 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 63 h / 2,52 ECTS 43 h / 1,72 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 75h / 3 ECTS 75 h / 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
- - 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

- Kaczmarczyk S., Zastosowania badań marketingowych: zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, Polskie 

Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2007. 

- Kaden R. J., Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2008. 

- Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2007. 

- Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2014. 

- Kalińska-Kula M., Gregor B., Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich, Wyd. UŁ, Łódź 2014. 

- Kozielski R. (red.), Wskaźniki marketingowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016. 

- Mruk H., Schroeder J., Bartosik-Purgat M., Międzynarodowe badania marketingowe, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu, Poznań 2013. 

- Sobocińska M. (red.), Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Nowe podejścia oraz metody na 

współczesnym rynku, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011. 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Systemy informatyczne w zarządzaniu 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne 

Punkty ECTS: 4 

Rok / Semestr:  II / 4 

Osoba koordynująca przedmiot: Dr Muhammed Kamran 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Posiadanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej i programów MS Office 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących klasyfikacji, struktury i funkcjonowania systemów 

informatycznych zarządzania 

C2 
Uzyskanie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania danych z wykorzystaniem systemów informatycznych 

zarządzania. 

C3 
Opanowanie i zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu zastosowań systemów informatycznych w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
   30    2 32 

Studia 

niestacjonarne 
   20    2 22 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Laboratorium:  Praca w grupach, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, projekt. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 
Zna narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i 

społecznych. 
K_W12 

P_W02 
Zna zintegrowane systemy informatyczne (klasy ERP, CRM), Business Intelligence (BI) i ich miejsce 

w realizacji procesów zarządczych. 
K_W12, K_W15 

Umiejętności: 

P_U01 
Potrafi stosować zintegrowane systemy zarządzania w modelu tradycyjnym (on-premises) 

oraz w modelu chmury obliczeniowej (cloud computing). 
K_U07, K_U13 

P_U02 
Potrafi zastosować systemy informatyczne (CRM, ERP) wspomagające procesy 

podejmowania decyzji. 
K_U07, K_U13 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest gotów do poszukiwania systemów informatycznych do rozwiązań praktycznych w 

procesach zarządczych. 
K_K01, K_K06 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Laboratorium: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  



L1 

Wykorzystanie programu Excel do obliczeń, modelowania i budowy prostych aplikacji 

wspomagania decyzji. Budowa i funkcje programu. Pisanie formuł z użyciem funkcji prostych 

i złożenia funkcji. Użycie arkuszy i kilku skoroszytów. Wykresy i łączenie skoroszytu Excel z 

plikami edytowanymi w MS Word i Power Point. Tworzenie makr w Excelu. 

P_W01, P_U01, 

P_U02, P_K01 

L2 

Modelowanie i budowa modeli analizy i inżynierii systemów. Modelowanie strukturalne: 

Modelowanie organizacji – organigram. Funkcje i diagramy funkcji, Modelowanie danych: 

diagramy przepływu danych. i diagramy encji. Notacja UML. 

P_W02, P_U01, 

P_U02, P_K01 

L3 
Program Microsoft Visio 2003 i rysowanie modeli funkcji, przepływów danych i struktur 

danych. 

P_W02, P_U01, 

P_U02, , P_K01 

L4 

Organizowanie informacji w bazach danych – definiowanie podstawowych pojęć. Przykłady 

baz danych. Program Microsoft Access. Pojęcie pola, rekordu, tabeli, kwerendy, formularza, 

raportu. Podstawowe zasady budowy współczesnych baz danych – model kartotekowy i 

relacyjny. 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

L5 

Projektowanie prostej relacyjnej bazy danych: Zdefiniowanie projektu. Zaprojektowanie tabeli 

i wprowadzenie przykładowych danych. Posortowanie i wyszukiwanie informacji znajdujących 

się w tabeli. Ustalanie relacji pomiędzy tabelami. Utworzenie przykład owych kwerend. 

Projektowanie formularzy: autoformularze tabelaryczne i kolumnowe, formularze zespolone. 

Zaprojektowanie raportów, etykiet. 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

L6 

Wybrane systemy przetwarzania danych: Systemy przetwarzania dokumentów. Modelowanie 

funkcji systemu. Modelowanie procesów: łańcuch procesów, diagramy łańcucha wartości i 

diagramy EPC. Systemy pracy grupowej. Modelowanie funkcji systemu. Modelowanie 

procesów. Systemy przetwarzania wiedzy. Modelowanie funkcji systemu Modelowanie 

decyzji: drzewa i tabele decyzyjne.  

P_U01, P_U02, 

P_K01 

L7 

Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania (ZSI). Wdrażanie i eksploatacja 

zintegrowanych systemów zarządzania w modelu tradycyjnym (on-premises) oraz w 

modelu chmury obliczeniowej (cloud computing). 

P_K01, P_U02 

L8 Praca (warsztaty) w zintegrowanym systemie informatycznym klasy CRM P_K01, P_U02 

L9 Praca (warsztaty) w zintegrowanym systemie informatycznym klasy ERP P_K01, P_U02 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 
Opracowanie indywidualnego projektu systemu informatycznego z wykorzystaniem języka 

modelowania UML. 

P_W01, P_W02, 

P_U02, P_K01 

PW2 Studiowanie literatury przedmiotu celem przygotowania do zajęć. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01       x  x  x Laboratorium 

P_W02       x  x  x Laboratorium 

P_U01       x  x  x Laboratorium 

P_K02       x  x  x Laboratorium 

P_K01       x  x  x Laboratorium 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia 

się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

narzędzi informatycznych 

gromadzenia, analizy i 

prezentacji danych 

ekonomicznych i 

społecznych. 

niektóre narzędzia 

informatyczne gromadzenia, 

analizy i prezentacji danych 

ekonomicznych i 

społecznych. 

narzędzia informatyczne 

gromadzenia, analizy i 

prezentacji danych 

ekonomicznych i 

społecznych. 

narzędzia informatyczne 

gromadzenia, analizy i 

prezentacji danych 

ekonomicznych i społecznych 



i wskazuje przykłady ich 

zastosowań. 

P_W02 

zintegrowanych systemy 

informatycznych (klasy ERP, 

CRM), Business Intelligence 

(BI) i ich miejsca w realizacji 

procesów zarządczych. 

niektóre zintegrowane systemy 

informatyczne (klasy ERP, 

CRM), Business Intelligence 

(BI) i ich miejsce w realizacji 

procesów zarządczych. 

zintegrowane systemy 

informatyczne (klasy ERP, 

CRM), Business Intelligence 

(BI) i ich miejsce w realizacji 

procesów zarządczych. 

zintegrowane systemy 

informatyczne (klasy ERP, 

CRM), Business Intelligence 

(BI) i ich miejsce w realizacji 

procesów zarządczych 

wskazując liczne przykłady 

zastosowań. 

P_U01 

stosować zintegrowanych 

systemów zarządzania w 

modelu tradycyjnym (on-

premises) oraz w modelu 

chmury obliczeniowej 

(cloud computing). 

stosować niektóre 

zintegrowane systemy 

zarządzania w modelu 

tradycyjnym (on-premises) 

oraz w modelu chmury 

obliczeniowej (cloud 

computing). 

stosować zintegrowane 

systemy zarządzania w 

modelu tradycyjnym (on-

premises) oraz w modelu 

chmury obliczeniowej 

(cloud computing). 

stosować zintegrowane 

systemy zarządzania w 

modelu tradycyjnym (on-

premises) oraz w modelu 

chmury obliczeniowej (cloud 

computing) wskazując 

ograniczenia. 

P_U02 

zastosować wybranych 

systemów informatycznych 

(CRM, ERP) 

wspomagających procesy 

podejmowania decyzji. 

zastosować wybrane systemy 

informatyczne (CRM, ERP) 

wspomagające procesy 

podejmowania decyzji. 

zastosować systemy 

informatyczne (CRM, ERP) 

wspomagające procesy 

podejmowania decyzji. 

zastosować systemy 

informatyczne (CRM, ERP) 

wspomagające procesy 

podejmowania decyzji 

wskazkując ograniczenia. 

P_K01 

do poszukiwania systemów 

informatycznych do 

rozwiązań praktycznych w 

procesach zarządczych. 

do poszukiwania systemów 

informatycznych do 

rozwiązań praktycznych w 

procesach zarządczych. 

do poszukiwania systemów 

informatycznych do 

rozwiązań praktycznych w 

procesach zarządczych. 

do poszukiwania systemów 

informatycznych do 

rozwiązań praktycznych 

 w procesach zarządczych. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
30 h 20 h 

Egzamin/zaliczenie 2 h 2 h 

Praca własna studenta, w tym: 68 h 78 h 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 15 h 20 h 

- Przygotowanie do prowadzenia badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
25 h 25 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 20 h 25 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 8 h 8 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 32 h / 1,28 ECTS 22 h / 0,88 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 100 h / 4 ECTS 100 h / 4  ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania - T.1, Wyd. PWN, Warszawa 2008. 

− Kisielnicki J., MIS systemy informatyczne zarządzania. Wyd. Placet, Warszawa 2009. 

− Kisielnicki J., Zarządzanie i informatyka, Placet, Warszawa 2014. 

− Radosiński E., Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, PWN, Warszawa 2013 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- Januła E., Truś T., Gospodarka elektroniczna, Wyd. Difin, Warszawa 2010. 

- Kisielnicki J. (red.), Zintegrowane systemy informatyczne, Wyd. PWN, Warszawa 2012. 

- Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Metody projektowania i wdrażania 

systemów, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 2005. 

- Michalczuk G., Siemieniuk N. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wyd. Uniwersytetu w 

Białymstoku, Białystok 2012.  

- Nowicki A. (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, PLACET Warszawa 2006. 

- Radosiński E., Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013. 



- Wieczerzycki W. (red.), E-Logistyka, Wyd. PWE, Warszawa 2012. 

- Wróblewski P., MS Office 2016 PL w biurze i nie tylko, Helion 2015. 

- Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna, Wyd. PWE, Warszawa 2010. 

Inne materiały dydaktyczne:  

- Materiały prowadzącego 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Symulacyjne gry biznesowe 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne 
Punkty ECTS: 3  

Rok / Semestr:  III / 5 

Osoba koordynująca przedmiot: mgr. inż. Michał Mażulis 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Opanowanie podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania organizacją i analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Celem przedmiotu jest poznanie problemów i wyzwań związanych z praktycznym funkcjonowaniem 

przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. 

C2 Wyksztalcenie wśród studentów umiejętności współpracy w zespole, przyjmowania różnych ról zespołowych.  

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
   45    2 47 

Studia 

niestacjonarne 
   30    2 32 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład: wykład z dyskusją i analizą wybranych przypadków. 

Laboratorium: 

interaktywna gra decyzyjna prowadzona synchronicznie on-line na specjalistycznej 

platformie Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS. W trakcie zajęć 

prowadzący pełnią rolę regulatorów i administratorów gry, zgodne z zasadami 

nauczania poprzez doświadczenie nie kwestionują decyzji studentów oraz nie 

oceniają ich poprawności a jedynie wynik finansowy przedsiębiorstwa. Symulacje 

mają charakter sekwencyjny, studenci pracują zespołowo pełniąc w nich różne role 

prowadząc dzielność gospodarczą na przestrzeni wirtualnego roku kalendarzowego z 

uwzględnieniem wynikających z sezonowości różnic w popycie na produkty i usługi. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 
Student posiada wiedzę z zarządzania organizacjami, strategii rozwoju przedsiębiorstw i 

rozwiązywania problemów zarządzania w przedsiębiorstwie.  

K_W04, K_W07, 

K_W11 

Umiejętności: 

P_U01 
Student potrafi projektować i podejmować decyzje, adekwatne dla zdiagnozowanych przyczyn 

i przebiegu zjawisk/problemów przedsięwzięcia, prowadzące do ich sprawnego rozwiązania. 

K_U02, K_U06, 

K_U11, K_U12, 

K_U16 

P_U02 

Student potrafi diagnozować i interpretować problemy zarządcze, marketingowe i 

ekonomiczne (szanse i/lub zagrożenia) jakie pojawiają się w praktyce zarządzania 

przedsiębiorstwem funkcjonującym w warunkach konkurencji. 

K_U01, K_U06, 

K_U10, K_U19 

P_U03 

Student potrafi kreatywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach (zespołach) związanych z 

rozwiązywaniem problemów, zwłaszcza z realizacją projektów rozwojowych 

przedsiębiorstwa. 

K_U03, K_U17, 

K_U18 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 Student jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. K_K08 



VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Laboratorium: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

L1 
Zarządzanie wirtualnym przedsiębiorstwa – wprowadzenie. Zapoznanie studentów z regułami 

gry. 

P_W01, P_U03, 

P_K01 

L2 Konstruowanie misji, strategii, planów rozwoju przedsiębiorstwa. 

P_W01, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

L3 
Planowanie produkcji lub usług, zatrudnienia pracowników, zakupów środków trwałych, 

zaopatrzenia. 

P_W01, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

L4 
Planowanie sprzedaży, kosztów jednostkowych i całkowitych, rachunku zysków i strat, bilansu, 

przepływu środków pieniężnych, kredytowania działalności. 

P_W01, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

L5 
Rozgrywka. Formułowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz zarządzania finansami 

przedsiębiorstw w warunkach konkurencyjnego rynku.  

P_W01, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

L6 
Rozgrywka. Podejmowanie decyzji finansowych i rynkowych dotyczących przedsiębiorstw 

funkcjonujących w wirtualnych konkurencyjnych rynkach.  

P_W01, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

L7 

Rozgrywka. Analiza finansowa i marketingowa symulowanych przedsiębiorstw z 

wykorzystaniem narzędzi i wiedzy zdobytych w trakcie studiów jako podstawa podejmowania 

decyzji. 

P_W01, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

L8 

Rozgrywka. Podejmowanie decyzji zarządczych i rynkowych dotyczących przedsiębiorstw, 

rozwiązywanie problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa z wykorzystaniem logiki 

gamifikacji. 

P_W01, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

L9 
Rozgrywka. Poszukiwanie kreatywnych rozwiązań zapewniających realizację strategii rozwoju 

wirtualnego przedsiębiorstwa. 

P_W01, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

L10 
Ocena końcowej pozycji finansowej zarządzanego przedsiębiorstwa oraz wypracowana wartość 

przedsiębiorstwa. 

P_W01, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

L11 Dyskusja nt. zachowań zaobserwowanych w trakcie rozgrywki  

P_W01, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 
Zapoznanie się z treścią wykładów, literatury podstawowej. Przygotowanie do aktywnego 

uczestnictwa w symulacji prowadzenia przedsiębiorstwa na zajęciach. 

P_W01, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

PW2 Przygotowanie do gry symulacyjnej w zakresie analizy strategicznej. 

P_W01, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01        x   x Laboratorium 

P_U01        x   x Laboratorium 

P_U02        x   x Laboratorium 

P_U03        x   x Laboratorium 

P_K01        x   x Laboratorium 



IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia 

się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

nie posiada wiedzy z zakresu 

zarządzania organizacjami, 

strategii rozwoju 

przedsiębiorstw i 

rozwiązywania problemów 

zarządzania w 

przedsiębiorstwie.  

posiada podstawową wiedzę z 

zarządzania organizacjami, 

strategii rozwoju 

przedsiębiorstw i 

rozwiązywania problemów 

zarządzania w 

przedsiębiorstwie. Popełnia 

liczne błędy. 

posiada wiedzę z 

zarządzania organizacjami, 

strategii rozwoju 

przedsiębiorstw i 

rozwiązywania problemów 

zarządzania w 

przedsiębiorstwie. Popełnia 

nieliczne błędy. 

posiada pogłębioną wiedzę z 

zarządzania organizacjami, 

strategii rozwoju 

przedsiębiorstw i 

rozwiązywania problemów 

zarządzania w 

przedsiębiorstwie.  

P_U01 

nie potrafi projektować i 

podejmować decyzji, 

adekwatnych dla 

zdiagnozowanych przyczyn i 

przebiegu zjawisk/problemów 

przedsięwzięcia, 

prowadzących do ich 

sprawnego rozwiązania. 

potrafi w podstawowym 

zakresie projektować i 

podejmować decyzje, 

adekwatne dla 

zdiagnozowanych przyczyn i 

przebiegu zjawisk/problemów 

przedsięwzięcia, prowadzące 

do ich rozwiązania. Wymaga 

pomocy innych członków 

grupy, popełnia błędy. 

potrafi, projektować i 

podejmować decyzje, 

adekwatne dla 

zdiagnozowanych przyczyn 

i przebiegu 

zjawisk/problemów 

przedsięwzięcia, 

prowadzące do ich 

sprawnego rozwiązania. 

Współpracuje w grupie nad 

rozwiązaniem problemu, 

proponuje rozwiązania. 

potrafi projektować i 

podejmować decyzje, 

adekwatne dla 

zdiagnozowanych przyczyn i 

przebiegu zjawisk/problemów 

przedsięwzięcia, prowadzące 

do ich sprawnego 

rozwiązania. Wychodzi z 

inicjatywą działań, proponuje 

rozwiązania. 

P_U02 

nie potrafi diagnozować i 

interpretować problemów 

zarządczych, marketingowych 

i ekonomicznych (szans i/lub 

zagrożeń) jakie pojawiają się 

w praktyce zarządzania 

przedsiębiorstwem 

funkcjonującym w warunkach 

konkurencji. 

Student potrafi diagnozować i 

interpretować problemy 

zarządcze, marketingowe i 

ekonomiczne (szanse i/lub 

zagrożenia) jakie pojawiają 

się w praktyce zarządzania 

przedsiębiorstwem 

funkcjonującym w warunkach 

konkurencji. Wymaga 

pomocy innych członków 

grupy, popełnia błędy. 

potrafi diagnozować i 

interpretować problemy 

zarządcze, marketingowe i 

ekonomiczne (szanse i/lub 

zagrożenia) jakie pojawiają 

się w praktyce zarządzania 

przedsiębiorstwem 

funkcjonującym w 

warunkach konkurencji. 

Współpracuje w grupie nad 

rozwiązaniem problemu, 

proponuje rozwiązania. 

potrafi diagnozować i 

interpretować problemy 

zarządcze, marketingowe i 

ekonomiczne (szanse i/lub 

zagrożenia) jakie pojawiają 

się w praktyce zarządzania 

przedsiębiorstwem 

funkcjonującym w warunkach 

konkurencji. Wychodzi z 

inicjatywą działań, proponuje 

rozwiązania. 

P_U03 

nie potrafi uczestniczyć w 

przedsięwzięciach 

(zespołach) związanych z 

rozwiązywaniem problemów, 

zwłaszcza z realizacją 

projektów rozwojowych 

przedsiębiorstwa. 

potrafi uczestniczyć w 

przedsięwzięciach 

(zespołach) związanych z 

rozwiązywaniem problemów, 

zwłaszcza z realizacją 

projektów rozwojowych 

przedsiębiorstwa. Nie 

wykazuje inicjatywy. 

potrafi aktywnie 

uczestniczyć w 

przedsięwzięciach 

(zespołach) związanych z 

rozwiązywaniem 

problemów, zwłaszcza z 

realizacją projektów 

rozwojowych 

przedsiębiorstwa. 

potrafi kreatywnie 

uczestniczyć w 

przedsięwzięciach (zespołach) 

związanych z 

rozwiązywaniem problemów, 

zwłaszcza z realizacją 

projektów rozwojowych 

przedsiębiorstwa. 

P_K01 

nie jest gotów myśleć i 

działać w sposób 

przedsiębiorczy. 

jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 2 h 2 h 

Praca własna studenta, w tym: 28 h 43 h 

- Przygotowanie referatu   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 8 h 14 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
  

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 12 h 21 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 8 h 8 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h / 3 ECST 75 h / 3 ECST 



Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 47 h / 1,88 ECTS 32 h / 1,28 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 75 h / 3 ECTS 75 h / 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2017. 

− D. Williamson, W. Jenkins, Strategic Management and Business Analysi, Taylor & Francis Ltd, 2015. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2018. 

  



  I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Zarządzanie jakością 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy 

Punkty ECTS: 3 

Rok / Semestr:  III/ 5 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Muhammad Kamran 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte  w ramach przedmiotu: Podstawy zarządzania. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Znajomość standardów jakości oraz rozumienie ich znaczenia w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwach  

C2 Zdolność wykorzystania standardów i mierników jakości w zarzadzaniu przedsiębiorstwem 

C3 Ukształtowanie odpowiedzialnej postawy w ramach zarządzania jakością 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia stacjonarne 15 30      3 48 

Studia 

niestacjonarne 
10 20      3 33 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykłady Wykład z elementami dyskusji. 

Ćwiczenia Dyskusja, zadania problemowe, studium przypadku. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 
P_W01 Student definiuje i opisuje istotę oraz funkcje jakości w przedsiębiorstwie. K_W01, K_W15 

P_W02 Zna standardy jakości oraz rozumie ich znaczenie dla przedsiębiorstwa. 
K_W01, K_W13, 

K_W15 

P_W03 Charakteryzuje podstawowe metody zarządzania jakością. 
K_W01, K_W13, 

K_W15 

Umiejętności: 

P_U01 Student analizuje cele zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. 
K_U01, K_U10, 

K_U15, K_U16 

P_U02 Potrafi zaprojektować i opisać wymagania jakościowe procesów oraz produktów. 
K_U01, K_U10, 

K_U15, K_U16 

P_U03 Identyfikuje mierniki jakości procesów i potrafi je analizować. 
K_U01, K_U10, 

K_U15, K_U16 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest świadomy konieczności sumiennego i konsekwentnego wprowadzanie standardów 

jakości w organizacjach. 

K_K01, K_K04, 

K_K06 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  



W1 Struktura, klasa i funkcje jakości. Standardy jakości w przedsiębiorstwach. 
P_W01, P_W02, 

P_U01 

W2 
Zmienność, standardy i wzorce jakości w wybranych normach jakościowych.  

Normalizacja według standardu grupy ISO. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02,  

W3 Ekonomika jakości, koszty normalizacji. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_U03,  

W4 Metody analizy standardów jakości- QFD, analiza FMEA. 
P_W03, P_U01, 

P_U03,  

W5 Wdrażanie systemu zarządzania jakości w przedsiębiorstwie. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_U03,  

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Ćw1 Zmienność, standardy i wzorce jakości w wybranych normach jakościowych. 
P_W01, P_W06 

P_W07 

Ćw2 Normalizacja według standardu ISO. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

Ćw3 Ekonomika jakości, koszty normalizacji. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

Ćw4 Metody analizy standardów jakości- QFD. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

Ćw5 Analiza FMEA. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

Ćw6 
Wykonanie projektu badań marketingowych oraz realizacja projektu w wybranym 

środowisku. Prezentacja oraz dyskusja. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Pw1 Opracowanie literatury przedmiotu, zadanych materiałów, przygotowanie się do egzaminu. 

P_W01-P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01  x     x  x  x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_W02  x     x  x  x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_W03  x     x  x  x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_U01       x  x  x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_U02       x  x  x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_U03       x  x  x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_K01       x    x 
Wykład, 

ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie 

rozumie / nie potrafi / nie 

jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

nie zna i nie definiuje 

istoty jakości w 

przedsiębiorstwie. 

zna definicję i rozumie istotę 

jakości w przedsiębiorstwie. 

zna rozszerzoną definicję i 

rozumie istotę jakości w 

przedsiębiorstwie. 

zna rozszerzoną definicję i 

rozumie istotę jakości w 

przedsiębiorstwie oraz podaje 

przykłady zasadności jej 

stosowania. 

P_W02 

nie zna standardów 

jakości oraz nie rozumie 

ich znaczenia dla 

przedsiębiorstwa. 

zna podstawowe standardy 

jakości oraz rozumie ich 

znaczenie dla 

przedsiębiorstwa. 

zna standardy jakości oraz 

rozumie ich znaczenie dla 

przedsiębiorstwa. 

zna standardy jakości oraz 

rozumie ich znaczenie dla 

przedsiębiorstwa i podaje 

przykłady wykorzystania w 

praktyce. 

P_W03 

nie potrafi wymienić 

podstawowe standardy i 

metody zarządzania 

jakością. 

wymienić podstawowe 

standardy i metody 

zarządzania jakością. 

charakteryzować ogólnie 

podstawowe standardy i 

metody zarządzania 

jakością. 

charakteryzować szczegółowo 

podstawowe standardy i 

metody zarządzania jakością. 

P_U01 

nie potrafi analizować 

celi zarządzania 

jakością w 

przedsiębiorstwie. 

potrafi analizować wybrane, 

podstawowe cele zarządzania 

jakością w przedsiębiorstwie. 

potrafi analizować cele 

zarządzania jakością w 

przedsiębiorstwie. 

potrafi analizować i 

szczegółowo wyjaśniać cele 

zarządzania jakością w 

przedsiębiorstwie. 

P_U02 

nie potrafi opisać 

wymagania jakościowe 

procesów. 

potrafi opisać wymagania 

jakościowe procesów. 

potrafi zaprojektować i 

opisać szczegółowo 

wymagania jakościowe 

procesów. 

potrafi zaprojektować i opisać 

szczegółowo wymagania 

jakościowe procesów oraz 

sposoby ich dokumentowania. 

P_U03 

nie potrafi 

identyfikować mierniki 

jakości procesów. 

identyfikować mierniki 

jakości procesów. 

identyfikuje mierniki 

jakości procesów i potrafi je 

analizować. 

identyfikuje mierniki jakości 

procesów i potrafi je 

analizować oraz wskazywać 

sposoby ich poprawy. 

P_K01 

nie jest świadomy 

konieczności 

sumiennego i 

konsekwentnego 

wprowadzanie 

standardów jakości w 

organizacjach 

Jest świadomy konieczności 

sumiennego i 

konsekwentnego 

wprowadzanie standardów 

jakości w organizacjach 

Jest świadomy konieczności 

sumiennego i 

konsekwentnego 

wprowadzanie standardów 

jakości w organizacjach 

Jest świadomy konieczności 

sumiennego i 

konsekwentnego 

wprowadzanie standardów 

jakości w organizacjach 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3 h 

Praca własna studenta, w tym: 27 h 42 h 



- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki, zajęć warsztatowych   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 3 h 8 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
8 h 10 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 4 h 18 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 6 h 6 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h /3 ETCS 75 h / 3 ETCS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 48 h / 1,92 ECTS 33 h / 1,32 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne   

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

- Łunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa 2012. 

- Myszewski J.M., Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 

Warszawa 2009. 

- Skrzypczyńska K., Karaszewski R., Zarządzanie jakością, TNOiK, Toruń 2013.  

- Szczepańska K., Podstawy zarządzania jakością, Politechnika Warszawska, Warszawa 2012. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. 

- Ładoński W., Szołtysek K., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 

Wrocławiu, Wrocław 2008. 

- Tkaczyk S., Strategia zarządzania jakością, Difin, Warszawa 2012. 

- Zymonik Z., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, Warszawa 2013. 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Planowanie strategiczne  
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: 
Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne / do 

wyboru 
Punkty ECTS: 4 

Rok / Semestr:  III / 5 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Teresa Szot-Gabryś 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Wiedza:  

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania strategicznego; rozszerzona wiedza z zakresu organizacji i zarządzania  

Umiejętności: 

Umiejętność rozwiązywania zadań typu case study (studia przypadków). Umiejętność w zakresie merytorycznej dyskusji i 

prezentacji.  

Kompetencje społeczne: 

Praca w zespole. Przestrzeganie zasad etycznych. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Pogłębienie wiedzy z zakresu planowania strategicznego  

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu właściwego doboru metod i narzędzi tworzenia planu strategicznego.  

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
15 30      3 48 

Studia 

niestacjonar

ne 
10 20      3 33 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykład, dyskusja. 

Ćwiczenia  Praca w grupach, burza mózgów, studium przypadków. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 

Ma wiedzę z zakresu budowania i wdrażania planu strategicznego przedsiębiorstwa. Zna 

narzędzia i metody tworzenia planu strategicznego, modele planowania strategicznego, zasady 

definiowania celów przedsiębiorstwa.   

K_W07, K_W15 

P_W02 

Ma pogłębioną wiedzę obejmującą rolę planowania strategicznego w formułowaniu strategii 

przedsiębiorstwa. Zna i rozumie konieczność poznawania koncepcji zarządzania strategicznego 

jako źródła wiedzy i inspiracji do oddziaływania na rozwój przedsiębiorstwa przez strategię. 

K_W07, K_W13, 

K_W15 

Umiejętności: 

P_U01 
Potrafi dokonać wyboru i konstrukcji planów strategicznych oraz strategii przedsiębiorstwa na 

poziomie całej organizacji, jak i na poziomie funkcjonalnym. 

K_U02, K_U06, 

K_U07, K_U15 

P_U02 
Potrafi wytyczać priorytety, określać spójne sposoby działania w ramach realizowanych zadań 

dotyczących konstrukcji planów strategicznych przedsiębiorstwa. 
K_U10, K_U11 

P_U03 

Potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne poświęcone zagadnieniom związanym z 

problematyką zarządzania, w tym potrafi podczas wystąpienia dokonać oryginalnej, krytycznej 

analizy różnych koncepcji i wypracować własne stanowisko normatywne. 

K_U20, K_U22 

Kompetencje społeczne: 



P_K01 
Wykazuje się gotowością do uczestnictwa w pracach interdyscyplinarnych zespołów 

działających w ramach środowiska konkretnej organizacji.   
K_K01, K_K02 

P_K02 
W ramach pełnionych ról społecznych wykazuje świadomość przestrzegania postawy etycznej 

oraz wrażliwości społecznej.  
K_K04 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 

Punkt wyjścia do strategicznego planowania w przedsiębiorstwie - zdefiniowanie celu głównego. 

Definicje celu głównego. Wybór celu głównego i celów szczegółowych funkcjonowania 

przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.  

Koncepcje przedsiębiorstwa - wg kryterium kształtowania celów, zysk a wartość rynkowa 

przedsiębiorstwa, cele szczegółowe - funkcje i potrzeba formułowania. Cele a odmienność 

interesów. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

W2 

Formułowanie strategii przedsiębiorstwa. Różne szkoły strategii oraz znaczenie planowania 

strategicznego w różnych podejściach do formułowania strategii przedsiębiorstwa. Strategia 

przedsiębiorstwa - istota, struktura, zawartość treściowa, funkcje. Cztery szkoły strategii: 

planistyczna (H.I.Ansoff, R.L.Ackoff, grupa z Harvardu), ewolucyjna E.Wrapp, J.Quinn), 

pozycyjna (M.E.Porter), zasobów i umiejętności (m.in. C.K.Prahalad, G.Hamel). Rola 

planowania strategicznego w w/w szkołach strategii. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

W3 

Cele - strategia - planowanie. Ewolucja systemów planowania. Koncepcje strategicznego 

planowania w przedsiębiorstwie - tradycyjne i nowoczesne podejście w planowaniu 

strategicznym. Strategiczne planowanie zintegrowane i strategiczne planowanie 

zdywersyfikowane. Planowanie strategiczne a planowanie operacyjne.  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

W4 
Modele planowania strategicznego - model przedsiębiorczy, model planujący, model 

partycypacyjny, model negocjacyjny. Kryteria wyboru modelu. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Ćw1 
Studium przypadku - prezentacja wybranego przedsiębiorstwa spółki giełdowej (na podstawie 

dostępnych danych). 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01, 

P_K02 

Ćw2 
Modele planowania strategicznego. Metody planowania strategicznego. 

Cele przedsiębiorstwa - studium przypadku.  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01, 

P_K02 

Ćw3 Strategia przedsiębiorstwa - studium przypadku. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01, 

P_K02 

Ćw4 
Planowanie strategiczne - studium przypadku. Struktura planu strategicznego. Budowanie planu 

strategicznego. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01, 

P_K02 

Ćw5 Wybór modelu planowania strategicznego - studium przypadku. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01, 

P_K02 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 

Przygotowanie planu strategicznego dla wybranego przedsiębiorstwa (część pisemna), jego 

prezentacja (część ustna).  

Przygotowanie prezentacji grupowej 

- analiza źródeł literaturowych 

- selekcja zebranych informacji 

- analiza dostępnych informacji 

- przygotowanie propozycji rozwiązań i wybór najbardziej optymalnego 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01, 

P_K02 



- prognoza efektów zastosowanego rozwiązania 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01   x  x  x    x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_W02   x  x  x    x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_U01     x  x    x Ćwiczenia 

P_U02     x  x    x Ćwiczenia 

P_U03     x  x    x Ćwiczenia 

P_K01     x  x    x Ćwiczenia 

P_K02     x  x    x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi 

/ jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / potrafi 

/ jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi 

/ jest gotów do: 

P_W01 

nie ma wiedzy z zakresu 

budowania i wdrażania planu 

strategicznego 

przedsiębiorstwa. Nie zna 

narzędzi i metod tworzenia 

planu strategicznego, modeli 

planowania strategicznego, 

zasad definiowania celów 

przedsiębiorstwa. 

ma podstawową wiedzę z 

zakresu budowania i 

wdrażania planu 

strategicznego 

przedsiębiorstwa. Zna 

wybrane narzędzia i metody 

tworzenia planu 

strategicznego, modele 

planowania strategicznego, 

zasady definiowania celów 

przedsiębiorstwa. 

ma wiedzę z zakresu 

budowania i wdrażania planu 

strategicznego 

przedsiębiorstwa. Zna 

narzędzia i metody tworzenia 

planu strategicznego, modele 

planowania strategicznego, 

zasady definiowania celów 

przedsiębiorstwa. 

ma wyczerpującą wiedzę z 

zakresu budowania i 

wdrażania planu 

strategicznego 

przedsiębiorstwa. 

Precyzyjnie i wyczerpująco 

wyjaśnia miejsce, rolę, 

narzędzia tworzenia planu 

strategicznego, modele 

planowania strategicznego, 

zasady definiowania celów 

przedsiębiorstwa. 

P_W02 

nie ma pogłębionej wiedzy 

obejmującej rolę planowania 

strategicznego w 

formułowaniu strategii 

przedsiębiorstwa. Nie zna i 

nie rozumie konieczności 

poznawania koncepcji 

zarządzania strategicznego 

jako źródła wiedzy i 

inspiracji do oddziaływania 

na rozwój przedsiębiorstwa 

przez strategię. 

ma podstawową wiedzę 

obejmującą rolę planowania 

strategicznego w 

formułowaniu strategii 

przedsiębiorstwa. 

ma wiedzę obejmującą rolę 

planowania strategicznego w 

formułowaniu strategii 

przedsiębiorstwa. Rozumie 

konieczność poznawania 

koncepcji zarządzania 

strategicznego jako źródła 

wiedzy do oddziaływania na 

rozwój przedsiębiorstwa 

przez strategię. 

ma pogłębioną wiedzę 

obejmującą rolę planowania 

strategicznego w 

formułowaniu strategii 

przedsiębiorstwa. Zna i 

rozumie konieczność 

poznawania koncepcji 

zarządzania strategicznego 

jako źródła wiedzy i 

inspiracji do oddziaływania 

na rozwój przedsiębiorstwa 

przez strategię. 

P_U01 

nie potrafi dokonać wyboru i 

konstrukcji planów 

strategicznych oraz strategii 

przedsiębiorstwa na poziomie 

całej organizacji, jak i na 

poziomie funkcjonalnym. 

potrafi dokonać wyboru i 

konstrukcji podstawowych 

planów strategicznych oraz 

strategii przedsiębiorstwa na 

poziomie całej organizacji, 

jak i na poziomie 

funkcjonalnym. 

potrafi dokonać wyboru i 

konstrukcji planów 

strategicznych oraz strategii 

przedsiębiorstwa na poziomie 

całej organizacji, jak i na 

poziomie funkcjonalnym. 

potrafi dokonać wyboru i 

konstrukcji planów 

strategicznych oraz strategii 

przedsiębiorstwa na poziomie 

całej organizacji, jak i na 

poziomie funkcjonalnym 

oraz je szczegółowo 

uzasadnić. 

P_U02 

nie potrafi wytyczać 

priorytetów, określać spójnych 

sposobów działania w ramach 

realizowanych zadań 

dotyczących konstrukcji 

planów strategicznych 

przedsiębiorstwa. 

potrafi wytyczać istotne 

priorytety, próbuje określać 

sposoby działania w ramach 

realizowanych zadań 

dotyczących konstrukcji 

planów strategicznych 

przedsiębiorstwa. Popełnia 

liczne błędy. 

potrafi wytyczać priorytety, 

określać sposoby działania w 

ramach realizowanych zadań 

dotyczących konstrukcji 

planów strategicznych 

przedsiębiorstwa.  

potrafi wytyczać 

szczegółowe priorytety, 

określać spójne sposoby 

działania w ramach 

realizowanych zadań 

dotyczących konstrukcji 

planów strategicznych 

przedsiębiorstwa. 

P_U03 nie potrafi przygotować potrafi przygotować krótkie potrafi przygotować potrafi przygotować obszerne 



wystąpienia ustnego 

poświęconego zagadnieniom 

związanym z problematyką 

zarządzania, nie potrafi 

podczas wystąpienia dokonać 

analizy różnych koncepcji i 

wypracować własnego 

stanowiska normatywnego. 

wystąpienie ustne 

poświęcone zagadnieniom 

związanym z problematyką 

zarządzania. Ma problemy z 

analizą różnych koncepcji. 

wystąpienie ustne 

poświęcone zagadnieniom 

związanym z problematyką 

zarządzania, w tym potrafi 

podczas wystąpienia dokonać 

analizy różnych koncepcji i 

wypracować własne 

stanowisko normatywne. 

wystąpienie ustne 

poświęcone zagadnieniom 

związanym z problematyką 

zarządzania, w tym potrafi 

podczas wystąpienia dokonać 

oryginalnej, krytycznej 

analizy różnych koncepcji i 

wypracować własne 

stanowisko normatywne. 

P_K01 

nie jest przygotowany do 

tworzenia i uczestniczenia w 

pracy zespołów 

interdyscyplinarnych w 

środowisku organizacji i poza 

nim oraz rozumie znaczenie 

aspektów ekonomicznych, 

społecznych, politycznych, 

środowiskowych i zarządczych 

podejmowanych działań 

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w 

środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, 

społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań 

P_K02 

nie jest świadomy potrzeby 

przestrzegania i propagowania 

etycznej postawy i wrażliwości 

społecznej, również w ramach 

pełnionych ról 

organizacyjnych i społecznych 

jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości 

społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3 h 

Praca własna studenta, w tym: 52 h 67 h 

- Przygotowanie eseju - - 

- Przeprowadzenie badań literaturowych 10 h 17 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych - - 

- Prezentacja 10 h 10 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 22 h 30 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 48 h / 1,92 ECTS 33 h / 1,32 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 75 h / 3 ECTS 75 h / 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
- - 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Śliwiński R., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym, Difin 2020. 

− Stabryła Adam, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 

− Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza. Szkoła 

Główna Handlowa, Warszawa 2017. 

− Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2014 

− Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Henry Mintzberg, Zarządzanie, Wydawca: Nieoczywiste, 2019. 

− Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases, Global Edition, Fred R. David , Forest R. 

David, Pearson Education Limited, 2016. 

− Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Maria Romanowska, PWE,2016.  

− Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007. 

− T.Gołębiowski - Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Difin, 2001 

− M.Juchniewicz, K.Pasternak - Planowanie działalności przedsiębiorstwa, Uwm, Olsztyn 2000. 

− H.Kreikebaum - Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, 1997 



− Planowanie strategiczne - A.Klasik (red.), PWE, 1993. 

Inne materiały dydaktyczne:  

− Raporty, studium przypadku, publikacje naukowe. 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Zarządzanie strategiczne  

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: 
Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne / do 

wyboru 

Punkty ECTS: 4 

Rok / Semestr:  III / 5 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Teresa Szot-Gabryś 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Wiedza:  

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania strategicznego; rozszerzona wiedza z zakresu organizacji i zarządzania  

Umiejętności: 

Analiza i interpretacja literatury naukowej 

Kompetencje społeczne: 

Praca w zespole Wyrażanie własnych opinii przestrzeganie zasad etycznych 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego  

C2 
Przekazanie wiedzy z zakresu właściwego doboru metod i narzędzi analizy strategicznej oraz oceny ich 

przydatności i skuteczności 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
15 30      3 48 

Studia 

niestacjonarne 
10 20      3 33 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykład, dyskusja. 

Ćwiczenia  Praca w grupach, burza mózgów, studium przypadków. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 
Zna narzędzia i metody analizy strategicznej oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między 

systemami gospodarczymi i organizacjami 

K_W03, K_W05, 

K_W13 

P_W02 
Zna narzędzia statystyczne, informatyczne oraz zaawansowane metody analizy rynku i ich 

praktyczne zastosowanie w analizie strategicznej. 
K_W12, K_W13 

P_W03 Posiada wiedzę umożliwiającą tworzenie oraz rozwój firm.  K_W20 

Umiejętności: 

P_U01 
Ma umiejętność praktycznego zastosowania wyspecjalizowanej wiedzy do działań 

obejmujących analizę rynku oraz najbliższego otoczenia organizacji.  
K_U02, K_U07 

P_U02 
Potrafi dobrać odpowiednie narzędzia i metody konieczne do analizy obszarów działalności 

organizacji. 

K_U07, K_U08, 

K_U09 

P_U03 Potrafi zaprojektować mierniki dokonań organizacji i stosować je w działaniach praktycznych. K_U06, K_U10 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Wykazuje się gotowością do uczestnictwa w pracach interdyscyplinarnych zespołów 

działających w ramach środowiska konkretnej organizacji.   
K_K02 



P_K02 
Jest gotów do przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, 

również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych 
K_K04 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 
Wprowadzenie: zarządzanie strategiczne a strategia przedsiębiorstwa – podstawowe pojęcia, 

zakres, specyfika  

P_W01, P_W02, 

P_W03, K_U01, 

P_U02 

W2 
Istota strategii i zarządzania strategicznego, misja, wizja, cele działalności jako podstawa 

budowy strategii, podstawowe elementy budowy strategii przedsiębiorstwa 

P_W01, P_W02, 

P_W03, K_U01, 

P_U02, P_K02   

W3 Podstawy analizy strategicznej przedsiębiorstwa – obszary analizy, metody i narzędzia 

P_W01, P_W02, 

P_W03, K_U01, 

P_U02 

W4  Metody analizy otoczenia przedsiębiorstwa    

P_W01, P_W02, 

P_W03, K_U01, 

P_U02, P_U03  

W5   Strategie i metody konkurowania organizacji 

P_W01, P_W02, 

P_W03, K_U01, 

P_U02, P_U03 

W6 Metody scenariuszowe jako praktyczne narzędzia w analizie strategicznej  

P_W01, P_W02, 

P_W03, K_U01, 

P_U02, P_U03 

W7 Planowanie w procesie zarządzania, cechy dobrego planu  

P_W01, P_W02, 

P_W03, K_U01, 

P_U02 

W8 Rola kadry zarządzającej w tworzeniu i realizacji strategii przedsiębiorstwa 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Ćw1 Wprowadzenie do zajęć i problematyki zarządzania strategicznego 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

Ćw2 Analiza potencjału przedsiębiorstwa i jego przewag konkurencyjnych 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01, P_K02  

Ćw3 Projektowanie strategii przedsiębiorstwa – dobór narzędzi analizy strategicznej 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01, P_K02   

Ćw4  Analiza otoczenia zewnętrznego na przykładzie analizy PEST  

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01, P_K02  

Ćw5 Analiza otoczenia zewnętrznego na przykładzie analizy 5 sił Portera 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01, P_K02   

Ćw6 Metody scenariuszowe jako praktyczne narzędzia w analizie strategicznej  

P_W02, P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_K01, P_K02   



Ćw7 
Rola kadry zarządzającej w tworzeniu i realizacji strategii przedsiębiorstwa a podejmowanie 

decyzji strategicznych 

P_W02, P_W03, 

P_U01, P_U03, 

P_K01, P_K02   

Ćw8 
Projektowanie strategii przedsiębiorstwa – możliwości i wyzwania (prezentacja prac 

realizowanych w grupach) 

P_W02, P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01, 

P_K02   

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 
Analiza źródeł literaturowych z zakresu standardów i wytycznych dotyczących zarządzania 

strategicznego w przedsiębiorstwach.   

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_U03  

PW3 

Przygotowanie prezentacji grupowej 

- analiza źródeł literaturowych 

- selekcja zebranych informacji 

- analiza dostępnych informacji 

- przygotowanie propozycji rozwiązań i wybór najbardziej optymalnego 

- prognoza efektów zastosowanego rozwiązania 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01,  

P_U02, P_U03, 

P_K01, P_K02 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01   x  x  x    x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_W02   x  x  x    x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_W03   x  x  x    x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_U01     x  x    x Ćwiczenia 

P_U02     x  x    x Ćwiczenia 

P_U03     x  x    x Ćwiczenia 

P_K01       x    x Ćwiczenia 

P_K02       x     Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

nie zna narzędzi i metod 

analizy strategicznej oraz 

narzędzia kooperacji i 

konkurencji między 

systemami gospodarczymi i 

organizacjami. 

zna narzędzia i metody 

analizy strategicznej oraz 

narzędzia kooperacji i 

konkurencji między 

systemami gospodarczymi i 

organizacjami. 

zna narzędzia i metody 

analizy strategicznej oraz 

narzędzia kooperacji i 

konkurencji między 

systemami gospodarczymi i 

organizacjami. 

ma pogłębioną wiedzę na 

temat narzędzi i metod 

analizy strategicznej oraz 

narzędzia kooperacji i 

konkurencji między 

systemami gospodarczymi i 

organizacjami. 

P_W02 

nie zna narzędzi 

statystycznych, 

informatycznych oraz 

zaawansowanych metod 

analizy rynku i ich 

praktycznego zastosowania w 

analizie strategicznej. 

zna niektóre narzędzia 

statystyczne, informatyczne 

oraz niektóre zaawansowane 

metody analizy rynku i ich 

praktyczne zastosowanie w 

analizie strategicznej. 

zna narzędzia statystyczne, 

informatyczne oraz 

zaawansowane metody 

analizy rynku i ich 

praktyczne zastosowanie w 

analizie strategicznej. 

Zna kompleksowo narzędzia 

statystyczne, informatyczne 

oraz zaawansowane metody 

analizy rynku i ich praktyczne 

zastosowanie w analizie 

strategicznej. 

P_W03 

nie posiada wiedzy na temat 

zasad tworzenia i rozwoju 

różnych form 

przedsiębiorczości na 

zaawansowanym poziomie. 

zna zasady tworzenia i 

rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości na 

zaawansowanym poziomie. 

na poziomie rozszerzonym 

wymienia zasady tworzenia 

i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości na 

zaawansowanym poziomie. 

szczegółowo i ze wskazaniem 

przykładów omawia zasady 

tworzenia i rozwoju różnych 

form przedsiębiorczości na 

zaawansowanym poziomie. 



P_U01 

nie ma umiejętności 

praktycznego zastosowania 

wyspecjalizowanej wiedzy do 

działań obejmujących analizę 

rynku oraz najbliższego 

otoczenia organizacji.  

ma umiejętność praktycznego 

zastosowania 

wyspecjalizowanej wiedzy do 

niektórych działań 

obejmujących analizę rynku 

oraz najbliższego otoczenia 

organizacji.  

ma umiejętność 

praktycznego zastosowania 

wyspecjalizowanej wiedzy 

do działań obejmujących 

analizę rynku oraz 

najbliższego otoczenia 

organizacji.  

ma umiejętność praktycznego 

zastosowania 

wyspecjalizowanej wiedzy do 

działań obejmujących 

kompleksowa analizę rynku 

oraz najbliższego otoczenia 

organizacji.  

P_U02 

nie potrafi dobrać 

odpowiednie narzędzia i 

metody konieczne do analizy 

obszarów działalności 

organizacji. 

potrafi dobrać odpowiednie 

niektóre narzędzia i niektóre 

metody konieczne do analizy 

obszarów działalności 

organizacji. 

potrafi dobrać odpowiednie 

narzędzia i metody 

konieczne do analizy 

obszarów działalności 

organizacji. 

potrafi dobrać odpowiednie 

narzędzia i metody konieczne 

do kompleksowej analizy 

obszarów działalności 

organizacji. 

P_U03 

nie potrafi zaprojektować 

mierników dokonań 

organizacji i stosować je w 

działaniach praktycznych. 

potrafi zaprojektować proste 

mierniki dokonań organizacji 

i stosować je w niektórych 

działaniach praktycznych. 

potrafi zaprojektować 

mierniki dokonań 

organizacji i stosować je w 

niektórych działaniach 

praktycznych. 

potrafi zaprojektować 

mierniki dokonań organizacji 

i stosować je w działaniach 

praktycznych. 

P_K01 

nie jest przygotowany do 

tworzenia i uczestniczenia w 

pracy zespołów 

interdyscyplinarnych w 

środowisku organizacji i poza 

nim oraz rozumie znaczenie 

aspektów ekonomicznych, 

społecznych, politycznych, 

środowiskowych i 

zarządczych podejmowanych 

działań. 

jest przygotowany do 

tworzenia i uczestniczenia w 

pracy zespołów 

interdyscyplinarnych w 

środowisku organizacji i poza 

nim oraz rozumie znaczenie 

aspektów ekonomicznych, 

społecznych, politycznych, 

środowiskowych i 

zarządczych podejmowanych 

działań. 

jest przygotowany do 

tworzenia i uczestniczenia 

w pracy zespołów 

interdyscyplinarnych w 

środowisku organizacji i 

poza nim oraz rozumie 

znaczenie aspektów 

ekonomicznych, 

społecznych, politycznych, 

środowiskowych i 

zarządczych 

podejmowanych działań. 

jest przygotowany do 

tworzenia i uczestniczenia w 

pracy zespołów 

interdyscyplinarnych w 

środowisku organizacji i poza 

nim oraz rozumie znaczenie 

aspektów ekonomicznych, 

społecznych, politycznych, 

środowiskowych i 

zarządczych podejmowanych 

działań. 

P_K02 

nie jest gotów do 

przestrzegania i 

propagowania etycznej 

postawy i wrażliwości 

społecznej, również w ramach 

pełnionych ról 

organizacyjnych i 

społecznych. 

jest gotów do przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, 

również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3 h 

Praca własna studenta, w tym: 52 h 67 h 

- Przygotowanie eseju - - 

- Przeprowadzenie badań literaturowych 10 h 17 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych - - 

- Prezentacja 10 h 10 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 22 h 30 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 48 h / 1,92 ECTS 33 h / 1,32 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 75 h / 3 ECTS 75 h / 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Śliwiński R., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym, Difin 2020. 

− Stabryła Adam, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 

− Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza. Szkoła 

Główna Handlowa, Warszawa 2017. 

− Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 



Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Henry Mintzberg, Zarządzanie, Wydawca: Nieoczywiste, 2019. 

− Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases, Global Edition, Fred R. David , Forest 

R. David, Pearson Education Limited, 2016. 

− Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Maria Romanowska, PWE,2016. 

− Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007.   

Inne materiały dydaktyczne:  

− Raporty, studium przypadku, publikacje naukowe. 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Biznes plan 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne 

Punkty ECTS: 4  

Rok / Semestr:  III / 6 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Teresa Szot-Gabryś 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Brak. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Zna zasady tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości. 

C2 Potrafi obserwować i interpretować zjawiska, kategorie i podmioty ekonomiczne. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
15     30  2 47 

Studia 

niestacjonarne 
10     20  2 32 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykład z elementami dyskusji. 

Projekt 
Opracowywanie projektu na podstawie przeprowadzonej burzy mózgów i analizy 

przypadków, prezencja. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 

wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk społecznych. 
K_W20 

Umiejętności: 

P_U01 
Potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska, kategorie i podmioty ekonomiczne, 

analizuje ich relacje w różnych obszarach działalności gospodarczej. 

K_U04, K_U06, 

K_U08, K_U09, 

K_U10 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest gotów do komunikowania się i pracy w grupie w zakresie niezbędnym dla opracowania 

biznes planu. 
K_K02 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład/projekt: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

T1 

Szukanie pomysłów na przedsięwzięcie biznesowe: obserwacja otoczenia, identyfikacja 

i analiza potrzeb (problemów), poszukiwanie rozwiązań (alternatywy, rozwiązania 

innowacyjne, udoskonalania, poprawa jakości dotychczasowych rozwiązań), analiza 

możliwości przeniesienia proponowanych rozwiązań do procesów (przedsięwzięć) 

biznesowych, analiza czynników sukcesu ekonomicznego (biznesowego). 

Zadania i problemy do dyskusji: poszukiwanie czynników (uwarunkowań wewnętrznych 

i zewnętrznych) mających wpływ na osiągnięcie sukcesu rynkowego przedsięwzięć 

biznesowych.  

P_W01, P_U01, 

P_K01 



T2 

Tworzenie szablonu Business Model Canvas: segmenty klientów (odbiorców), propozycje 

wartości, kanały komunikacji, relacje z klientami, kluczowi partnerzy, kluczowe działania, 

kluczowe zasoby, strumienie przychodów, struktura kosztów. 

Zadania i problemy do dyskusji: analiza poszczególnych części szablonu Business Model 

Canvas w oparciu o wyselekcjonowane przedsięwzięcia biznesowe poprzez myślenie 

projektowe, przeprowadzenie burzy mózgów. 

P_W01, P_U01, 

P_K01 

T3 

Prezentacja modeli biznesowych opracowanych na podstawie Business Model Canvas, 

wykorzystanie Elevator’s Pitch do prezentacji. 

Zadania i problemy do dyskusji: dyskusja nad prezentacjami modeli biznesowych. 

P_W01, P_U01, 

P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 
Opracowanie modeli biznesowych na podstawie Business Model Canvas i zaprezentowanie 

swojej pracy. 
P_W01, P_U01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01      x  x   x Wykład, projekt 

P_U01      x  x   x Wykład, projekt 

P_K01      x     x Wykład, projekt 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

nie zna ogólnych zasad 

tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej 

przedsiębiorczości, 

wykorzystującej wiedzę 

z zakresu nauk społecznych. 

zna ogólne zasady tworzenia i 

rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości, 

wykorzystującej wiedzę 

z zakresu nauk społecznych. 

zna zasady tworzenia 

i rozwoju form 

indywidualnej 

przedsiębiorczości, 

wykorzystującej wiedzę 

z zakresu nauk społecznych 

zna szczegółowe zasady 

tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej 

przedsiębiorczości, 

wykorzystującej wiedzę 

z zakresu nauk społecznych 

oraz potrafi je szczegółowo 

scharakteryzować. 

P_U01 

nie potrafi prawidłowo 

analizować i interpretować 

zjawisk, kategorii i 

podmiotów ekonomicznych, 

nie analizuje ich relacji 

w różnych obszarach 

działalności gospodarczej. 

potrafi dokonać prawidłowej, 

choć ogólnej analizy i 

właściwie zinterpretować 

podstawowe zjawiska, 

kategorie i podmioty 

ekonomiczne, analizuje ich 

relacje w różnych obszarach 

działalności gospodarczej w 

stopniu ogólnym. 

potrafi dokonać 

prawidłowej analizy i 

właściwie zinterpretować 

zjawiska, kategorie i 

podmioty ekonomiczne, 

analizuje ich relacje w 

różnych obszarach 

działalności gospodarczej w 

stopniu szczegółowym. 

potrafi dokonać prawidłowej, 

szczegółowej analizy i 

właściwie zinterpretować 

zjawiska, kategorie i 

podmioty ekonomiczne, 

analizuje ich relacje w 

różnych obszarach 

działalności gospodarczej w 

stopniu szczegółowym i 

wyczerpującym oraz wyciąga 

prawidłowe wnioski i 

proponuje właściwe 

rozwiązania. 

P_K01 

nie jest gotów do 

komunikowania się i pracy w 

grupie w zakresie 

niezbędnym dla opracowania 

biznes planu. 

jest gotów do komunikowania się i pracy w grupie w zakresie niezbędnym dla opracowania 

biznes planu. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 2 h 2 h  



Praca własna studenta, w tym: 53 h 68 h 

- Przygotowanie eseju - - 

- Przeprowadzenie badań literaturowych 8 h 14 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych --- --- 

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
17 h 17 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 20 h 29 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 8 h 8 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 47 h / 1,88 ECTS 32 h / 1,28 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
--- --- 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Pucher J., Jak przygotować dobry Business Model Canvas?, PARP, Warszawa 2012. (materiał dostępny na stronie 

internetowej) 

− Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych, Podręcznik Wizjonera, Wydawnictwo Onepress, Gliwice 2012. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Portale internetowe zajmujące się problematyką tworzenia modeli biznesowych (Business Model Canvas). 

Inne materiały dydaktyczne:  

−  

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w organizacji  

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: 
Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne / do 

wyboru 

Punkty ECTS: 3 

Rok / Semestr:  III / 6 

Osoba koordynująca przedmiot: dr hab. inż. Jerzy Zawisza 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Podstawy zarządzania, Nauki o organizacji. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Zapoznanie z przyczynami sytuacji kryzysowych, identyfikowaniem ich objawów oraz ze sposobami radzenia sobie 

w sytuacjach kryzysowych w funkcjonowaniu organizacji. 

C2 

Zdobycie umiejętności analizowania problemów powstawania i zarządzania sytuacjami kryzysowymi w 

organizacji. Wykształcenie umiejętności oceny skali zagrożeń oraz przedsiębrania odpowiednich środków 

zapobiegawczych i zaradczych.  

C3 Przygotowanie do zastosowania w praktyce zarządzania sytuacjami kryzysowymi.  

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
15 15      3 33 

Studia 

niestacjonar

ne 
10 10      3 23 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład 
Wykład informacyjny i problemowy, wspomagany prezentacjami multimedialnymi, 

dyskusja, studia przypadków. 

Ćwiczenia 
Dyskusja, debata, praca w grupach, prezentacja, case study, referat, ćwiczenia 

pisemne, pytania / zadania problemowe, instruktaż. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 
Student definiuje i opisuje istotę oraz funkcje poszczególnych sytuacji kryzysowych w 

organizacji  
K_W07, K_W15 

P_W02 Zna i charakteryzuje metody oceny organizacji w sytuacjach kryzysowych. 
K_W03, K_W05, 

K_W18 

Umiejętności: 

P_U01 Student umie ocenić poszczególne sytuacje kryzysowe. 
K_U06, K_U16, 

K_U19 

P_U02 Potrafi dokonywać analiz sytuacji kryzysowych i wyciągać wnioski. 
K_U07, K_U17, 

K_U19 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Student jest gotów do współdziała w zespole na rzecz interesu publicznego w procesie 

zarządzania sytuacjami kryzysowymi.  
K_K02 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  



Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 
Kryzys a sytuacja kryzysowa w organizacji. Definiowanie oraz kategorie kryzysu i sytuacji 

kryzysowych. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

W2 
Pojęcie kryzysu i płaszczyzny rozumienia kryzysu. Definiowanie sytuacji kryzysowej. 

Taksonomia sytuacji kryzysowej. Dynamika sytuacji kryzysowej. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

W3 Współczesne uwarunkowania zarządzania sytuacjami kryzysowymi w organizacji.  

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

W4 Identyfikacja sytuacji kryzysowej. Pojęcie bezpieczeństwa i zagrożenia. Klasyfikacja zagrożeń. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

W5  Zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny kryzysów organizacji. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

W6 Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi a system zarządzania organizacją.  

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

W7 Błędne zarządzanie konsekwencją powstawania kryzysu w organizacji. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

W8 

Sposoby przygotowania organizacji na wypadek powstania sytuacji kryzysowych; Metody 

wykrywania i przezwyciężania kryzysu. Program antykryzysowy. Sztab antykryzysowy. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

W9 
Projektowanie i wdrażanie programów antykryzysowych. Restrukturyzacja jako proces 

działania antykryzysowego w organizacji. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

W10 
Zarządzanie w sytuacjach zaistnienia zjawisk kryzysowych. Główne założenia zarządzania 

działaniami antykryzysowymi. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

W10 Komunikacja społeczna i media w zarządzaniu sytuacją kryzysową.  

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

W11 Zarządzanie komunikacją w sytuacji kryzysowej. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

W12 Model diagnozy i monitoringu przebiegu kryzysu w organizacji. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

W13 Zapobieganie kryzysom w przyszłości. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

W14 Rola menedżera w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym w organizacji.   

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Ćw1 
Zarządzanie kryzysem i ryzykiem w przedsiębiorstwie. Społeczna odpowiedzialność 

przedsiębiorstwa. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

Ćw2 Zewnętrzne i wewnętrzne źródła sytuacji kryzysowych, analiza przykładów. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 



Ćw3 
Rola przywództwa w sytuacjach kryzysowych. Typy przywództwa. Cechy skutecznych 

przywódców. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

Ćw4 Budowanie zespołów kryzysowych. Nabór. Motywowanie zespołu. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

Ćw5 Prowadzenie spotkań – rozwiązywanie problemów. Techniki heurystyczne. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

Ćw6 
Reagowanie na kryzys: moduły gotowości, reakcji, likwidacji szkód. Uczenie się systemów 

organizacyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

Ćw7 
Strategie komunikacyjne w zarządzaniu kryzysowym. Zasady budowy strategii 

komunikacyjnej. Formalna i nieformalna komunikacja – bariery i ich pokonywanie. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

Ćw8 Zarządzanie kryzysowe w praktyce – studia przypadków. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 Przygotowanie się do egzaminu kończącego przedmiot.  

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

PW2 Opracowanie planu zarządzania sytuacją kryzysową i zaprezentowanie go.  

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01  x     x  x  x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_W02  x     x  x  x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_U01       x  x  x Ćwiczenia 

P_U02       x  x  x Ćwiczenia 

P_K01       x  x  x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

nie definiuje i nie opisuje 

istoty oraz funkcji 

poszczególnych sytuacji 

kryzysowych w organizacji. 

definiuje i opisuje istotę oraz 

niektóre funkcje 

poszczególnych sytuacji 

kryzysowych w organizacji. 

definiuje i opisuje istotę 

oraz funkcje 

poszczególnych sytuacji 

kryzysowych w 

organizacji. 

definiować i szczegółowo 

opisuje istotę oraz funkcje 

poszczególnych sytuacji 

kryzysowych oraz wskazuje 

na zagrożenia z nich płynące. 

P_W02 

nie zna i nie charakteryzuje 

metod oceny organizacji w 

sytuacjach kryzysowych 

zna i charakteryzuje niektóre 

metody oceny organizacji w 

sytuacjach kryzysowych 

zna i charakteryzuje 

metody oceny organizacji 

w sytuacjach 

kryzysowych 

zna i szczegółowo 

charakteryzuje metody oceny 

organizacji w sytuacjach 

kryzysowych. 

P_U01 

nie umie ocenić 

poszczególnych sytuacji 

kryzysowych w organizacji. 

umie ocenić niektóre sytuacje 

kryzysowe w organizacji. 

umie ocenić sytuacje 

kryzysowe w organizacji. 

umie ocenić sytuacje 

kryzysowe w organizacji oraz 

je szczegółowo opisać 

wskazując na źródła ich 

powstania. 

P_U02 nie potrafi dokonywać analizy potrafi dokonywać ogólnej potrafi dokonywać analiz potrafi dokonywać analiz 



sytuacji kryzysowych i 

wyciągać wnioski 

analiz niektórych sytuacji 

kryzysowych i wyciągać proste 

wnioski. 

sytuacji kryzysowych i 

wyciągać proste wnioski. 

sytuacji kryzysowych i 

wyciągać wnioski. 

P_K01 

nie jest gotów do współdziała 

w zespole na rzecz interesu 

publicznego w procesie 

zarządzania sytuacjami 

kryzysowymi. 

Student jest gotów do współdziałania w zespole na rzecz interesu publicznego w procesie 

zarządzania sytuacjami kryzysowymi. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
30 h 20 h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3 h 

Praca własna studenta, w tym: 42 h 52 h 

- Przygotowanie eseju   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 8 h 14 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
15 h 15 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 11 h 15 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 8 h 8 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h / 4 ECTS 75 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 33 h / 1,32 ECTS 23 h / 0,92 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 50 h / 2 ECTS 50 h / 2 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
--- --- 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Walas-Trębacz J., Ziarko J., Podstawy zarządzania kryzysowego – zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie, KA im. 

A.F. Modrzewskiego, Kraków 2011 

− Wojciechowska-Filipek S., Mazurek-Kucharska B., Zarządzanie w kryzysie, CeDeWu, Warszawa 2019.    

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Marjański A., Starczewski J., Ciekanowski Z., planowanie i organizacja działań przedsiębiorstwa w sytuacjach 

kryzysowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2017, t. XVIII, cz. III, s. 291-313.   

− Romanowska M. (2012), Odporność przedsiębiorstwa na kryzys, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 

nr 118, s. 7-15. 

Inne materiały dydaktyczne:  

− Studia przypadków, akty prawne, prezentacje multimedialne. 

 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Systemy zarządzania kryzysowego w UE 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY  

Nazwa specjalności: Nie dotyczy  

Rodzaj modułu kształcenia: 
Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne / do 

wyboru 

Punkty ECTS: 3 

Rok / Semestr:  III / 6 

Osoba koordynująca przedmiot: Dr hab. Roman Stawicki 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Podstawy zarządzania, Nauki o organizacji. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Zapoznanie studentów z problematyką zarządzania kryzysowego w Unii Europejskiej. Student powinien znać 

mechanizmy (instytucje i instrumenty) zarządzania kryzysowego. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
15 15      3 33 

Studia 

niestacjonar

ne 
10 10      3 23 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład 
Wykład informacyjny i problemowy, wspomagany prezentacjami multimedialnymi, 

dyskusja, studia przypadków. 

Ćwiczenia 
Dyskusja, debata, praca w grupach, prezentacja, case study, referat, ćwiczenia 

pisemne, pytania / zadania problemowe, instruktaż. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 
Student definiuje i opisuje istotę oraz funkcje podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie 

kryzysowe w UE i poszczególnych państwach członkowskich.  

K_W03, K_W05, 

K_W17 

P_W02 

Zna mechanizmy reagowania w sytuacji kryzysu w UE i poszczególnych państwach 

członkowskich, sposobów monitorowania zagrożeń i funkcjonowanie centrum zarządzania 

kryzysowego. 

K_W03, K_W18 

Umiejętności: 

P_U01 
Analizuje i formułuje oceny odnośnie indywidualnych i zbiorowych systemów bezpieczeństwa. 

Ocenia przebieg i sposób zarządzania sytuacją kryzysową. 

K_U07, K_U11, 

K_U19 

P_U02 

Krytycznie analizuje stan systemu reagowania kryzysowego danego państwa w obrębie 

unormowań prawnych, relacji władzy ze społeczeństwem oraz procesu podejmowania decyzji 

w ramach systemu politycznego państwa. 

K_U01, K_U11, 

K_U19 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest gotów do rozwijania swoich kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania sytuacjami 

kryzysowymi. 
K_K06 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  



Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 

Zarządzanie kryzysowe - zagadnienia wstępne: 

- kryzys a sytuacja kryzysowa, 

- zarządzanie kryzysowe, 

- system zarządzania kryzysowego, 

- administracja a zarządzanie kryzysowe. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

W2 

Unia Europejska a zarządzanie kryzysowe: 

- infrastruktura krytyczna a zarządzanie kryzysowe, 

- europejski program ochrony infrastruktury krytycznej (EPOIK), 

- sieć ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (SOZIK),  

- współpraca między jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

W3 Cywilne aspekty reagowania kryzysowego Unii Europejskiej (instytucje, instrumenty). 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

W4 Militarne aspekty reagowania kryzysowego Unii Europejskiej (instytucje, instrumenty). 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Ćw1 Zarządzanie kryzysowe w Rosji. Studium przypadku. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

Ćw2 Zarządzanie kryzysowe w Republice Federalnej Niemiec. Studium przypadku. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

Ćw3 Zarządzanie kryzysowe we Francji. Studium przypadku. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

Ćw4 Zarządzanie kryzysowe w Wielkiej Brytanii. Studium przypadku. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

Ćw5 Podstawy zarządzania kryzysowego w Finlandii i Szwecji. Studium przypadku. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

Ćw6 Podstawy zarządzania kryzysowego w Słowacji i Czechach. Studium przypadku. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

Ćw7 Podstawy zarządzania kryzysowego w Danii i Holandii. Studium przypadku. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

Ćw8 Podstawy zarządzania kryzysowego w Hiszpanii i Portugalii. Studium przypadku. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

Ćw9 Podstawy zarządzania kryzysowego w Bułgarii i Rumunii. Studium przypadku. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 Przygotowanie się do egzaminu kończącego przedmiot.  

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

PW2 
Przygotowanie referatu z zakresu analizy stanu systemu reagowania kryzysowego danego 

państwa. 

P_W01; P_W02; 

P_U01; P_U02; 

P_K01; P_K02 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01  x  x  x     x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_W02  x  x  x     x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_U01  x  x  x     x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_U02  x  x  x     x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_K01      x     x 
Wykład, 

ćwiczenia 

P_K02      x     x 
Wykład, 

ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

nie zna funkcji podmiotów 

odpowiedzialnych za 

zarządzanie kryzysowe w 

UE i poszczególnych 

państwach członkowskich. 

definiuje i opisuje istotę oraz 

funkcje podmiotów 

odpowiedzialnych za 

zarządzanie kryzysowe w UE. 

definiuje i opisuje istotę 

oraz funkcje podmiotów 

odpowiedzialnych za 

zarządzanie kryzysowe w 

UE i wybranych państwach 

członkowskich. 

definiuje i szczegółowo 

opisuje istotę oraz funkcje 

podmiotów odpowiedzialnych 

za zarządzanie kryzysowe w 

UE w poszczególnych 

państwach członkowskich. 

P_W02 

nie zna mechanizmów 

reagowania w sytuacji 

kryzysu w UE w 

poszczególnych państwach 

członkowskich, sposobów 

monitorowania zagrożeń i 

funkcjonowanie centrum 

zarządzania kryzysowego. 

zna podstawowe mechanizmy 

reagowania w sytuacji 

kryzysu w UE oraz sposoby 

monitorowania zagrożeń i 

funkcjonowania centrum 

zarządzania kryzysowego. 

zna mechanizmy 

reagowania w sytuacji 

kryzysu w UE i wybranych 

państwach członkowskich 

oraz sposoby 

monitorowania zagrożeń i 

funkcjonowanie centrum 

zarządzania kryzysowego. 

zna mechanizmy reagowania 

w sytuacji kryzysu w UE i 

wybranych państwach 

członkowskich oraz sposoby 

monitorowania zagrożeń i 

funkcjonowanie centrum 

zarządzania kryzysowego. 

Wskazuje ich zastosowanie. 

P_U01 

nie analizuje i nie formułuje 

oceny odnośnie 

indywidualnych i zbiorowych 

systemów bezpieczeństwa. 

Nie potrafi ocenić przebiegu i 

sposobów zarządzania 

sytuacją kryzysową. 

analizuje i formułuje krótkie 

oceny odnośnie 

indywidualnych i zbiorowych 

systemów bezpieczeństwa. 

Ocenia bardzo ogólnie 

przebieg i sposób zarządzania 

wybraną sytuacją kryzysową. 

analizuje i formułuje oceny 

odnośnie indywidualnych i 

zbiorowych systemów 

bezpieczeństwa. Ocenia 

przebieg i sposób 

zarządzania wybraną 

sytuacją kryzysową. 

szczegółowo analizuje i 

precyzyjnie formułuje oceny 

odnośnie indywidualnych i 

zbiorowych systemów 

bezpieczeństwa. Szczegółowo 

ocenia przebieg i sposoby 

zarządzania sytuacjami 

kryzysowymi. 

P_U02 

nie potrafi przeprowadzić 

analizy stanu systemu 

reagowania kryzysowego 

danego państwa w obrębie 

unormowań prawnych, relacji 

władzy ze społeczeństwem 

oraz procesu podejmowania 

decyzji w ramach systemu 

politycznego państwa. 

potrafi przeprowadzić ogólną 

analizę stanu systemu 

reagowania kryzysowego 

danego państwa w obrębie 

unormowań prawnych, relacji 

władzy ze społeczeństwem 

oraz procesu podejmowania 

decyzji w ramach systemu 

politycznego państwa. 

potrafi przeprowadzić 

analizę stanu systemu 

reagowania kryzysowego 

danego państwa w obrębie 

unormowań prawnych, 

relacji władzy ze 

społeczeństwem oraz 

procesu podejmowania 

decyzji w ramach systemu 

politycznego państwa. 

potrafi przeprowadzić 

szczegółową analizę stanu 

systemu reagowania 

kryzysowego danego państwa 

w obrębie unormowań 

prawnych, relacji władzy ze 

społeczeństwem oraz procesu 

podejmowania decyzji w 

ramach systemu politycznego 

państwa. 

P_K01 

nie jest gotowy do rozwijania 

swoich kompetencji 

zawodowych w zakresie 

zarządzania sytuacjami 

kryzysowymi 

jest gotów do rozwijania swoich kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania sytuacjami 

kryzysowymi. 

  



X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
30 h 20 h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3 h 

Praca własna studenta, w tym: 42 h 52 h 

- Przygotowanie eseju   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 8 h 14 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
15 h 15 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 11 h 15 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 8 h 8 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h / 4 ECTS 75 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 33 h / 1,32 ECTS 23 h / 0,92 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 50 h / 2 ECTS 50 h / 2 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
--- --- 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− J. Gryz (red.), System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura charakter obszary, Toruń, 2010, Adam 

Marszałek. 
− Tomasz Hoffman, Wybrane operacje zarządzania kryzysowego prowadzone przez Unię Europejską, w: Mirosław 

Włodarczyk, Andrzej Marjański, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku : współczesne 

aspekty zarządzania bezpieczeństwem, Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź, 2010.  

− Wojciechowska-Filipek S., Mazurek-Kucharska B., Zarządzanie w kryzysie, CeDeWu, Warszawa 2019.  

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F. R. DIFIN 2010. 

− Jarosław Gryz, Waldemar Kitler, System reagowania kryzysowego, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2007 

Inne materiały dydaktyczne:  

− Studia przypadków, akty prawne, prezentacje multimedialne. 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Zarządzanie procesami biznesowymi  

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: 
Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne / do 

wyboru 

Punkty ECTS: 4 

Rok / Semestr:  III / 6 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Bożenna Barbachowska 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Wiedza z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, teorii organizacji oraz umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość 

arkuszy kalkulacyjnych. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Poznanie przez studenta kluczowych aspektów procesowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem.  

C2 Opanowanie podstaw teoretycznych umożliwiających 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
15 30      3 48 

Studia 

niestacjonar

ne 
10 20      3 33 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykład z prezentacją multimedialną. 

Ćwiczenia 
Metoda problemowa, analiza przypadków, projekt, symulacje i analizy 

komputerowe, dyskusja. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 
Zna założenia i definicje procesów biznesowych oraz charakterystykę podejścia procesowego 

w przedsiębiorstwie 

K_W03, K_W04, 

K_W05 

P_W02 Zna sposób odczytywania i metodykę modelowania procesów biznesowych.  K_W12, K_W13 

Umiejętności: 

P_U01 Potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne do zarządzania procesami biznesowymi.  K_U07, K_U09 

P_U02 
Umie zastosować w działaniach praktycznych wiedzę z zakresu systemów zarządzania 

procesami biznesowymi oraz ich technologiczne i organizacyjne aspekty wdrażania.  
K_U06, K_U13 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 Jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy w zakresie zarządzania procesami biznesowymi.  K_K05, K_K06 

P_K02 
Ma świadomość zmieniającego się otoczenia i wpływu technologii na zarządzanie procesami 

biznesowymi. 
K_K05 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 Procesy biznesowe – definicje, założenia, uczestnicy.  P_W01, P_K01 



W2 Podstawy koncepcji zarządzania procesami biznesowymi – integracyjny charakter.  P_W01, P_K01 

W3 
Analiza łańcucha wartości, analiza łańcucha wartości, Total Quality Management, 

Benchmarking oraz outsorcing.  
P_W01, P_K01 

W4 Metodyki modelowania i doskonalenia procesów biznesowych.  P_W02, P_K01 

W5  Modele referencyjne procesowych struktur przedsiębiorstw.  P_W02, P_K01 

W6 
Wdrażanie i controlling procesów biznesowych: monitorowanie i raportowanie procesów 

biznesowych oraz ich doskonalenie. 
P_W01, P_K01 

W7 
Koncepcja struktury organizacji procesowej: projektowanie i ewolucja w kierunku organizacji 

procesowej. Określanie dojrzałości procesowej organizacji.  
P_W01, P_K01 

W8 Społeczne aspekty zarządzania procesami biznesowymi. P_W01, P_K01 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Ćw1 Technologie wspierające zarządzanie procesami biznesowymi i elementami pochodnymi.  
P_U01, P_U02, 

P_K01, P_K02 

Ćw2 Przepływy pracy jako realizacja procesów biznesowych.  
P_U01, P_U02, 

P_K01, P_K02 

Ćw3 Systemy zarządzania przepływami pracy – aspekt realizacji.  
P_U01, P_U02, 

P_K01, P_K02 

Ćw4 Architektura i ewolucja systemów zarządzania przepływami pracy.  
P_U01, P_U02, 

P_K01, P_K02 

Ćw5 Technologiczne i organizacyjne aspekty wdrażania. 
P_U01, P_U02, 

P_K01, P_K02 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 
Opracowuje projekt indywidualny obejmujący wykorzystanie oprogramowania do opracowania 

modelu zarządzania procesami biznesowymi według wskazówek wykładowcy.  

P_U01, P_U02, 

P_K01, P_K02 

PW2 Przygotowuje się do zaliczenia przedmiotu w formie egzaminu. P_W01, P_W02 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01   x         Wykład 

P_W02   x         Wykład 

P_U01     x   x   x Ćwiczenia 

P_U02     x   x   x Ćwiczenia 

P_K01     x   x   x Ćwiczenia 

P_K02     x   x   x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

Nie zna założeń i definicji 

procesów biznesowych oraz 

charakterystyki podejścia 

procesowego w 

przedsiębiorstwie 

Zna podstawowe założenia i 

definicje procesów 

biznesowych oraz 

charakterystykę podejścia 

procesowego w 

przedsiębiorstwie 

Zna szczegółowe założenia 

i definicje procesów 

biznesowych oraz 

charakterystykę podejścia 

procesowego w 

przedsiębiorstwie 

Zna kompleksowe założenia i 

definicje procesów 

biznesowych oraz 

charakterystykę podejścia 

procesowego w 

przedsiębiorstwie 

P_W02 

Nie zna sposobu 

odczytywania i metodyki 

modelowania procesów 

biznesowych.  

Zna podstawowy sposób 

odczytywania i metodykę 

modelowania procesów 

biznesowych.  

Zna szczegółowy sposób 

odczytywania i metodykę 

modelowania procesów 

biznesowych.  

Zna wyczerpujący sposób 

odczytywania i metodykę 

modelowania procesów 

biznesowych.  

P_U01 

Nie potrafi wykorzystać 

narzędzi informatycznych do 

zarządzania procesami 

biznesowymi.  

Potrafi wykorzystać w 

stopniu podstawowym 

narzędzia informatyczne do 

zarządzania procesami 

Potrafi wykorzystać w 

stopniu zaawansowanym 

narzędzia informatyczne do 

zarządzania procesami 

Potrafi wykorzystać w 

stopniu biegłym narzędzia 

informatyczne do zarządzania 

procesami biznesowymi.  



biznesowymi.  biznesowymi.  

P_U02 

Nie umie zastosować w 

działaniach praktycznych 

wiedzu z zakresu systemów 

zarządzania procesami 

biznesowymi oraz ich 

technologicznych i 

organizacyjnych aspektów 

wdrażania.  

Umie w stopniu ogólnym 

zastosować w działaniach 

praktycznych wiedzę z 

zakresu systemów 

zarządzania procesami 

biznesowymi oraz ich 

technologiczne i 

organizacyjne aspekty 

wdrażania.  

Umie w stopniu 

szczegółowym zastosować 

w działaniach praktycznych 

wiedzę z zakresu systemów 

zarządzania procesami 

biznesowymi oraz ich 

technologiczne i 

organizacyjne aspekty 

wdrażania.  

Umie w stopniu 

wyczerpującym zastosować w 

działaniach praktycznych 

wiedzę z zakresu systemów 

zarządzania procesami 

biznesowymi oraz ich 

technologiczne i 

organizacyjne aspekty 

wdrażania.  

P_K01 

Nie jest gotów do pogłębiania 

swojej wiedzy w zakresie 

zarządzania procesami 

biznesowymi.  

Jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy w zakresie zarządzania procesami biznesowymi.  

P_K02 

Nie ma świadomości 

zmieniającego się otoczenia i 

wpływu technologii na 

zarządzanie procesami 

biznesowymi. 

Ma świadomość zmieniającego się otoczenia i wpływu technologii na zarządzanie procesami 

biznesowymi. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3 h 

Praca własna studenta, w tym: 52 h 67 h 

- Przygotowanie eseju   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 10 h 16 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
16 h 16 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 18 h 27 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 8 h 8 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 48 h / 1,92 ECTS 33 h / 1,32 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 50 h / 2 ECTS 50 h / 2 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
- - 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Dobrowolska A., Podejście procesowe w organizacjach zarządzanych przez jakość, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017. 

− Perspektywy rozwoju podejścia procesowego: szanse i ograniczenia, red. Agnieszka Bitkowska i Elżbieta Weiss, Vizja 

Press&IT, Warszawa 2017. 

− Świerczek A., Zarządzanie łańcuchem dostaw w ujęciu zintegrowanym, PWE, Warszawa 2019.   

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press&IT, Warszawa 2009 

− Szelągowski M., Propozycja aktualizacji procesowego modelu zarządzania wiedzą, „Współczesne Problemy Zarządzania 

ZN” 2018, nr 1, ss. 37-48 

Inne materiały dydaktyczne:  

− Materiały prowadzącego.  

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Rozwój przedsiębiorstw i procesy inwestowania 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: 
Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne / do 

wyboru 

Punkty ECTS: 4 

Rok / Semestr:  III / 6 

Osoba koordynująca przedmiot: Dr Teresa Szot-Gabryś 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Podstawowa wiedza z przedmiotów: Zarządzanie, Przedsiębiorczość, Finanse. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Przekazanie wiedzy w zakresie przedsiębiorstw i ich rodzajów 

C2 
Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz systematyzacji i oceny 

rentowności inwestycji w przedsiębiorstwach 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium Konsultacje Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
15 30      3 48 

Studia 

niestacjonarne 
10 20      3 33 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykład z prezentacją multimedialną. 

Ćwiczenia 
Metoda problemowa, analiza przypadków, projekt, symulacje i analizy komputerowe, 

dyskusja. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 

Student zna i rozumie problemy związane z funkcjonowaniem i rozwojem firmy w zakresie 

strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz systematyzacji i oceny rentowności inwestycji w 

przedsiębiorstwach. 

K_W04, K_W05, 

K_W06 K_W07 

P_W02 Zna koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do strategii rozwoju przedsiębiorstw. K_W06, K_W07  

P_W03 
Ma wiedzę na temat zasad systematyzacji i oceny rentowności inwestycji w 

przedsiębiorstwach. 

K_W04, K_W13, 

K_W15 

Umiejętności: 

P_U01 
Potrafi formułować i analizować problemy w zakresie strategii rozwoju przedsiębiorstw 

oraz systematyzacji i oceny rentowności inwestycji w przedsiębiorstwach. 
K_U02, K_U06 

P_U02 

Potrafi ocenić potrzeby zmian w organizacji i ma umiejętności zarządzania zmianami w 

zakresie strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz systematyzacji i oceny rentowności 

inwestycji w przedsiębiorstwach. 

K_U17 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 Jest gotów do współdziałania z ekspertami w przypadku zarządzania zmianami. K_K07 

P_K02 Jest przygotowany do organizowania prac nad wprowadzaniem zmian w organizacji. K_K01, K_K02 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład/ ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

T1 
Pojęcie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa. Zewnętrzne i wewnętrzne bariery rozwoju 

przedsiębiorstwa. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 



P_U02, P_K01, 

P_K02 

T2 Strategie rozwoju przedsiębiorstwa. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

T3 Modele wzrostu przedsiębiorstwa. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

T4 
Zarządzanie innowacjami. Kreatywność jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstwa. 

Wpływ innowacji na rozwój przedsiębiorstwa. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

T5 Podstawowe formy inwestowania w przedsiębiorstwie.  

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

T6 Wpływ globalizacji na kierunek procesów rozwojowych w przedsiębiorstwie. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

T7 Analiza cyklu życia przedsiębiorstwa 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

T8 Analiza wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

T9 Zewnętrzne i wewnętrzne bariery rozwoju przedsiębiorstwa 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

T10 Zastosowanie modeli wzrostu i strategii rozwoju przedsiębiorstwa 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

T11 
Analiza zależności występujących między poszczególnymi rodzajami inwestowania 

w przedsiębiorstwie. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

T12 Analiza wpływu inwestycji na rozwój przedsiębiorstwa 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

T13 
Analiza wpływu globalizacji oraz zmian w otoczeniu na kierunek procesów rozwojowych 

w przedsiębiorstwie 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 
P_W01, P_W02, 

P_W03 

PW2 
Wykonanie zespołowego projektu w zakresie analizy wpływu inwestycji na strategię 

rozwoju wybranej organizacji. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 



VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01   x      x  x Wykład 

P_W02   x      x  x Wykład 

P_W03   x      x  x Wykład 

P_U01       x  x  x Ćwiczenia 

P_U02       x  x  x Ćwiczenia 

P_K01       x  x  x Ćwiczenia 

P_K02       x  x  x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia 

się 

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

student nie zna i nie rozumie 

problemów związane z 

funkcjonowaniem i 

rozwojem firmy w zakresie 

strategii rozwoju 

przedsiębiorstw oraz 

systematyzacji i oceny 

rentowności inwestycji w 

przedsiębiorstwach. 

student zna i rozumie niektóre 

problemy związane z 

funkcjonowaniem i rozwojem 

firmy w zakresie strategii 

rozwoju przedsiębiorstw oraz 

systematyzacji rentowności 

inwestycji w 

przedsiębiorstwach. 

student zna i rozumie 

problemy związane z 

funkcjonowaniem i 

rozwojem firmy w zakresie 

strategii rozwoju 

przedsiębiorstw oraz 

systematyzacji rentowności 

inwestycji w 

przedsiębiorstwach. 

student zna i rozumie 

problemy związane z 

funkcjonowaniem i rozwojem 

firmy w zakresie strategii 

rozwoju przedsiębiorstw oraz 

systematyzacji i oceny 

rentowności inwestycji w 

przedsiębiorstwach. 

P_W02 

koncepcji teorii organizacji 

w odniesieniu do strategii 

rozwoju przedsiębiorstw. 

niektóre koncepcje teorii 

organizacji w odniesieniu do 

strategii rozwoju 

przedsiębiorstw. 

koncepcje teorii organizacji 

w odniesieniu do strategii 

rozwoju przedsiębiorstw. 

koncepcje teorii organizacji w 

odniesieniu do strategii 

rozwoju przedsiębiorstwa 

odwołuje się do literatury 

przedmiotu. 

P_W03 

zasad systematyzacji i oceny 

rentowności inwestycji w 

przedsiębiorstwach. 

Niektóre zasady 

systematyzacji i oceny 

rentowności inwestycji w 

przedsiębiorstwach. 

większość poznanych zasad 

systematyzacji i oceny 

rentowności inwestycji w 

przedsiębiorstwach. 

wszystkie omawiane zasady 

systematyzacji i oceny 

rentowności inwestycji w 

przedsiębiorstwach. 

P_U01 

formułować i analizować 

problemów w zakresie 

strategii rozwoju 

przedsiębiorstw oraz 

systematyzacji i oceny 

rentowności inwestycji w 

przedsiębiorstwach. 

formułować i analizować 

niektóre problemy w zakresie 

strategii rozwoju 

przedsiębiorstw oraz 

systematyzacji rentowności 

inwestycji w 

przedsiębiorstwach. 

formułować i analizować 

problemy w zakresie 

strategii rozwoju 

przedsiębiorstw oraz 

systematyzacji i oceny 

rentowności inwestycji w 

przedsiębiorstwach. 

formułować i kompleksowo 

analizować problemy w 

zakresie strategii rozwoju 

przedsiębiorstw oraz 

systematyzacji i oceny 

rentowności inwestycji w 

przedsiębiorstwach oraz 

wyciągać trafne wnioski. 

P_U02 

nie potrafi ocenić potrzeby 

zmian w organizacji i ma 

umiejętności zarządzania 

zmianami w zakresie 

strategii rozwoju 

przedsiębiorstw oraz 

systematyzacji i oceny 

rentowności inwestycji w 

przedsiębiorstwach. 

potrafi ocenić potrzeby 

niektórych zmian w 

organizacji i ma umiejętności 

zarządzania niektórymi 

zmianami w zakresie strategii 

rozwoju przedsiębiorstw oraz 

systematyzacji i oceny 

rentowności inwestycji w 

przedsiębiorstwach. 

potrafi ocenić potrzeby 

zmian w organizacji i ma 

umiejętności zarządzania 

zmianami w zakresie 

strategii rozwoju 

przedsiębiorstw oraz 

systematyzacji i oceny 

rentowności inwestycji w 

przedsiębiorstwach. 

potrafi kompleksowo ocenić 

potrzeby zmian w organizacji i 

ma umiejętności zarządzania 

zmianami w zakresie strategii 

rozwoju przedsiębiorstw oraz 

systematyzacji i oceny 

rentowności inwestycji w 

przedsiębiorstwach. 

P_K01 

nie jest gotów do 

współdziałania z ekspertami 

w przypadku zarządzania 

zmianami. 

jest gotów do współdziałania z ekspertami w przypadku zarządzania zmianami. 

P_K02 

nie jest przygotowany do 

organizowania prac nad 

wprowadzaniem zmian w 

organizacji. 

jest przygotowany do organizowania prac nad wprowadzaniem zmian w organizacji. 

  



X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3 h 

Praca własna studenta, w tym: 52 h 67 h 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 10 h 16 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
16 h 16 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 18 h 27 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 8 h 8 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 48 h / 1,92 ECTS 33 h / 1,32 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 50 h / 2 ECTS 50 h / 2 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
- - 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

- Gmińska R. (red.), Rynki finansowe, inwestycje i finanse: aktualne problemy, Wyższa Szkoła Bankowa 2018.  

- Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa: wskaźniki i decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe 

PWN 2017.  

- Pauli U., Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw: perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału 

całkowitego, CeDeWu 2017.  

- Żurek J., Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego, PWE, Warszawa 2016.Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: instrumenty 

finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.  

- Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- Marzec J. Śliwa J., Badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i ocena ich zdolności do rozwoju, Difin 2016. 

- Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie: teoria i praktyka, pod redakcją Renaty Lisowskiej i Jarosława Ropęgi, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016. 

- Sułkowski Ł, Sokołowski J, Metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, „Studia i Monografie”, Społeczna Akademia 

Nauk 2015. 

Inne materiały dydaktyczne: 

- prezentacje multimedialne, case study.. 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Zarządzanie międzykulturowe 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy  

Rodzaj modułu kształcenia: 
Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne / do 

wyboru 

Punkty ECTS: 3 

Rok / Semestr:  II / 4 

Osoba koordynująca przedmiot: Dr Muhammed Kamran 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Wiedza z zakresu koncepcji zarzadzania. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Zapoznanie z wpływem uwarunkowań międzykulturowych w zarzadzaniu. 

C2 
Przygotowanie do efektywnej komunikacji i działania w międzykulturowym środowisku biznesowym ze 

szczególnym uwzględnieniem pracy w międzynarodowych firmach. 

C3 
Zdobycie umiejętności porozumiewania się z przedstawicielami różnych kultur i tworzenie podstaw dla dalszej 

edukacji międzykulturowej. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
 30 15     3 48 

Studia 

niestacjonarne 
 20 10     3 33 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Konwersatorium Konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja. 

Ćwiczenia: Praca w grupach, burza mózgów, studium przypadków. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 

Student ma wiedzę o człowieku jako jednostce podejmującej decyzje ekonomiczne w 

określonych uwarunkowaniach kulturowych oraz wiedzę na temat wybranych reguł i norm 

kulturowych, wpływających na działalność gospodarczą, a także o ich źródłach, naturze i 

zmianach. 

K_W02, K_W09, 

K_W18 

P_W02 

Student ma wiedzę z zakresu teorii kultury, źródeł różnic kulturowych w poszczególnych 

krajach i regionach, najistotniejszych obszarów odmienności kulturowych oraz zna znaczenie 

różnic kulturowych dla biznesu międzynarodowego. 

K_W03, K_W18 

P_W03 

Student ma wiedzę z zakresu uwarunkowań międzykulturowych związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej za granicą i funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu 

międzynarodowym. 

K_W02, K_W03, 

K_W11, K_W18 

Umiejętności: 

P_U01 
Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce, w odniesieniu do funkcjonowania 

podmiotów gospodarczych w różnym otoczeniu kulturowym 
K_U01, K_U11 

P_U02 
Student potrafi analizować i porównywać różne kultury organizacyjne oraz znaczenie i 

złożoność uwarunkowań kulturowych. 

K_U03, K_U15, 

K_U11, K_U25 

Kompetencje społeczne: 



P_K01 
Student jest gotów docenić rangę oraz znaczenie różnorodności kulturowych w biznesie 

realizowanym w globalnym otoczeniu społeczno-kulturowym. 
K_K01, K_K03 

P_K02 
Student jest gotów właściwie identyfikować i rozstrzygać problemy pojawiające się w obcym 

otoczeniu kulturowym 
K_K01, K_K03 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Konwersatorium / ćwiczenia:  
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

T1 Istota, cele i narzędzia zarządzania międzykulturowego.  

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

T2 
Zarządzanie, kultura i komunikacja. Znaczenie różnic kulturowe w zarządzaniu. Akulturacja. 

Komunikacja werbalna i niewerbalna. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

T3 
Zatrudnienie w organizacji międzykulturowej. Rodzaje kultur biznesu. Klasyfikacja: Hofstede, 

GLOBE, Hall’a, Gestelanda 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

T4 Motywowanie w ujęciu międzykulturowym. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

T5  Tworzenie zespołów międzykulturowych. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

T6 Rola przywództwa w zarządzaniu międzykulturowym. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

T7 Strategie zarządzania międzykulturowego.  

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

T8 Wyzwania dla zarządzania międzykulturowego.  

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 

Przygotowanie projektu grupowego skupionego na określeniu roli menedżera w rozwijaniu 

zespołów międzykulturowych oraz wskazanie zalet i problemów ich funkcjonowania. 

Zaprezentowanie rezultatów działań. 

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_K01, 

P_K02 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01 x      x  x   konwer./ćwiczenia 

P_W02 x      x  x   konwer./ćwiczenia 

P_W03 x      x  x   konwer./ćwiczenia 

P_U01       x  x   konwer./ćwiczenia 



P_U02       x  x   konwer./ćwiczenia 

P_K01       x  x   konwer./ćwiczenia 

P_K02       x  x   konwer./ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

nie ma wiedzy o człowieku 

jako jednostce podejmującej 

decyzje ekonomiczne w 

określonych 

uwarunkowaniach 

kulturowych oraz nie ma 

wiedzy na temat wybranych 

reguł i norm kulturowych, 

wpływających na działalność 

gospodarczą, a także o ich 

źródłach, naturze i zmianach. 

ma wiedzę o człowieku jako 

jednostce podejmującej 

decyzje ekonomiczne w 

określonych 

uwarunkowaniach 

kulturowych oraz wiedzę na 

temat wybranych reguł i norm 

kulturowych, wpływających 

na działalność gospodarczą, a 

także o ich źródłach, naturze i 

zmianach. 

ma uporządkowaną wiedzę 

o człowieku jako jednostce 

podejmującej decyzje 

ekonomiczne w 

określonych 

uwarunkowaniach 

kulturowych oraz wiedzę na 

temat wybranych reguł i 

norm kulturowych, 

wpływających na 

działalność gospodarczą, a 

także o ich źródłach, 

naturze i zmianach. 

ma szczegółową i 

usystematyzowaną wiedzę o 

człowieku jako jednostce 

podejmującej decyzje 

ekonomiczne w określonych 

uwarunkowaniach 

kulturowych oraz wiedzę na 

temat wybranych reguł i norm 

kulturowych, wpływających 

na działalność gospodarczą, a 

także o ich źródłach, naturze i 

zmianach. 

P_W02 

nie ma wiedzy z zakresu 

teorii kultury, źródeł różnic 

kulturowych w 

poszczególnych krajach i 

regionach, najistotniejszych 

obszarów odmienności 

kulturowych oraz nie zna 

znaczenia różnic kulturowych 

dla biznesu 

międzynarodowego. 

ma ogólną wiedzę z zakresu 

teorii kultury, źródeł różnic 

kulturowych w 

poszczególnych krajach i 

regionach, najistotniejszych 

obszarów odmienności 

kulturowych oraz zna 

znaczenie różnic kulturowych 

dla biznesu 

międzynarodowego. 

ma uporządkowaną wiedzę 

z zakresu teorii kultury, 

źródeł różnic kulturowych 

w poszczególnych krajach i 

regionach, najistotniejszych 

obszarów odmienności 

kulturowych oraz zna 

znaczenie różnic 

kulturowych dla biznesu 

międzynarodowego. 

ma szczegółową i 

usystematyzowaną wiedzę z 

zakresu teorii kultury, źródeł 

różnic kulturowych w 

poszczególnych krajach i 

regionach, najistotniejszych 

obszarów odmienności 

kulturowych oraz zna 

znaczenie różnic kulturowych 

dla biznesu 

międzynarodowego. 

P_W03 

nie ma wiedzy z zakresu 

uwarunkowań 

międzykulturowych 

związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej za 

granicą i funkcjonowania 

przedsiębiorstw w otoczeniu 

międzynarodowym. 

ma ogólną wiedzę z zakresu 

uwarunkowań 

międzykulturowych 

związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej za 

granicą i funkcjonowania 

przedsiębiorstw w otoczeniu 

międzynarodowym. 

ma uporządkowaną wiedzę 

z zakresu uwarunkowań 

międzykulturowych 

związanych z 

prowadzeniem działalności 

gospodarczej za granicą i 

funkcjonowania 

przedsiębiorstw w 

otoczeniu 

międzynarodowym. 

ma szczegółową i 

usystematyzowaną wiedzę z 

zakresu uwarunkowań 

międzykulturowych 

związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej za 

granicą i funkcjonowania 

przedsiębiorstw w otoczeniu 

międzynarodowym. 

P_U01 

nie potrafi wykorzystać 

wiedzy teoretycznej w 

praktyce w odniesieniu do 

funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych w różnym 

otoczeniu kulturowym 

potrafi wykorzystać wiedzę 

teoretyczną w praktyce w 

odniesieniu do 

funkcjonowania niektórych 

podmiotów gospodarczych w 

różnym otoczeniu 

kulturowym 

potrafi wykorzystać wiedzę 

teoretyczną w praktyce w 

odniesieniu do 

funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych w różnym 

otoczeniu kulturowym 

potrafi twórczo wykorzystać 

wiedzę teoretyczną w 

praktyce, w odniesieniu do 

funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych w różnym 

otoczeniu kulturowym 

P_U02 

 nie potrafi analizować i 

porównywać różnych kultur 

organizacyjnych oraz 

znaczenia i złożoności 

uwarunkowań kulturowych. 

potrafi analizować i 

porównywać niektóre kultury 

organizacyjne oraz znaczenie 

i złożoność uwarunkowań 

kulturowych. 

potrafi analizować i 

porównywać różne kultury 

organizacyjne oraz 

znaczenie i złożoność 

uwarunkowań kulturowych. 

potrafi dokonać szczegółowej 

analizy i porównywać różne 

kultury organizacyjne oraz 

znaczenie i złożoność 

uwarunkowań kulturowych. 

P_K01 

nie jest gotów docenić rangi 

oraz znaczenia różnorodności 

kulturowych w biznesie 

realizowanym w globalnym 

otoczeniu społeczno-

kulturowym. 

jest gotów docenić rangę oraz znaczenie różnorodności kulturowych w biznesie realizowanym 

w globalnym otoczeniu społeczno-kulturowym. 

P_K02 

nie jest gotów właściwie 

identyfikować i rozstrzygać 

problemów pojawiających się 

w obcym otoczeniu 

kulturowym. 

jest gotów właściwie identyfikować i rozstrzygać problemów pojawiających się w obcym 

otoczeniu kulturowym. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 



Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3 h 

Praca własna studenta, w tym: 27 h 42 h 

- Przygotowanie eseju   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 6 h 12 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
8 h  10 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 6 h 13 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 7 h 7 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h / 3 ECTS 75 h / 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 48 h / 1,92 ECTS 33 h / 1,32 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 50 h / 2 ECTS 50 h / 2 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Piwowarczyk A., Kompetencje komunikacji międzykulturowej, C,H.Beck 2020. 

− Szydło J., Kulturowe ramy zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018 r. 

− Ignatowski G. red. Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe, Diffin", Warszawa 2017. 

− Rozkwitalska M., Sułkowski Ł., Basińska B., Chmielecki M., Przytuła S., Współpraca zawodowa w środowisku 

wielokulturowym, Wolters Kluwer, 2016. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Rosa G., Ostrowska I., Słupiński K., Gracz L., Komunikacja międzykulturowa w biznesie, edu-Libri 2018. 

− Zenderowski R., Koziński B., Różnice kulturowe w biznesie, CeDeWu.Pl 2016 r. 

− Rothlauf J., A Global View on Intercultural Management, Challenges in a Globalized World, De Gruyter Oldenbourg  |  

2015. 

− Zenderowski R., Koziński B., Różnice kulturowe w biznesie, CeDeWu, Warszawa 2012. 

Inne materiały dydaktyczne:  

− Journal of Intercultural Management 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Zintegrowana komunikacja marketingowa – do wyboru wersja językowa 
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Społecznej Akademii Nauk z siedziba w Łodzi 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie – studia I stopnia 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: Nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: 
Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne / do 

wyboru 

Punkty ECTS: 3 

Rok / Semestr:  II / 4 

Osoba koordynująca przedmiot: Prof. dr hab. Nataliy Chukhray 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w ramach przedmiotów: Marketing, Podstawy zarządzania, Metody 

projektowania organizacji, Psychologia, Socjologia 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Umiejętność oceny problemów w komunikacji 

C2 Umiejętność planowania i budowania wizerunku firmy 

C3 Umiejętność określania wpływu komunikacji na zachowania klientów 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
 30 15     3 48 

Studia 

niestacjonar

ne 
 20 10     3 33 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Konwersatorium Konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja. 

Ćwiczenia: Praca w grupach, burza mózgów, studium przypadków. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 Student zna i rozumie pojęcia, prawidłowości i problemy współczesnej komunikacji  
K_W07, K_W09, 

K_W13 

P_W02 Student zna istotę procesu komunikacji i rolę jaką odgrywa w zarządzaniu przedsiębiorstwem.  
K_W07, K_W09, 

K_W13 

P_W03 
Student zna teorie oraz koncepcje komunikacji w marketingu, kształtowania wizerunku firmy, 

produktu, budowaniem reputacji, relacji z klientem oraz problematykę negocjowania.  

K_W07, K_W09, 

K_W13 

Umiejętności: 

P_U01 Student potrafi wykorzystać w praktyce poznane zagadnienia komunikacji marketingowej.  
K_U13, K_U15, 

K_U16 

P_U02 
Student potrafi zaplanować, dobrać narzędzia oraz zrealizować proces budowania wizerunku 

firmy, produktu i reputacji.  

K_U13, K_U15, 

K_U16 

P_U03 Student potrafi planować i realizować proces relacji z klientem.  
K_U13, K_U15, 

K_U16 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest gotów do nadawania szczególnego znaczenia samodzielnego w zakresie zintegrowanej 

komunikacji marketingowej. 
K_K01 



VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Konwersatorium: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Kw1 
Istota zintegrowanej komunikacji marketingowej. Etapy budowy skutecznej komunikacji 

marketingowej. 
P_W01, P_W02 

Kw2 Zasady i metody budżetowania. P_W02, P_W03 

Kw3 
Kształtowanie relacji z otoczeniem. Wizerunek przedsiębiorstw elementem komunikacji z 

otoczeniem. 

P_W01, P_W02, 

P_W03 

Kw4 
Masowa komunikacja marketingowa (reklama, promocja, sprzedaży, public relations, sprzedaż 

osobista). 
P_W02, P_W03 

Kw5 Bezpośrednia komunikacja marketingowa. P_W02, P_W03 

Kw6 Wpływ zintegrowanej komunikacji marketingowej na zachowania klientów. P_W02, P_W03 

Kw7 Nowe zjawiska komunikacji marketingowej.  P_W02, P_W03 

Kw8 Społeczna odpowiedzialność komunikacji. P_W02, P_W03 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Ćw1 Etapy budowy skutecznej komunikacji marketingowej. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw2 Zasady i metody budżetowania wydatków na cele marketingowe – praca z dokumentacją. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw3 
Wizerunek przedsiębiorstw elementem komunikacji z otoczeniem – analiza błędów na 

wybranych przypadkach. 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw4 
Masowa komunikacja marketingowa (reklama, promocja, sprzedaży, public relations, sprzedaż 

osobista) – próba doboru właściwych narzędzi do wybranych produktów i usług. 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw5 Bezpośrednia komunikacja marketingowa – warsztaty komunikacji interpersonalnej. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw6 Wpływ zintegrowanej komunikacji marketingowej na zachowania klientów. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw7 Nowe zjawiska komunikacji marketingowej.  
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw8 Społeczna odpowiedzialność komunikacji. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw9 
Przygotowanie projektu w postaci realnej prezentacji sposobu przeprowadzenia sprzedaży 

wybranego produktu/usługi z wykorzystaniem zasad i narzędzi psycho-społecznych.  

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 Przygotowanie projektu w postaci symulacji realnej z zakresu sprzedaży produktów i usług 

P_W01- P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

PW2 
Opracowanie zagadnień teoretycznych z zakresu treści przedmiotowych w celu przygotowania 

się do egzaminu 

P_W01- P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

PW3 
Zapoznanie się z treścią wykładów oraz literaturą przedmiotu celem przygotowania do zajęć 

ćwiczeniowych. 

P_W01- P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01   x   x  x    konwer./ćwiczenia 



P_W02   x   x  x    konwer./ćwiczenia 

P_W03   x   x  x    konwer./ćwiczenia 

P_U01      x  x    Ćwiczenia 

P_U02      x  x    Ćwiczenia 

P_U03      x  x    Ćwiczenia 

P_K01      x  x    Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

wyjaśnić pojęć, 

prawidłowości i problemów 

współczesnej komunikacji. 

wyjaśnić pojęcia, 

prawidłowości i problemy 

współczesnej komunikacji. 

wyjaśnić pojęcia, 

prawidłowości i problemy 

współczesnej komunikacji. 

wyjaśnić pojęcia, 

prawidłowości i problemy 

współczesnej komunikacji 

oraz określić jej wpływ na 

funkcjonowanie firmy. 

P_W02 
opisać istoty procesu 

komunikacji. 

opisać istotę procesu 

komunikacji. 

opisać istotę procesu 

komunikacji i rolę jaką 

odgrywa w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem. 

opisać istotę procesu 

komunikacji i rolę jaką 

odgrywa w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem oraz 

umacnianiu jego pozycji 

konkurencyjnej. 

P_W03 

nie zna teorie oraz koncepcji 

komunikacji w marketingu i 

kształtowaniu wizerunku 

firmy, produktu, budowaniu 

reputacji, relacji z klientem 

oraz problematyki 

negocjowania. 

zna niektóre teorie oraz 

koncepcje komunikacji w 

marketingu, kształtowaniu 

wizerunku firmy, produktu, 

budowaniu reputacji, relacji z 

klientem oraz problematykę 

negocjowania. 

zna teorie oraz koncepcje 

komunikacji w marketingu, 

kształtowaniu wizerunku 

firmy, produktu, 

budowaniem reputacji, 

relacji z klientem oraz 

problematykę 

negocjowania. 

Student zna szczegółowo 

teorie oraz koncepcje 

komunikacji w marketingu, 

kształtowaniu wizerunku 

firmy, produktu, budowaniem 

reputacji, relacji z klientem 

oraz problematykę 

negocjowania. 

P_U01 

nie potrafi wykorzystać w 

praktyce wybranych 

zagadnień komunikacji 

marketingowej. 

potrafi wykorzystać w 

praktyce wybrane zagadnienia 

komunikacji marketingowej.  

potrafi w pełni wykorzystać 

w praktyce poznane 

zagadnienia komunikacji 

marketingowej. 

potrafi wykorzystać w 

praktyce poznane zagadnienia 

komunikacji marketingowej 

oraz opisać ich wpływ na 

funkcjonowanie organizacji. 

P_U02 

nie potrafi zaplanować, 

dobrać narzędzia oraz 

zrealizować proces 

budowania wizerunku firmy. 

potrafi zaplanować, dobrać 

odpowiednie narzędzia oraz 

zrealizować proces 

budowania wizerunku 

niewielkiej firmy. 

potrafi zaplanować, dobrać 

narzędzia oraz zrealizować 

proces budowania 

wizerunku firmy, produktu i 

reputacji. 

potrafi zaplanować, dobrać 

narzędzia oraz zrealizować 

proces budowania wizerunku 

średniej i dużej firmy, 

produktu i reputacji 

uzasadniając szczegółowo 

swoje wybory. 

P_U03 

nie potrafi planować i 

realizować proces relacji z 

klientem. 

potrafi planować i realizować 

proces budowania właściwej 

relacji z klientem.  

potrafi planować i 

realizować proces 

budowania właściwej relacji 

z grupą klientów. 

planować i realizować proces 

relacji z klientem/ami oraz 

omówić wpływ relacji na 

pozycję firmy na rynku.  

P_K01 

nie jest gotów do nadawania 

szczególnego znaczenia 

samodzielnego w zakresie 

zintegrowanej komunikacji 

marketingowej. 

jest gotów do nadawania szczególnego znaczenia samodzielnego w zakresie zintegrowanej 

komunikacji marketingowej. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3 h 

Praca własna studenta, w tym: 27 h 42 h 

- Przygotowanie eseju   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 6 h 12 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
8 h  10 h 



- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 6 h 13 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 7 h 7 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h / 3 ECTS 75 h / 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 48 h / 1,92 ECTS 33 h / 1,32 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 50 h / 2 ECTS 50 h / 2 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
-/- -/- 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

- Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002. 

- Kowalska M., Zyskać przewagę: zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu: między teorią a praktyką, 

"Adam Marszałek", Toruń 2007 

- Taranko T., Komunikacja marketingowa Istota uwarunkowania efekty, Wolters Kluwer, Warszawa 2015. 

- Wiktor J., Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- Rozwadowska B., Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002. 

- Stępowski R., Komunikacja marketingowa 2030, Słowa i Myśli, Lublin 2016. 

- Tesławski M., Dłużniewska D., Graszewicz M., Kalkhoff M., Strategia marketingowa Instrukcja budowy silnej marki, 

Słowa i Myśli, Lublin 2015.  

- Tkaczyk P., Zakamarki marki, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011. 

  



I. GENERAL BASIC INFORMATION ABOUT THE SUBJECT (MODULE) 

Integrated marketing communication – do wyboru wersja językowa 

Name of the organizational unit leading the field of 

study: 
Warsaw University of Business 

Name of the field of study, level of education: Management – studies I stopnia 

Education profile: PRACTICAL 

Name of the specialty: Not applicable 

Type of training module: Basic and directional / shaping practical skills / to choose from 

ECTS credits: 3 

Year / Semester: II / 4 

Course coordinator: Prof dr hab. Nataliy Chukhray 

II. PREREQUISITES (resulting from the sequence of items) 

Knowledge, skills and social competences acquired within the following subjects: Marketing, Management Basics,  Enterprise 

ProjectMethods, Psychology, Sociology 

III. EDUCATIONAL OBJECTIVES FOR THE SUBJECT 

C1 Ability to assess communication problems 

C2 Ability to plan and build the company's image 

C3 Ability to determine the impact of communication on customer behavior 

IV. FORMS OF TEACHING COURSES AND DIMENSION OF HOURS 

 Lecture Seminar 
Konwers

at. 
Lab. 

Worksho

ps 
Project Seminar 

Egzamin/ 

Passing 

the 

classes 

Sum of hours 

Full-time 

studies 
 30 15     3 48 

Part-time 

study 
 20 10     3 33 

V. METHODS OF IMPLEMENTING TEACHING CLASSES 

Forms of classes Teaching methods 

Seminar Seminar using multimedia presentations, discussion. 

Seminar: Working in groups, brainstorming, case study. 

VI. SUBJECT LEARNING OUTCOMES WITH RESPECT TO THE LEARNING OUTCOMES FOR THE FIELD 

Lp. Description of the subject learning outcomes 
Directional effect 

reference 

Knowledge: 

P_W01 The student knows and concepts, regularity and problems of modern communication  
K_W07, K_W09, 

K_W13 

P_W02 
The student knows the essence of the communication process and the role he plays in the 

management of the company.  

K_W07, K_W09, 

K_W13 

P_W03 
The student knows theories and concepts of communication in marketing, shaping the image 

of the company, product, building reputation, customer relations and the issue of negotiation.  

K_W07, K_W09, 

K_W13 

Skills: 

P_U01 Student can put into practice the learned issues of marketing communication.  
K_U13, K_U15, 

K_U16 

P_U02 
The student can plan, select tools and realize the process of building the company's image, 

product and reputation.  

K_U13, K_U15, 

K_U16 

P_U03 The student is able to plan and implement the process of customer relations.  
K_U13, K_U15, 

K_U16 

Social competence: 

P_K01 It is ready to give particular self-importance in terms of integrated marketing communication. K_K01 

  



VII. EDUCATION CONTENT 

Lp. Seminar: 

Reference to 

subject learning 

outcomes  

Kw1 
The essence of integrated marketing communication. Stages of building effective marketing 

communication. 
P_W01, P_W02 

Kw2 Budgeting P_W02, P_W03 

Kw3 
Shaping relationships with the environment. The image of enterprises is part of communication 

with the environment. 

P_W01, P_W02, 

P_W03 

Kw4 Mass marketing communication (advertising, promotion, sales, public relations, personal sales). P_W02, P_W03 

Kw5 Direct marketing communication. P_W02, P_W03 

Kw6 Impact of integrated marketing communication on customer behaviour. P_W02, P_W03 

Kw7 New phenomena of marketing communication.  P_W02, P_W03 

Kw8 Social responsibility of communication. P_W02, P_W03 

Lp. Seminar: 

Reference to 

subject learning 

outcomes 

Ćw1 Stages of building effective marketing communication. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw2 Policies and methods for budgeting marketing expenses – working with documentation. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw3 
The image of enterprises as part of communication with the environment – analysis of errors on 

selected cases. 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw4 
Mass marketing communication (advertising, promotion, sales, public relations, personal sales) 

– trying to choose the right tools for selected products and services. 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw5 Direct marketing communication – Interpersonal Communication Workshops.  
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw6 Impact of integrated marketing communication on customer behaviour. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw7 New phenomena of marketing communication.  
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw8 Social responsibility of communication. 
P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

Ćw9 
Preparing the Projectin the form of a real presentation of how to sell the selected 

product/service using psycho-social principles and tools.  

P_W01, P_W02, 

P_W03, P_U01, 

P_U02, P_U03, 

P_K01 

Lp. Self-work: 

Reference to 

subject learning 

outcomes 

PW1 Project preparationin the form of real simulation in the field of sales of products and services 

P_W01- P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

PW2 
Development of theoretical issues in the field of subject content in order to prepare for the 

exam 

P_W01- P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

PW3 
Familiarize yourself with the lecturecontent and literature of the subject in order to prepare for 

exercise classes. 

P_W01- P_W03, 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01 

VIII. METHODS OF VERIFICATION OF LEARNING OUTCOMES 
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P_W01   x   x  x    
konwer./Semina

r 

P_W02   x   x  x    
konwer./Semina

r 

P_W03   x   x  x    
konwer./Semina

r 

P_U01      x  x    Seminar 

P_U02      x  x    Seminar 

P_U03      x  x    Seminar 

P_K01      x  x    Seminar 

IX. ASSESSMENT CRITERIA ACHIEVED LEARNING OUTCOMES 

Subject 

Learning 

Outcomes  

Inadequate assessment 

The student does not know 

rozumie /nie potrafi /nie is 

ready to: 

Rating range 3.0-3.5 

The student knows and / 

potrafi / is ready to: 

Rating range 4.0-4.5 

The student knows and / 

potrafi / is ready to: 

Very good rating 

The student knows and / 

potrafi / is ready to: 

P_W01 

explain the notion, 

regularity and problems of 

modern communication. 

explain the concepts, 

regularities and problems 

of modern communication. 

explain the concepts, 

regularities and problems 

of modern 

communication. 

explain the concepts, 

regularities and problems 

of modern communication 

and determine its impact 

on the functioning of the 

company. 

P_W02 
opisać istoty procesu 

komunikacji. 

describe the essence of the 

communication process. 

describe the essence of 

the communication 

process and the role it 

plays in the management 

of the company. 

describe the essence of the 

communication process 

and the role it plays in 

managing the company 

and strengthening its 

competitive position. 

P_W03 

he does not know the 

theories and concepts of 

communication in 

marketing and shaping the 

image of the company, 

product, building 

reputation, customer 

relations and negotiation 

issues. 

he knows some theories 

and concepts of 

communication in 

marketing, shaping the 

image of the company, 

product, building 

reputation, customer 

relations and the issue of 

negotiation. 

he knows theories and 

concepts of 

communication in 

marketing, shaping the 

image of the company, 

product, building 

reputation, customer 

relations and the issue of 

negotiation. 

The student knows in 

detail theories and 

concepts of 

communication in 

marketing, shaping the 

image of the company, 

product, building 

reputation, customer 

relations and the issue of 

negotiation. 

P_U01 

cannot put into practice 

selected marketing 

communication issues. 

can put into practice 

selected issues of 

marketing communication.  

can make full use of the 

issues of marketing 

communication that have 

been learned in practice. 

can put into practice the 

learned issues of marketing 

communication and 

describe their impact on 

the functioning of the 

organization. 

P_U02 

can not plan, select tools 

and realize the process of 

building the company's 

image. 

can plan, choose the right 

tools and realize the 

process of building the 

image of a small company. 

can plan, select tools and 

realize the process of 

building the company's 

image, product and 

reputation. 

can plan, select tools and 

realize the process of 

building the image of a 

medium and large 

company, product and 

reputation, justifying their 

choices in detail. 

P_U03 

cannot plan and implement 

the customer relationship 

process. 

can plan and implement 

the process of building the 

right relationship with the 

customer.  

can plan and implement 

the process of building 

the right relationship 

with a group of 

customers. 

plan and implement the 

customer relationship 

process and discuss the 

impact of the relationship 

on the company's position 

in the market.  

P_K01 

is not prepared to give 

particular independent 

importance in terms of 

is ready to give particular independent importance to integrated marketing 

communication. 



integrated marketing 

communication. 

X. STUDENT WORK EXPENDITURE - DIMENSION OF HOURS AND BALANCE OF ECTS CREDITS 

Type of activity  

ECTS 

Student work 

Studies 

Full-time 
Part-time study 

Participation in teaching classes (Lectures, exercises, conversation, Project, 

laboratories, Workshops, seminars)  
45 h 30 h 

Exam/Passing the classes 3 h 3 h 

Student’s own work, including: 27 h 42 h 

- Preparing an essay   

- Conducting literature studies 6 h 12 h 

- Conducting empirical studies   

- Project (data collection, preparation of Project assumptions, execution of the 

Project, etc.) 
8 h  10 h 

- Preparing for teaching classes 6 h 13 h 

- Preparing for the exam/colloquium/pass 7 h 7 h 

Total student workload (25h = 1 ECTS) Sum of hours/ECTS 75 h / 3 ECTS 75 h / 3 ECTS 

Student work as part of classes in direct contact with the teacher 48 h / 1,92 ECTS 33 h / 1,32 ECTS 

Student work as part of classes developing practical skills 50 h / 2 ECTS 50 h / 2 ECTS 

Student work as part of classes related to the preparation to conduct scientific 

activity or participate in this activity 
-/- -/- 

XI. LITERATURE OF THE COURSE AND OTHER TEACHING MATERIALS 

Basic literature on the subject: 

- Camilleri M., Integrated_Marketing_Communications, 2017  

https://www.researchgate.net/publication/319085740_Integrated_Marketing_Communications 

- Daszkiewicz M. Pukas A. Integrated Marketing Communication – Towards Holistic Concett, Nauki o zarzadaniu 

Mnagement Scuiebces 3(28)2016 

https://www.dbc.wroc.pl/Content/36434/Daszkiewicz_Pukas_Integrated_marketing_communication.pdf 

Supplementary literature on the subject: 

- Pluta-Olearnik M., Integrated marketing communication — concepts, practice, new challenges, Wrocław University of 

Economics, 2018. 

https://www.//Downloads/Integrated%20marketing%20communication%20-

%20concepts%20practice%20new%20challenges.pdf 

 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Negocjacje biznesowe 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne 

Punkty ECTS: 3 

Rok / Semestr:  III / 5 

Osoba koordynująca przedmiot: mgr Dariusz Ciesielski 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Podstawowa wiedza z przedmiotów: Marketing, Socjologia lub Psychologia. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Opanowanie przez studenta wiedzy na temat procesu negocjacji. 

C2 Ukształtowanie umiejętności z zakresu wdrażania do praktyki technik negocjacyjnych.  

C3 Wdrożenie do ciągłego doskonalenia kwalifikacji poprzez samokształcenie. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
    45   2 47 

Studia 

niestacjonarne 
    30   2 32 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Konwersatorium /warsztaty 
Zajęcia z wykorzystaniem technik audiowizualnych, dyskusja. Praca w grupach, 

rozwiązywanie problemów. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 
P_W01 Zna strategie negocjacyjne wykorzystywane w biznesie.  K_W09, K_W17 

Umiejętności: 

P_U01 
Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi do opisu oraz analizy stopnia negocjacji między 

organizacjami 
K_U08 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Jest gotów negocjować w taki sposób, aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obie 

strony. 
K_K03 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Warsztaty: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 Pojęcie i rodzaje konfliktów 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

W2 Pojęcie, geneza i rodzaje ADR (Alternative Dispute Resolution) 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

W3 Zasady negocjacji w kontekście zarzadzania 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

W4 Charakterystyka pożądanych cech, umiejętności i postaw negocjatora i mediatora 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwalifikacje_zawodowe


P_K01 

W5 Trening umiejętności negocjacyjnych 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

W6 Mediacja - etapy, cele i typologia 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

W7 Projektowanie działań mediacyjnych. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

W8 Podobieństwa i różnice pomiędzy negocjacjami a mediacjami 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu. P_W01, P_W02 

PW2 

Przygotowanie projektu w zakresie analizy relacji zewnętrznych wybranej organizacji oraz 

obszarów konfliktów interesów wraz z propozycją strategii negocjacyjnej w celu ich 

rozwiązania. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_U02, 

P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01         x  x warsztaty 

P_U01       x  x  x warsztaty 

P_K01       x  x   warsztaty 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia 

się 

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie 

rozumie / nie potrafi / nie 

jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

P_W01 

nie zna strategii 

negocjacyjnych 

wykorzystywanych w 

biznesie. 

zna niektóre strategie 

negocjacyjne 

wykorzystywane w biznesie. 

zna strategie negocjacyjne 

wykorzystywane w 

biznesie. 

zna w stopniu 

szczegółowym strategie 

negocjacyjne 

wykorzystywane w biznesie. 

P_U01 

nie potrafi ocenić 

przydatność metod i 

narzędzi celem opisu oraz 

analizy stopnia negocjacji 

między organizacjami. 

potrafi ocenić przydatność 

niektórych metod i 

niektórych narzędzi do 

opisu oraz analizy stopnia 

negocjacji między 

organizacjami. 

potrafi ocenić przydatność 

metod i narzędzi do opisu 

oraz analizy stopnia 

negocjacji między 

organizacjami. 

potrafi ocenić przydatność 

metod i narzędzi do opisu 

oraz kompleksowej analizy 

stopnia negocjacji między 

organizacjami. 

P_K01 

nie jest gotów negocjować 

w taki sposób, aby znaleźć 

rozwiązanie 

satysfakcjonujące obie 

strony. 

jest gotów negocjować w taki sposób, aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obie 

strony. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 45 h 30 h 



laboratoria, warsztaty, seminaria)  

Egzamin/zaliczenie 2 h  2 h 

Praca własna studenta, w tym: 28 h 43 h 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki  - 

- Przeprowadzenie badań literaturowych 6 h 12 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych  - 

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
10 h 10 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 6 h 15 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 6 h 6 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 75 h / 3 ECTS 75 h / 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 47 h / 1,88 ECTS 33h / 1,28 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 75 h / 3 ECTS 75 h / 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
  

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

– Stelmach J., Brożek B., Negocjacje, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Kraków 2018. 

– Stelmach J., Brożek B., Negocjacje jak negocjować w sposób skuteczny i ekonomicznie efektywny, Wydawnictwo 

Copernicus Center Press, Kraków 2018. 

– Borowiecki R. (red.), Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania przedsiębiorstw. Strategie, procesy, 

narzędzia, UE, Kraków 2015. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

– Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.  

– Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje: teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.  

Inne materiały dydaktyczne: 

- prezentacje multimedialne, case study, materiały prowadzącego. 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Zarządzanie i controling menedżerski 
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY  

Nazwa specjalności: Nie dotyczy  

Rodzaj modułu kształcenia: Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne  

Punkty ECTS: 4 

Rok / Semestr:  III / 5 

Osoba koordynująca przedmiot: Dr Teresa Szot-Gabryś 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Zaliczenie przedmiotu „Rachunkowość zarządcza”. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Zapoznanie studentów z zasadami, metodami i procedurami controllingu strategicznego i operacyjnego. 

C2 
Zapoznanie studentów z nowoczesnymi odmianami rachunku kosztów pod kątem możliwości ich zastosowania w 

zarządzaniu. 

C3 
Zapoznanie studentów z nowoczesnymi narzędziami controllingu i rachunkowości zarządczej przydatnymi w 

procesie planowania, podejmowania decyzji oraz służącymi do pomiaru i oceny dokonań przedsiębiorstw. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
15 30      3 48 

Studia 

niestacjonar

ne 
10 20      3 33 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja. 

Ćwiczenia Ćwiczenia praktyczne, case studies, dyskusja, projekt.  

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 

Wie, czym się zajmuje controlling i jakie są jego relacje z rachunkowością. Ma wiedzą na temat 

funkcji, zadań, ujęć i klasyfikacji controllingu. Zna miejsce i rolę controllingu w procesie 

tworzenia i funkcjonowania systemu informacyjnego przedsiębiorstwa 

K_W13, K_W15, 

K_W21 

P_W02 
Ma wiedzę o roli, zadaniach kontrolera i jego miejscu w strukturze organizacyjnej 

przedsiębiorstwa.  
K_W13, K_W15, 

K_W16 

P_W03 

Zna nowoczesne odmiany rachunku kosztów (rachunek kosztów działań, rachunek kosztów 

docelowych, rachunek kosztów standardowych, rachunek cyklu życia produktów). Zna 

narzędzia controllingu wspierające menadżerów w procesie podejmowania decyzji. 

K_W13, K_W15, 

K_W21 

Umiejętności: 

P_U01 

Umie sporządzić budżet przedsiębiorstwa i przeprowadzić analizę odchyleń od budżetu. Potrafi 

opracować model Strategicznej Karty Wyników z wykorzystaniem tego narzędzia w 

zarządzaniu strategicznym 

K_U05, K_U14 

P_U02 

Potrafi wybierać właściwe metody kalkulacji kosztów i cen, dokonywać wyceny produktów, 

ustalać wynik finansowy przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu różnych nowoczesnych modeli 

rachunku kosztów oraz implementować koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. 

K_U05, K_U14 

P_U03 Potrafi przeprowadzić analizy kosztowe i wskazać optymalną decyzję. K_U05, K_U14 

Kompetencje społeczne: 



P_K01 
Jest gotów do uznawania roli wiedzy w trakcie rozwiązywania określonych problemów 

dotyczących wykorzystania różnych instrumentów controllingu w przedsiębiorstwie. 
K_K06 

P_K02 
Jest gotów do wykorzystania odpowiednich instrumentów controllingu na potrzeby 

podejmowania określonych decyzji ekonomicznych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.  
K_K01 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

W1 

Controlling w działalności przedsiębiorstwa (istota, geneza, zadania controllingu, controlling a 

rachunkowość, rodzaje i klasyfikacja controllingu). Controlling w ujęciu amerykańskim, 

niemieckim, polskim i francuskim. 

P_W01, P_K01 

W2 

Controlling jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Klasyfikacja controllingu: 

strategiczny, operacyjny i dziedzinowy, system planowania i kontroli – budżetowanie, proces 

informacyjno-decyzyjny w controllingu  

P_W01, P_W03, 

P_K01, P_K02 

W3 
Zadania i sprawozdawczość controllera a jego miejsce w strukturze organizacyjnej 

przedsiębiorstwa.   

P_W02, P_W03, 

P_K01, P_K02 

W4 

Controlling kosztów (nowoczesne systemy rachunku kosztów: rachunek kosztów działań, 

rachunek cyklu życia produktu, rachunek kosztów docelowych, kaizen costing, trzy filary 

gemba). 

P_W01, P_W03, 

P_K01, P_K02 

W5 Koszty w problemowych rachunkach decyzyjnych.  
P_W01, P_W03, 

P_K01, P_K02 

W6  

Controlling w procesie planowania finansowego (Budżetowanie operacyjne a planowanie 

finansowe, Master Budżet, budżet rachunku wyników, budżetowanie pozycji bilansowych, 

budżetowanie wpływów i wydatków). 

P_W01, P_W03, 

P_K01, P_K02 

W7 
Controlling w sterowaniu dokonaniami przedsiębiorstwa - strategiczna karta wyników jako 

narzędzie pomiaru i oceny dokonań. 

P_W01, P_W03, 

P_K01, P_K02 

Lp. Ćwiczenia: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Ćw1 
Controlling kosztów (nowoczesne systemy rachunku kosztów: rachunek kosztów działań, 

rachunek cyklu życia produktu, rachunek kosztów docelowych). 

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01, 

P_K02 

Ćw2 Koszty w problemowych rachunkach decyzyjnych.  

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01, 

P_K02 

Ćw3 

Controlling w procesie planowania finansowego (Budżetowanie operacyjne a planowanie 

finansowe, Master Budżet, budżet rachunku wyników, budżetowanie pozycji bilansowych, 

budżetowanie wpływów i wydatków, budżetowanie kapitałowe).  

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01, 

P_K02 

Ćw4 
Architektura controllingu i implementacja koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem 

handlowym na zasadach controllingu. 

P_U01, P_U02, 

P_K01, P_K02 

Ćw5 Zrównoważona karta wyników.   

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01, 

P_K02 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 
Przygotowanie się do egzaminu kończącego przedmiot oraz podsumowującego wiedzę nabytą 

na zajęciach.  

P_W01, P_W02, 

P_W03 

PW2 
Opracowanie, według wytycznych wykładowcy, projektu indywidualnego opierającego się na 

wykonaniu controllingu kosztów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.   

P_U01, P_U02, 

P_U03, P_K01, 

P_K02 

  



VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01 x           Wykład 

P_W02 x           Wykład 

P_W03 x           Wykład 

P_U01        x   x Ćwiczenia 

P_U02        x   x Ćwiczenia 

P_U03        x   x Ćwiczenia 

P_K01        x   x Ćwiczenia 

P_K02        x   x Ćwiczenia 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

Nie wie, czym się zajmuje 

controlling i jakie są jego 

relacje z rachunkowością. Nie 

ma wiedzy na temat funkcji, 

zadań, ujęć i klasyfikacji 

controllingu. Nie zna miejsca 

i roli controllingu w procesie 

tworzenia i funkcjonowania 

systemu informacyjnego 

przedsiębiorstwa 

Wie, w stopniu 

podstawowym, czym się 

zajmuje controlling i jakie są 

jego relacje z 

rachunkowością. Ma 

wybiórczą wiedzą na temat 

funkcji, zadań, ujęć i 

klasyfikacji controllingu. Zna 

w stopniu ogólnym miejsce i 

rolę controllingu w procesie 

tworzenia i funkcjonowania 

systemu informacyjnego 

przedsiębiorstwa 

Wie, w stopniu 

rozszerzonym, czym się 

zajmuje controlling i jakie 

są jego relacje z 

rachunkowością. Ma 

szczegółową wiedzą na 

temat funkcji, zadań, ujęć i 

klasyfikacji controllingu. 

Zna, w stopniu 

szczegółowym, miejsce i 

rolę controllingu w procesie 

tworzenia i funkcjonowania 

systemu informacyjnego 

przedsiębiorstwa 

Wie, w stopniu 

kompleksowym, czym się 

zajmuje controlling i jakie są 

jego relacje z 

rachunkowością. Ma 

wyczerpującą wiedzą na 

temat funkcji, zadań, ujęć i 

klasyfikacji controllingu. Zna, 

w stopniu szczegółowym i 

wyczerpującym, miejsce i 

rolę controllingu w procesie 

tworzenia i funkcjonowania 

systemu informacyjnego 

przedsiębiorstwa 

P_W02 

Nie ma wiedzy o roli, 

zadaniach kontrolera i jego 

miejscu w strukturze 

organizacyjnej 

przedsiębiorstwa.  

Ma ogólną wiedzę o roli, 

zadaniach kontrolera i jego 

miejscu w strukturze 

organizacyjnej 

przedsiębiorstwa.  

Ma szczegółową wiedzę o 

roli, zadaniach kontrolera i 

jego miejscu w strukturze 

organizacyjnej 

przedsiębiorstwa.  

Ma kompleksową i 

uporządkowaną wiedzę o roli, 

zadaniach kontrolera i jego 

miejscu w strukturze 

organizacyjnej 

przedsiębiorstwa.  

P_W03 

Nie zna nowoczesnych 

odmian rachunku kosztów 

(rachunek kosztów działań, 

rachunek kosztów 

docelowych, rachunek 

kosztów standardowych, 

rachunek cyklu życia 

produktów). Nie zna narzędzi 

controllingu wspierających 

menadżerów w procesie 

podejmowania decyzji. 

Zna niektóre nowoczesne 

odmiany rachunku kosztów 

(rachunek kosztów działań, 

rachunek kosztów 

docelowych, rachunek 

kosztów standardowych, 

rachunek cyklu życia 

produktów). Zna niektóre 

narzędzia controllingu 

wspierające menadżerów w 

procesie podejmowania 

decyzji. 

Zna nowoczesne odmiany 

rachunku kosztów 

(rachunek kosztów działań, 

rachunek kosztów 

docelowych, rachunek 

kosztów standardowych, 

rachunek cyklu życia 

produktów). Zna narzędzia 

controllingu wspierające 

menadżerów w procesie 

podejmowania decyzji. 

Zna szczegółowo nowoczesne 

odmiany rachunku kosztów 

(rachunek kosztów działań, 

rachunek kosztów 

docelowych, rachunek 

kosztów standardowych, 

rachunek cyklu życia 

produktów). Zna szczegółowo 

narzędzia controllingu 

wspierające menadżerów w 

procesie podejmowania 

decyzji. 

P_U01 

Nie umie sporządzić budżet 

przedsiębiorstwa i 

przeprowadzić analizę 

odchyleń od budżetu. Nie 

potrafi opracować modelu 

Strategicznej Karty Wyników 

z wykorzystaniem tego 

narzędzia w zarządzaniu 

strategicznym. 

Umie sporządzić budżet 

przedsiębiorstwa i 

przeprowadzić podstawową 

analizę odchyleń od budżetu. 

Potrafi opracować elementy 

modelu Strategicznej Karty 

Wyników z wykorzystaniem 

tego narzędzia w zarządzaniu 

strategicznym. 

Umie sporządzić budżet 

przedsiębiorstwa i 

przeprowadzić analizę 

odchyleń od budżetu. 

Potrafi opracować model 

Strategicznej Karty 

Wyników z 

wykorzystaniem tego 

narzędzia w zarządzaniu 

strategicznym. 

Umie sporządzić budżet 

przedsiębiorstwa i 

przeprowadzić kompleksową 

analizę odchyleń od budżetu. 

Potrafi opracować model 

Strategicznej Karty Wyników 

z wykorzystaniem tego 

narzędzia w zarządzaniu 

strategicznym 



P_U02 

Nie potrafi wybrać właściwej 

metody kalkulacji kosztów i 

cen, dokonywać wyceny 

produktów, ustalać wynik 

finansowy przedsiębiorstwa 

przy wykorzystaniu różnych 

nowoczesnych modeli 

rachunku kosztów oraz 

implementować koncepcje 

zarządzania 

przedsiębiorstwem. 

Potrafi wybierać właściwe 

niektóre metody kalkulacji 

kosztów i cen, dokonywać 

wyceny produktów, ustalać 

wynik finansowy 

przedsiębiorstwa przy 

wykorzystaniu różnych 

nowoczesnych niektórych 

modeli rachunku kosztów 

oraz implementować 

koncepcje zarządzania 

przedsiębiorstwem. 

Potrafi wybierać właściwe 

metody kalkulacji kosztów i 

cen, dokonywać wyceny 

produktów, ustalać wynik 

finansowy przedsiębiorstwa 

przy wykorzystaniu różnych 

nowoczesnych modeli 

rachunku kosztów oraz 

implementować koncepcje 

zarządzania 

przedsiębiorstwem. 

Potrafi wybierać właściwe 

metody kalkulacji kosztów i 

cen, dokonywać 

kompleksowej wyceny 

produktów, ustalać wynik 

finansowy przedsiębiorstwa 

przy wykorzystaniu różnych 

nowoczesnych modeli 

rachunku kosztów oraz 

innowacyjnie implementować 

koncepcje zarządzania 

przedsiębiorstwem. 

P_U03 

Nie potrafi przeprowadzić 

analizy kosztowej i wskazać 

optymalną decyzję. 

Potrafi przeprowadzić 

elementy analizy kosztowej i 

wskazać niektóre elementy 

optymalnej decyzję. 

Potrafi przeprowadzić 

analizy kosztowe i wskazać 

optymalną decyzję. 

Potrafi przeprowadzić 

kompleksowe analizy 

kosztowe i wskazać 

optymalną decyzję. 

P_K01 

Nie jest gotów do uznawania 

roli wiedzy w trakcie 

rozwiązywania określonych 

problemów dotyczących 

wykorzystania różnych 

instrumentów controllingu w 

przedsiębiorstwie. 

Jest gotów do uznawania roli wiedzy w trakcie rozwiązywania określonych problemów 

dotyczących wykorzystania różnych instrumentów controllingu w przedsiębiorstwie. 

P_K02 

Nie jest gotów do 

wykorzystania odpowiednich 

instrumentów controllingu na 

potrzeby podejmowania 

określonych decyzji 

ekonomicznych w procesie 

zarządzania 

przedsiębiorstwem.  

Jest gotów do wykorzystania odpowiednich instrumentów controllingu na potrzeby 

podejmowania określonych decyzji ekonomicznych w procesie zarządzania 

przedsiębiorstwem.  

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
45 h 30 h 

Egzamin/zaliczenie 3 h 3 h 

Praca własna studenta, w tym: 52 h 67 h 

- Przygotowanie eseju   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 10 h 17 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
15 h 15 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 17 h 25 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 10 h 10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 48 h / 1,92 ECTS 33 h / 1,32 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 75 h / 3 ECTS 75 h / 3 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
--- --- 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Foremna-Pilarska M., Controlling: narzędzia i struktury, PWE, Warszawa 2015.  

− Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie: centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.  

− Surmacz A. O., Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2018. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Janczyk-Strzała E., Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych, CeDeWu, Warszawa 2014.  

− Kuc B. R., Kontrolne instrumenty zarządzania: od liczydła do kontroli on-line, Wydawnictwo Ementon, Warszawa 2016. 

− Nowak E., Analiza i kontrola kosztów przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2019.  



− Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, controlling, pod red. Edward Nowak, Magdalena Chmielowiec-Lewczuk, 

„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 424, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 

Wrocław 2016 

− Wiśniewska A. M., Antczak J., Controlling a strategie rozwoju MSP z województwa mazowieckiego, Akademia Finansów 

i Biznesu Vistula, Warszawa 2014. 

Inne materiały dydaktyczne:  

− Materiały prowadzącego: teksty, artykuły, źródła internetowe. 

 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Metodologia badań naukowych  

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzania, studia I stopnia 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY  

Nazwa specjalności: Nie dotyczy  

Rodzaj modułu kształcenia: 
Podstawowy i kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne / do 

wyboru 

Punkty ECTS: 2 

Rok / Semestr:  II / 4 

Osoba koordynująca przedmiot: dr Muhammad Kamran 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Zaliczone przedmioty: Metody ilościowe w zarządzaniu, badania i analizy rynku. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 
Przekazanie wiedzy z zakresu zasad i etapów poznania naukowego, metodologicznych elementów pracy 

naukowej, etapów badania naukowego i umiejętności praktycznej organizacji badań naukowych. 

C2 
Przekazanie wiedzy z zakresu sposobów rozumowania, jakościowych i ilościowych metod badań naukowych, 

narzędzi i technik badawczych oraz umiejętności ich praktycznego stosowania. 

C3 
Przekazanie wiedzy z zakresu zasad przygotowywania prac naukowych i umiejętności opracowywania tekstów 

naukowych z zachowaniem zasad etyki i poszanowania praw autorskich. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium Zaliczenie Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
  30     2 32 

Studia 

niestacjonarne 
  20     2 20 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Konwersatorium 
Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, case studies, burza 

mózgów. 

VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 
Zna i rozumie pojęcie nauki, metodyki badań naukowych oraz podstawowe zasady i etapy 

poznania naukowego 

K_W01, K_W02, 

K_W19 

P_W02 
Zna podstawowe etapy procedury badań naukowych i metodologiczne elementy pracy 

naukowej 

K_W01, K_W02, 

K_W19 

P_W03 
Ma wiedzę o sposobach rozumowania, jakościowych i ilościowych metodach badań 

naukowych, technikach i narzędziach badawczych stosowanych w naukach o zarządzaniu  

K_W01, K_W02,  

K_W12, K_W13, 

K_W19 

P_W04 
Zna metodykę i technikę przygotowywania prac naukowych, rozumie kryteria oceny jakości 

opracowania naukowego 

K_W01, K_W02, 

K_W19 

Umiejętności: 

P_U01 
Potrafi samodzielnie zaprojektować badanie naukowe z wykorzystaniem właściwych metod 

badawczych oraz krytycznie ocenić wyniki badań 

K_U01, K_U02, 

K_U07, K_U09 

P_U02 
Potrafi poprawnie sformułować problem badawczy, określić cel, przedmiot badań i 

pytania/hipotezy badawcze. 
K_U01, K_U02 

P_U03 
Potrafi samodzielnie zredagować tekst opracowania naukowego zgodnie z dobrą praktyką 

akademicką i obowiązującymi normami opisu bibliograficznego 
K_U20 

Kompetencje społeczne: 



P_K01 Jest gotów akceptować metodologiczne procedury postępowania badawczego K_K06 

P_K02 
Jest gotów wykazywać otwartość na stosowanie współczesnych metod, technik i narzędzi badań 

naukowych 
K_K06 

P_K03 
Jest gotów zachowywać krytycyzm w ocenie literatury przedmiotu badań i interpretacji 

wyników badań  
K_K05 

P_K04 
Jest gotów przestrzegać zasad dotyczących etycznego postępowania w trakcie przeprowadzania 

procedury badawczej 
K_K04 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Konwersatorium: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

KW1 
Pojęcie nauki, metodyki badań naukowych oraz podstawowe zasady i etapy poznania 

naukowego – dyskusja interaktywna 

P_W01-P_W04, 

P_U01-P_U03, 

P_K01-P_K04 

KW2 

Pojęcie i funkcje badań naukowych. Etapy badań naukowych: koncepcja badań i realizacja 

badań. Metodologiczne elementy pracy naukowej – dyskusja interaktywna, studium przypadku, 

dyskusja 

P_W01-P_W04, 

P_U01-P_U03, 

P_K01-P_K04 

KW3 

Metody rozumowania. Metody badań naukowych. Metody jakościowe w badaniach 

naukowych. Metody statystyczne. Techniki badań naukowych. Narzędzia badawcze - dyskusja 

interaktywna, studium przypadku 

P_W01-P_W04, 

P_U01-P_U03, 

P_K01-P_K04 

KW4 
Zasady konstrukcji opracowania naukowego. Struktura tekstu. Wymagania stawiane 

opracowaniom naukowym. Kryteria jakości opracowania naukowego – dyskusja interaktywna 

P_W01-P_W04, 

P_U01-P_U03, 

P_K01-P_K04 

KW5 
Zastosowania modeli optymalizacyjnych w pracach badawczych z zakresu logistyki (realizacja 

z wykorzystaniem dodatku do optymalizacji decyzji Solver z MS Excel)  

P_W01-P_W04, 

P_U01-P_U03, 

P_K01-P_K04 

KW6 
Zastosowania modelowania ekonometrycznego i prognozowania w pracach badawczych z 

zakresu logistyki (realizacja z wykorzystaniem programów Gretl i Statistica) 

P_W01-P_W04, 

P_U01-P_U03, 

P_K01-P_K04 

KW7  

Praca kontrolna – prezentacja metodologicznych elementów przygotowywanego opracowania 

naukowego (sformułowanie tytułu, problemu badawczego, określenie przedmiotu i zakresu 

badań, sformułowanie tez i hipotez badawczych, określenie celu badań i dobór literatury) 

P_W01-P_W04, 

P_U01-P_U03, 

P_K01-P_K04 

Lp. Praca własna: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz treściami poruszanymi na zajęciach i na ich 

podstawie opracowanie streszczenia artykułu.  

P_W01-P_W04, 

P_U01-P_U03, 

P_K01-P_K04 

PW2 

Opracowanie metodologicznych elementów przygotowywanego opracowania naukowego: 

sformułowanie tytułu, problemu badawczego, określenie przedmiotu i zakresu badań, 

sformułowanie tez i hipotez badawczych, określenie celu badań i dobór literatury 

P_W01-P_W04, 

P_U01-P_U03, 

P_K01-P_K04 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01    x x      x Konwersatorium 

P_W02    x x      x Konwersatorium 

P_W03    x x      x Konwersatorium 

P_W04    x x      x Konwersatorium 

P_U01    x x      x Konwersatorium 

P_U02    x x      x Konwersatorium 

P_U03    x x      x Konwersatorium 

P_K01    x x      x Konwersatorium 

P_K02    x x      x Konwersatorium 



P_K03    x x      x Konwersatorium 

P_K04    x x      x Konwersatorium 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmioto

we efekty 

uczenia się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

Nie zna i nie rozumie 

pojęcia nauki, metodyki 

badań naukowych oraz 

podstawowych zasad i 

etapów poznania 

naukowego. 

Zna i rozumie niektóre 

pojęcie nauki, metodyki 

badań naukowych oraz 

niektóre podstawowe zasady i 

etapy poznania naukowego. 

Zna i rozumie pojęcie 

nauki, metodyki badań 

naukowych oraz 

podstawowe zasady i etapy 

poznania naukowego. 

Zna i rozumie pojęcie nauki, 

metodyki badań naukowych 

oraz podstawowe zasady i 

etapy poznania naukowego i 

je szczegółowo objaśnia. 

P_W02 

Nie zna podstawowych 

etapów procedury badań 

naukowych i 

metodologicznych 

elementów pracy naukowej. 

Zna niektóre podstawowe 

etapy procedury badań 

naukowych i metodologiczne 

elementy pracy naukowej. 

Zna podstawowe etapy 

procedury badań 

naukowych i 

metodologiczne elementy 

pracy naukowej. 

Zna podstawowe etapy 

procedury badań naukowych i 

metodologiczne elementy 

pracy naukowej i je 

szczegółowo objaśnia. 

P_W03 

Nie ma wiedzy o sposobach 

rozumowania, jakościowych 

i ilościowych metodach 

badań naukowych, 

technikach i narzędziach 

badawczych stosowanych w 

naukach o zarządzaniu. 

Ma wiedzę o sposobach 

rozumowania, o niektórych 

jakościowych i ilościowych 

metodach badań naukowych, 

technikach i narzędziach 

badawczych stosowanych w 

naukach o zarządzaniu. 

Ma wiedzę o sposobach 

rozumowania, 

jakościowych i ilościowych 

metodach badań 

naukowych, technikach i 

narzędziach badawczych 

stosowanych w naukach o 

zarządzaniu. 

Ma wiedzę o sposobach 

rozumowania, jakościowych i 

ilościowych metodach badań 

naukowych, technikach i 

narzędziach badawczych 

stosowanych w naukach o 

zarządzaniu i je szczegółowo 

opisuje. 

P_W04 

Nie zna metodyki i techniki 

przygotowywania prac 

naukowych, nie rozumie 

kryteriów oceny jakości 

opracowania naukowego. 

Zna niektóre aspekty 

metodyki i techniki 

przygotowywania prac 

naukowych, rozumie kryteria 

oceny jakości opracowania 

naukowego. 

Zna metodykę i technikę 

przygotowywania prac 

naukowych, rozumie 

kryteria oceny jakości 

opracowania naukowego. 

Zna metodykę i technikę 

przygotowywania prac 

naukowych, rozumie kryteria 

oceny jakości opracowania 

naukowego i je szczegółowo 

objaśnia. 

P_U01 

Nie potrafi samodzielnie 

zaprojektować badania 

naukowego. Nie potrafi 

dobrać właściwych metod 

badawczych. Nie potrafi 

krytycznie ocenić wyników 

badań. 

Potrafi samodzielnie 

zaprojektować badanie 

naukowe z wykorzystaniem 

niektórych właściwych metod 

badawczych oraz krytycznie 

ocenić wyniki badań. 

Potrafi samodzielnie 

zaprojektować badanie 

naukowe z wykorzystaniem 

właściwych metod 

badawczych oraz krytycznie 

ocenić wyniki badań. 

Potrafi samodzielnie 

zaprojektować badanie 

naukowe z wykorzystaniem 

właściwych metod 

badawczych uzasadniając ich 

wybór oraz krytycznie i 

kompleksowo ocenić wyniki 

badań. 

P_U02 

Nie potrafi sformułować 

problemu badawczego, 

określić celu, przedmiotu 

badań i pytań/hipotez 

badawczych. 

Potrafi poprawnie 

sformułować problem 

badawczy. 

Potrafi poprawnie 

sformułować problem 

badawczy, właściwie 

określić cel, przedmiot 

badań i pytania/hipotezy 

badawcze. 

Potrafi poprawnie 

sformułować problem 

badawczy, właściwie określić 

cel, przedmiot badań i 

pytania/hipotezy badawcze 

podając przykłady z 

literatury. 

P_U03 

Nie potrafi samodzielnie 

zredagować tekstu 

opracowania naukowego 

zgodnie z dobrą praktyką 

akademicką i 

obowiązującymi normami 

opisu bibliograficznego. 

Potrafi samodzielnie 

zredagować tekst 

opracowania naukowego 

wymagający korekt zgodnie z 

dobrą praktyką akademicką i 

niektórymi obowiązującymi 

normami opisu 

bibliograficznego. 

Potrafi samodzielnie 

zredagować tekst 

opracowania naukowego 

zgodnie z dobrą praktyką 

akademicką wymagający 

drobnych korekt i 

obowiązującymi normami 

opisu bibliograficznego. 

Potrafi samodzielnie 

zredagować tekst 

opracowania naukowego 

zgodnie z dobrą praktyką 

akademicką i obowiązującymi 

normami opisu 

bibliograficznego. 

P_K01 

Nie jest gotów do 

akceptowania 

metodologicznych procedur 

postępowania badawczego. 

Jest gotów do akceptowania metodologicznych procedur postępowania badawczego. 

P_K02 

Nie jest gotów wykazywać 

otwartość na stosowanie 

współczesnych metod, 

technik i narzędzi badań 

naukowych. 

Jest gotów wykazywać otwartość na stosowanie współczesnych metod, technik i narzędzi 

badań naukowych. 

P_K03 

Nie jest gotów do 

zachowania krytycyzmu w 

ocenie literatury przedmiotu 

Jest gotów do zachowania krytycyzmu w ocenie literatury przedmiotu badań i interpretacji 

wyników badań. 



badań i interpretacji 

wyników badań. 

P_K04 

Nie jest gotów do 

przestrzegania zasad 

dotyczących etycznego 

postępowania w trakcie 

przeprowadzania procedury 

badawczej. 

Jest gotów do przestrzegania zasad dotyczących etycznego postępowania w trakcie 

przeprowadzania procedury badawczej. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
30 h 20 h 

Egzamin/zaliczenie 2 h 2 h 

Praca własna studenta, w tym: 18 h 28 h 

- Przygotowanie eseju   

- Przeprowadzenie badań literaturowych 4 h 4 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
  

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 10 h 16 h 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 4 h 8 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 50 h / 2 ECTS 50 h / 2 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 32 h / 1,28 ECTS 22 h / 0,88 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne - - 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
- - 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

– Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020. 

– Czakon W. (red.), Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2018. 

– Amir D. Aczel, Jayavel Sounderpandian Statystyka w zarządzaniu Wydawnictwo naukowe PWN 2017. 

– Rószkiewicz M., Perek-Białas J., Węziak-Białowolska D., Zięba-Pietrzak A., Projektowanie badań społeczno-

ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. 

– Croswell J. W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2013. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

– Dzwigoł H., Współczesne procesy badawcze w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018. 

– Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. 

Inne materiały dydaktyczne:  

– Oprogramowanie Gretl i Statistica oraz dodatek do optymalizacji decyzji Solver z MS Excel. 

– Materiały dodatkowe przygotowane przez wykładowcę z myślą o zajęciach zdalnych. 

 

  

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Amir-D.-Aczel,a,74646431
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Jayavel-Sounderpandian,a,731766919


I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY  

Nazwa specjalności: Nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne / do wyboru 

Punkty ECTS: 4 

Rok / Semestr:  III / 5 

Osoba koordynująca przedmiot: dr hab. Piotr Senkus 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Podstawowa wiedza z przedmiotów kierunkowych: Metody ilościowe w zarządzaniu, Badania marketingowe, Metody badań i 

analiz rynku i wybranej specjalności. Zaliczenie zajęć Proseminarium. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i wykonania pracy dyplomowej. 

C2 
Wykształcenie umiejętności formułowania problemów badawczych odnoszących się do rzeczywistości 

profesjonalnej, dobierania odpowiednich metod ich rozwiązywania i formy prezentowania wyników. 

C3 
Kształtowanie postawy samodzielnego i ustawicznego pogłębiania wiedzy w zakresie metodyki badań w naukach 

o zarządzaniu i jakości  

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
      30  30 

Studia 

niestacjonarne 
      20  20 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Seminarium 
Dyskusja, ćwiczenia pisemne, projekt, instruktaż, ankieta / kwestionariusz, analiza 

źródeł, praca z Internetem. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 

Ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu 

i jakości oraz ekonomia i finanse, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, 

technikach i narzędziach badawczych w zakresie określonym przez wybór tematu pracy 

licencjackiej. 

K_W01, K_W12, 

K_W13, K_W19 

P_W02 
Student zna etyczne aspekty pisania pracy licencjackiej – ryzyko i konsekwencje 

popełnienia plagiatu. 
K_W19 

Umiejętności: 

P_U01 
Student potrafi przedstawić temat swojej pracy i zarysować jej strukturę, prezentując 

jednocześnie przyjętą przez siebie metodologię oraz potrafi przedyskutować podstawowe 

założenia swojej pracy oraz projektu badawczego.  

K_U09, K_U22 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Student jest gotów do przekazywania i obrony własnych poglądów w zakresie teoretycznym 

i badawczym wybranej tematyki 
K_K06 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  



Lp. Seminarium: 

Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Sem1 
Cele pracy dyplomowej i zadania seminarium dyplomowego. Zasady wyboru tematu pracy 

licencjackiej.  

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Sem2 
Korzystanie z literatury – formy opracowań naukowych, stadia zapoznawania się z 

literaturą, zasady sporządzania notatek, opis bibliograficzny. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Sem3 Posługiwanie się katalogami i Internetem. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Sem4 
Storna formalna pracy - Cytaty, odnośniki i przypisy, spis bibliografii, spis tabel spis 

rysunków, załączniki. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Sem5 Zbieranie materiałów empirycznych, metody ich analizy i prezentacji wyników. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Sem6 
Tabele i wykresy. Zasady pracy naukowej – wybór problemu badawczego i formułowanie 

hipotez. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Sem7 
Konstrukcja i struktura tekstu pracy. Konstrukcja zakończenia i wstępu. Wybór i 

formułowanie tematu pracy. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Sem8-10 
Przygotowanie konspektu zawierającego opis konstrukcji pracy i metod badawczych. 

Sprecyzowanie tematu i zakresu pracy. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Lp. Praca własna: 

Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 

Przygotowanie indywidualnej (lub w wyjątkowych sytuacjach zespołowej) pracy o 

charakterze teoretyczno-badawczym w wybranej tematyce z zakresu nauk o zarządzaniu i 

jakości. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01      x  x   x Seminarium 

P_W02      x  x   x Seminarium 

P_U01      x  x   x Seminarium 

P_K01      x  x   x Seminarium 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia 

się 

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

Nie ma wiedzy o 

projektowaniu i prowadzeniu 

badań w zakresie dyscypliny 

nauki o zarządzaniu i jakości, 

a w szczególności o 

problemach badawczych, 

metodach, technikach i 

narzędziach badawczych w 

zakresie określonym przez 

wybór tematu pracy 

licencjackiej. 

Ma wiedzę o projektowaniu i 

prowadzeniu badań w zakresie 

dyscypliny nauki o zarządzaniu 

i jakości, a w szczególności o 

problemach badawczych, 

niektórych metodach, 

technikach i narzędziach 

badawczych w zakresie 

określonym przez wybór 

tematu pracy licencjackiej. 

Ma wiedzę o projektowaniu i 

prowadzeniu badań w 

zakresie dyscypliny nauki o 

zarządzaniu i jakości, a w 

szczególności o problemach 

badawczych, metodach, 

technikach i narzędziach 

badawczych w zakresie 

określonym przez wybór 

tematu pracy licencjackiej. 

Ma szczegółową wiedzę o 

projektowaniu i prowadzeniu 

badań w zakresie dyscypliny 

nauki o zarządzaniu i jakości, a 

w szczególności o problemach 

badawczych, zaawansowanych 

metodach, technikach i 

narzędziach badawczych w 

zakresie określonym przez 

wybór tematu pracy 

licencjackiej. 

P_W02 

Zna etyczne aspekty pisania 

pracy licencjackiej – ryzyko i 

konsekwencje popełnienia 

plagiatu. 

Zna niektóre etyczne aspekty 

pisania pracy licencjackiej – 

ryzyko i konsekwencje 

popełnienia plagiatu. 

Zna etyczne aspekty pisania 

pracy licencjackiej – ryzyko i 

konsekwencje popełnienia 

plagiatu. 

Zna szczegółowo etyczne 

aspekty pisania pracy 

licencjackiej – ryzyko i 

konsekwencje popełnienia 

plagiatu. 

P_U01 Nie potrafi przedstawić Potrafi przedstawić temat Potrafi przedstawić temat Potrafi szczegółowo 



tematu swojej pracy i 

zarysować jej strukturę, 

prezentując jednocześnie 

przyjętą przez siebie 

metodologię oraz potrafi 

przedyskutować podstawowe 

założenia swojej pracy oraz 

projektu badawczego.  

swojej pracy i zarysować 

niektóre elementy jej struktury, 

prezentując jednocześnie 

przyjętą przez siebie 

metodologię oraz potrafi 

przedyskutować podstawowe 

założenia swojej pracy oraz 

projektu badawczego.  

swojej pracy i zarysować jej 

strukturę, prezentując 

jednocześnie przyjętą przez 

siebie metodologię oraz 

potrafi przedyskutować 

podstawowe założenia swojej 

pracy oraz projektu 

badawczego.  

przedstawić temat swojej pracy 

i zarysować jej strukturę, 

prezentując jednocześnie 

przyjętą przez siebie 

metodologię oraz potrafi 

kompleksowo przedyskutować 

podstawowe założenia swojej 

pracy oraz projektu 

badawczego.  

P_K01 

Nie jest gotów do 

przekazywania i obrony 

własnych poglądów w 

zakresie teoretycznym i 

badawczym wybranej 

tematyki 

Jest gotów do przekazywania i obrony własnych poglądów w zakresie teoretycznym i 

badawczym wybranej tematyki 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
30 h 20 h 

Egzamin/zaliczenie -- -- 

Praca własna studenta, w tym: 70 h 80 h 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki -- -- 

- Przeprowadzenie badań literaturowych 20 h 25 h 

- Przeprowadzenie badań empirycznych 10 h 15 h 

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
40 h 40 h 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych -- -- 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia -- -- 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 100 h / 4 ECTS 100 h / 4 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 30 h / 1,2 ECTS 20 h / 0,8 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 50 h / 2 ECTS 50 h / 2 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
-- -- 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

− Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.  

− Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Difin, Warszawa 2013. 

− Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Wolters 

Kluwer Polska, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

− Flejterski S., Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych , Urchs Max edu libri 2016.  

− Zięba-Pietrzak A. i inni, Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych Rekomendacje i praktyka badawcza, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2013. 

Inne materiały dydaktyczne: 

− Prezentacje multimedialne, materiały własne prowadzącego. 

 

  

https://bonito.pl/k-90490669-elementy-filozofii-i-metodologii-nauk-ekonomicznych
https://bonito.pl/autor/urchs+max/0


I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności: Nie dotyczy 

Rodzaj modułu kształcenia: Kierunkowy / kształtujący umiejętności praktyczne / do wyboru 

Punkty ECTS: 8 

Rok / Semestr:  III / 6 

Osoba koordynująca przedmiot: dr hab. Piotr Senkus 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Podstawowa wiedza z przedmiotów kierunkowych i wybranej specjalności. Zaliczenie zajęć z proseminarium i seminarium z 5 

semestru. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i wykonania pracy dyplomowej. 

C2 
Wykształcenie umiejętności formułowania problemów badawczych odnoszących się do rzeczywistości 

profesjonalnej, dobierania odpowiednich metod ich rozwiązywania i formy prezentowania wyników. 

C3 
Kształtowanie postawy samodzielnego i ustawicznego pogłębiania wiedzy w zakresie metodyki badań w 

dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersat. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium 
Egzamin/ 

zaliczenie 
Suma godzin 

Studia 

stacjonarne 
      30 1 31 

Studia 

niestacjonarne 
      20 1 21 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Seminarium 
Pogadanka, dyskusja, ćwiczenia pisemne, projekt, symulacje, eksperyment, 

instruktaż, ankieta / kwestionariusz, analiza źródeł. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 

Ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu 

i jakości, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach 

badawczych w zakresie określonym przez wybór tematu pracy licencjackiej. Zna zasady 

interpretacji wyników badawczych. 

K_W01, K_W12, 

K_W13, K_W19 

P_W02 
Student zna etyczne aspekty pisania pracy dyplomowej – ryzyko i konsekwencje popełnienia 

plagiatu. 
K_W19 

Umiejętności: 

P_U1 
Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie 

w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i 

przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. 

K_U08, K_U09, 

K_U22 

Kompetencje społeczne: 

P_K01 
Student jest gotów do przekazywania i obrony własnych poglądów w zakresie teoretycznym 

i badawczym wybranej tematyki. 
K_K06 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  



Lp. Seminarium: 

Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się  

Sem 1 Przygotowanie części metodologicznej pracy. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Sem 2 Omówienie pracy z promotorem, naniesienie poprawek. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Sem 3 Prezentacja fragmentów pracy na seminarium. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Sem 4 Przygotowanie części empirycznej. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Sem 5 Pierwsza wersja całości pracy. Omówienie pracy z promotorem. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Sem 6 Uwzględnienie uwag i przygotowanie kolejnych wersji. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Sem 7 Strona tytułowa, wymagania formalne dotyczące wyglądu pracy. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Sem 8-10 Akceptacja pracy przez promotora. Przygotowanie się do egzaminy dyplomowego. 
P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

Lp. Praca własna: 

Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

PW1 
Przygotowanie indywidualnej (lub w wyjątkowych sytuacjach zespołowej) pracy o 

charakterze teoretyczno-badawczym w wybranej tematyce z zakresu nauk o zarządzaniu i 

jakości. 

P_W01, P_W02, 

P_U01, P_K01 

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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P_W01        x   x Seminarium 

P_W02        x   x Seminarium 

P_U01        x   x Seminarium 

P_K01        x   x Seminarium 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia 

się 

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie rozumie 

/nie potrafi /nie jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / 

potrafi / jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 

jest gotów do: 

P_W01 

Nie ma wiedzy o 

projektowaniu i 

prowadzeniu badań w 

zakresie dyscypliny nauki o 

zarządzaniu i jakości, a w 

szczególności o problemach 

badawczych, metodach, 

technikach i narzędziach 

badawczych w zakresie 

określonym przez wybór 

tematu pracy licencjackiej. 

Zna zasady interpretacji 

wyników badawczych. 

Ma wiedzę o projektowaniu i 

prowadzeniu badań w 

zakresie dyscypliny nauki o 

zarządzaniu i jakości, a w 

szczególności o problemach 

badawczych, niektórych 

metodach, technikach i 

narzędziach badawczych w 

zakresie określonym przez 

wybór tematu pracy 

licencjackiej. Zna niektóre 

zasady interpretacji wyników 

badawczych. 

Ma wiedzę o projektowaniu 

i prowadzeniu badań w 

zakresie dyscypliny nauki o 

zarządzaniu i jakości, a w 

szczególności o problemach 

badawczych, metodach, 

technikach i narzędziach 

badawczych w zakresie 

określonym przez wybór 

tematu pracy licencjackiej. 

Zna zasady interpretacji 

wyników badawczych. 

Ma szczegółową wiedzę o 

projektowaniu i prowadzeniu 

badań w zakresie dyscypliny 

nauki o zarządzaniu i jakości, 

a w szczególności o 

problemach badawczych, 

metodach, technikach i 

narzędziach badawczych w 

zakresie określonym przez 

wybór tematu pracy 

licencjackiej. Zna 

szczegółowo zasady 

interpretacji wyników 



badawczych. 

P_W02 

Nie zna etycznych aspektów 

pisania pracy dyplomowej – 

ryzyko i konsekwencje 

popełnienia plagiatu. 

Zna niektóre etyczne aspekty 

pisania pracy dyplomowej – 

ryzyko i niektóre 

konsekwencje popełnienia 

plagiatu. 

Zna etyczne aspekty pisania 

pracy dyplomowej – ryzyko 

i konsekwencje popełnienia 

plagiatu. 

Zna szczegółowo etyczne 

aspekty pisania pracy 

dyplomowej – ryzyko i 

konsekwencje popełnienia 

plagiatu. 

P_U01 

Nie potrafi samodzielnie 

przeprowadzić analizy 

zjawisk i procesów 

zachodzących współcześnie 

w oparciu o właściwe 

narzędzia badawcze i z 

użyciem odpowiedniej 

terminologii i przygotować 

samodzielna pracę lub 

projekt badawczy z tego 

zakresu. 

Potrafi samodzielnie 

przeprowadzić podstawową 

analizę zjawisk i procesów 

zachodzących współcześnie w 

oparciu o niektóre właściwe 

narzędzia badawcze i z 

użyciem odpowiedniej 

terminologii i przygotować 

samodzielna pracę lub projekt 

badawczy z tego zakresu. 

Potrafi samodzielnie 

przeprowadzić analizę 

zjawisk i procesów 

zachodzących współcześnie 

w oparciu o właściwe 

narzędzia badawcze i z 

użyciem odpowiedniej 

terminologii i przygotować 

samodzielna pracę lub 

projekt badawczy z tego 

zakresu. 

Potrafi samodzielnie 

przeprowadzić kompleksową 

analizę zjawisk i procesów 

zachodzących współcześnie w 

oparciu o właściwe narzędzia 

badawcze i z użyciem 

odpowiedniej terminologii i 

przygotować samodzielna 

pracę lub projekt badawczy z 

tego zakresu. 

P_K01 

Nie jest gotowy do 

przekazywania i obrony 

własnych poglądów w 

zakresie teoretycznym i 

badawczym wybranej 

tematyki 

Jest gotowy do przekazywania i obrony własnych poglądów w zakresie teoretycznym i 

badawczym wybranej tematyki 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
30 20 

Egzamin/zaliczenie 1 1 

Praca własna studenta, w tym: 169 179 

- Przygotowanie referatu, wypowiedzi, rozprawki -- -- 

- Przeprowadzenie badań literaturowych 50 60 

- Przeprowadzenie badań empirycznych 59 50 

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie projektu, 

itd.) 
40 40 

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych -- -- 

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia 20 29 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 200 h / 8 ECTS 200 h / 8 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 31 h / 1,24 ECTS 21h / 0,84ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 200 h / 8 ECTS 200 h / 8 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 

działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
-- -- 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

– Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020 

– Rószkiewicz M., Perek-Białas J., Węziak-Białowolska D., Zięba-Pietrzak A., Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 

– Croswell J. W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2013. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

- Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. 

Inne materiały dydaktyczne: 

- prezentacje multimedialne, materiały własne prowadzącego. 

 

  



I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 

Praktyka zawodowa 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, studia I stopnia 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Nazwa specjalności:  

Rodzaj modułu kształcenia: Kierunkowy / do wyboru / kształtujący umiejętności praktyczne 

Punkty ECTS: 30 

Rok / Semestr:  II / 4 i III / 5 i 6 

Osoba koordynująca przedmiot: Dr Bartosz Głowacki 

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów) 

Podstawowa wiedza z przedmiotów: Zarządzanie, Ekonomia, Rachunkowość, Marketing. Umiejętność pracy samodzielnej i w 

zespole. 

III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

C1 

Czynny udział w życiu organizacji (w ramach zadań nakreślonych przez opiekuna praktyki). Zadania te powinny 

polegać na włączeniu studenta w organizację różnego typu działań, tak aby mógł wykorzystać nabytą wiedzę do 

przygotowania pracy dyplomowej oraz nabyć przygotowanie zawodowe. 

C2 
Odbycie praktyk pozwala na wyposażenie studenta w taki zasób doświadczeń praktycznych i pogłębienia wiedzy, 

które niezbędne są do sprawnego wykonywania zawodu.  

C3 
Nabycie umiejętności pozyskiwania materiałów i informacji do realizacji zadań, w tym pomocnych w opracowaniu 

pracy dyplomowej. 

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersa. Lab. Warsztaty Projekt Seminarium Praktyki Zaliczenie 
Suma 

godzin 

Studia 

stacjonarne        747  3 750 

Studia 

niestacjonarne        747 3 750 

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Praktyki 
Zajęcia praktyczne, szkolenie na stanowiskach pracy, obserwacja wykonywanej pracy przez 

pracowników i kierowników różnych organizacji. 

VI.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

Wiedza: 

P_W01 
Student zna specyfikę funkcjonowania sektora gospodarczego właściwą dla podmiotu, w którym 

odbywana jest praktyka. 

K_W05, K_W07, 

K_W08 

P_W02 
Student zna podstawy funkcjonowania danej organizacji: jej formę prawną, strukturę organizacyjną, 

podział kompetencji oraz wykorzystywane procedury. 

K_W05, K_W07, 

K_W08, K_W16 

Umiejętności: 

P_U01 
Student potrafi obserwować oraz czynnie brać udział w codziennych pracach wykonywanych przez 

specjalistów z zakresu zarządzania; potrafi zastosować w praktyce uzyskaną wiedzę teoretyczną oraz 

wdrożyć zdobyte umiejętności w praktyce. 

K_U06, K_U11, 

K_U16, K_U19 

P_U02 
Student potrafi zastosować narzędzia informatyczne z zakresu zarządzania zgodnie z wymogami zadań 

w organizacji. 
K_U09, K_U13 

P_U04 Student potrafi współpracować w ramach zespołów. Ma zdolność komunikowania się z otoczeniem i K_U03, K_U18 

Kompetencje społeczne: 



P_K01 
Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych i za podjęte działania (tak 

indywidualne, jak i grupowe); jest otwarty na poglądy innych; jest gotów postrzegać wzajemne relacje 

między praktykantem a pozostałymi pracownikami. 
K_K01 

P_K02 
Student jest świadom konieczności identyfikacji własnych mocnych stron celem ich dalszego 

doskonalenia i ograniczania słabych. Student jest gotów do wymiany informacji i dzielenia się wiedzą 

służąca rozwojowi kompetencji zawodowych  
K_K05 

P_K03 Student ma świadomość wagi zachowania w sposób profesjonalny. K_K01 

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA  

Lp. Praktyki: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Pr1 
Zapoznanie się z podstawową charakterystyką organizacji, w której odbywają się praktyki oraz specyfiki 

jej sektora 

P_W01, P_W02, P_U01, 

P_U02, P_U04, P_K01, 

P_K02, P_K03 

Pr2 Zapoznanie się z zakresem działań organizacji i jej systemem zarządzania. 

Pr3 
Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną oraz zakresem czynności poszczególnych jednostek 

organizacyjnych. 

Pr4 
Zapoznanie się z przepisami prawnymi obowiązującymi przy podejmowaniu działań i decyzji w 

organizacji, w której student odbywa praktykę. 

Pr5 
Zapoznanie się z zasadami polityki kadrowej, poziomem i strukturą zatrudnienia, systemem 

wynagradzania i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych. 

Pr6 Zapoznanie się z działami związanymi z działalnością organizacji. 

Pr7 
Czynny udział w życiu organizacji (w ramach nakreślonych przez opiekuna praktyki-pracownika 

instytucji, którym powinien być doświadczony pracownik). 

Pr8 

Realizacja przez studenta zadań wyznaczonych przez opiekuna praktyk w instytucji, w której student 

odbywa praktykę zawodową. Szczegółowe zadania są zależne od charakteru działalności instytucji. 

Zadania te powinny polegać na włączeniu studenta w organizację różnego typu działań, tak aby mógł 

wykorzystać nabytą wiedzę i nabyć przygotowanie zawodowe. 

P9 Zbieranie materiałów do pracy dyplomowej.  

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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  Metoda weryfikacji 

Metoda zajęć,  

w ramach której 

weryfikowany jest 

EU 

Przygotowanie 

dokumentacji praktyk 

Ocena z wywiązywania się z 

obowiązków podczas praktyki 

zawodowej (obserwacja) 

Rozmowa weryfikacyjna  

P_W01 x x x Praktyki 

P_W02 x x x Praktyki 

P_U01 x x x Praktyki 

P_U02 x x x Praktyki 

P_U03 x x x Praktyki 

P_U04 x x x Praktyki 

P_K01 x x x Praktyki 

P_K02 x x x Praktyki 

P_K03 x x x Praktyki 

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Przedmiotowe 

efekty uczenia 

się  

Ocena niedostateczna 

Student nie zna i nie 

rozumie / nie potrafi / nie 

jest gotów do: 

Zakres ocen 3,0-3,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 
jest gotów do: 

Zakres ocen 4,0-4,5 

Student zna i rozumie / potrafi / 
jest gotów do: 

Ocena bardzo dobra 

Student zna i rozumie / potrafi / 
jest gotów do: 

P_W01 

nie osiągnął zakładanego 

efektu co potwierdza 

dokumentacja i opinia 
zakładowego opiekuna 

praktyk tj. załącznik nr 1 i 

załącznik nr 2 

zna specyfikę funkcjonowania 

sektora gospodarczego właściwą 

dla podmiotu, w którym 
odbywana jest praktyka, 
 

a także otrzymał co najmniej 6 

punktów za ocenę pracy studenta 

dokonaną przez Opiekuna praktyk 
z ramienia organizacji ujętą w 

załączniku nr 2 Regulaminu 

Studenckich praktyk 
dyplomowych dotyczącą 

wywiązywania się z obowiązków 

podczas praktyki uwzględniającą 
kategorie: 

1.  Wykorzystanie posiadanej 

wiedzy w praktyce oraz 
przygotowanie merytoryczne do 

zna specyfikę funkcjonowania 

sektora gospodarczego właściwą 

dla podmiotu, w którym 
odbywana jest praktyka, 
 

a także otrzymał co najmniej 8 

punktów za ocenę pracy studenta 

dokonaną przez Opiekuna praktyk 
z ramienia organizacji ujętą w 

załączniku nr 2 Regulaminu 

Studenckich praktyk 
dyplomowych dotyczącą 

wywiązywania się z obowiązków 

podczas praktyki uwzględniającą 
kategorie: 

1.  Wykorzystanie posiadanej 

wiedzy w praktyce oraz 
przygotowanie merytoryczne do 

zna specyfikę funkcjonowania 

sektora gospodarczego właściwą 

dla podmiotu, w którym 
odbywana jest praktyka, 
 

a także otrzymał 10 punktów za 

ocenę pracy studenta dokonaną 

przez Opiekuna praktyk z 
ramienia organizacji ujętą w 

załączniku nr 2 Regulaminu 

Studenckich praktyk 
dyplomowych dotyczącą 

wywiązywania się z obowiązków 

podczas praktyki uwzględniającą 
kategorie: 

1.  Wykorzystanie posiadanej 

wiedzy w praktyce oraz 
przygotowanie merytoryczne do 



praktyki; 

6.  Zaangażowanie / gotowość do 

realizacji powierzonych zadań. 

praktyki; 

6.  Zaangażowanie / gotowość do 

realizacji powierzonych zadań. 

praktyki; 

6.  Zaangażowanie / gotowość do 

realizacji powierzonych zadań. 

P_W02 

nie osiągnął zakładanego 
efektu co potwierdza 

dokumentacja i opinia 
zakładowego opiekuna 

praktyk tj. załącznik nr 1 i 

załącznik nr 2 

zna podstawy funkcjonowania 

danej organizacji: jej formę 

prawną, strukturę organizacyjną, 
podział kompetencji oraz 

wykorzystywane procedury, 
 

a także otrzymał co najmniej 6 

punktów za ocenę pracy studenta 
dokonaną przez Opiekuna praktyk 

z ramienia organizacji ujętą w 

załączniku nr 2 Regulaminu 
Studenckich praktyk 

dyplomowych dotyczącą 

wywiązywania się z obowiązków 
podczas praktyki uwzględniającą 

kategorie: 

1.  Wykorzystanie posiadanej 
wiedzy w praktyce oraz 

przygotowanie merytoryczne do 

praktyki; 
6.  Zaangażowanie / gotowość do 

realizacji powierzonych zadań. 

zna podstawy funkcjonowania 

danej organizacji: jej formę 

prawną, strukturę organizacyjną, 
podział kompetencji oraz 

wykorzystywane procedury, 
 

a także otrzymał co najmniej 8 

punktów za ocenę pracy studenta 
dokonaną przez Opiekuna praktyk 

z ramienia organizacji ujętą w 

załączniku nr 2 Regulaminu 
Studenckich praktyk 

dyplomowych dotyczącą 

wywiązywania się z obowiązków 
podczas praktyki uwzględniającą 

kategorie: 

1.  Wykorzystanie posiadanej 
wiedzy w praktyce oraz 

przygotowanie merytoryczne do 

praktyki; 
6.  Zaangażowanie / gotowość do 

realizacji powierzonych zadań. 

zna podstawy funkcjonowania 

danej organizacji: jej formę 

prawną, strukturę organizacyjną, 
podział kompetencji oraz 

wykorzystywane procedury, 
 

a także otrzymał 10 punktów za 

ocenę pracy studenta dokonaną 
przez Opiekuna praktyk z 

ramienia organizacji ujętą w 

załączniku nr 2 Regulaminu 
Studenckich praktyk 

dyplomowych dotyczącą 

wywiązywania się z obowiązków 
podczas praktyki uwzględniającą 

kategorie: 

1.  Wykorzystanie posiadanej 
wiedzy w praktyce oraz 

przygotowanie merytoryczne do 

praktyki; 
6.  Zaangażowanie / gotowość do 

realizacji powierzonych zadań. 

P_U01 

nie osiągnął zakładanego 

efektu co potwierdza 
dokumentacja i opinia 

zakładowego opiekuna 
praktyk tj. załącznik nr 1 i 

załącznik nr 2 

Student potrafi obserwować oraz 
czynnie brać udział w 

codziennych pracach 

wykonywanych przez 
specjalistów z zakresu 

zarządzania; potrafi zastosować w 

praktyce uzyskaną wiedzę 
teoretyczną oraz wdrożyć zdobyte 

umiejętności w praktyce, 
 

a także otrzymał co najmniej 15 

punktów za ocenę pracy studenta 
dokonaną przez Opiekuna praktyk 

z ramienia organizacji ujętą w 

załączniku nr 2 Regulaminu 
Studenckich praktyk 

dyplomowych dotyczącą 

wywiązywania się z obowiązków 

podczas praktyki uwzględniającą 

kategorie:  

3.  Organizacja pracy; 
4.  Samodzielność; 

7.  Kreatywność; 

8.  Umiejętność pracy w zespole; 
10.Komuniktywność. 

Student potrafi obserwować oraz 
czynnie brać udział w 

codziennych pracach 

wykonywanych przez 
specjalistów z zakresu 

zarządzania; potrafi zastosować w 

praktyce uzyskaną wiedzę 
teoretyczną oraz wdrożyć zdobyte 

umiejętności w praktyce, 
 

a także otrzymał co najmniej 20 

punktów za ocenę pracy studenta 
dokonaną przez Opiekuna praktyk 

z ramienia organizacji ujętą w 

załączniku nr 2 Regulaminu 
Studenckich praktyk 

dyplomowych dotyczącą 

wywiązywania się z obowiązków 

podczas praktyki uwzględniającą 

kategorie:  

3.  Organizacja pracy; 
4.  Samodzielność; 

7.  Kreatywność; 

8.  Umiejętność pracy w zespole; 
10.Komuniktywność. 

Student potrafi obserwować oraz 
czynnie brać udział w 

codziennych pracach 

wykonywanych przez 
specjalistów z zakresu 

zarządzania; potrafi zastosować w 

praktyce uzyskaną wiedzę 
teoretyczną oraz wdrożyć zdobyte 

umiejętności w praktyce, 
 

a także otrzymał 25 punktów za 

ocenę pracy studenta dokonaną 
przez Opiekuna praktyk z 

ramienia organizacji ujętą w 

załączniku nr 2 Regulaminu 
Studenckich praktyk 

dyplomowych dotyczącą 

wywiązywania się z obowiązków 

podczas praktyki uwzględniającą 

kategorie:  

3.  Organizacja pracy; 
4.  Samodzielność; 

7.  Kreatywność; 

8.  Umiejętność pracy w zespole; 
10.Komuniktywność. 

P_U02 

nie osiągnął zakładanego 

efektu co potwierdza 

dokumentacja i opinia 
zakładowego opiekuna 

praktyk tj. załącznik nr 1 i 

załącznik nr 2 

Student potrafi zastosować 

narzędzia informatyczne z zakresu 
zarządzania zgodnie z wymogami 

zadań w organizacji i 

przygotowania odpowiednich 
informacji do pracy dyplomowej, 
 

a także otrzymał co najmniej 15 

punktów za ocenę pracy studenta 

dokonaną przez Opiekuna praktyk 
z ramienia organizacji ujętą w 

załączniku nr 2 Regulaminu 

Studenckich praktyk 
dyplomowych dotyczącą 

wywiązywania się z obowiązków 

podczas praktyki uwzględniającą 
kategorie:  

3.  Organizacja pracy; 

4.  Samodzielność; 
7.  Kreatywność; 

8.  Umiejętność pracy w zespole; 

10.Komuniktywność. 

Student potrafi zastosować 

narzędzia informatyczne z zakresu 
zarządzania zgodnie z wymogami 

zadań w organizacji i 

przygotowania odpowiednich 
informacji do pracy dyplomowej, 
 

a także otrzymał co najmniej 20 

punktów za ocenę pracy studenta 

dokonaną przez Opiekuna praktyk 
z ramienia organizacji ujętą w 

załączniku nr 2 Regulaminu 

Studenckich praktyk 
dyplomowych dotyczącą 

wywiązywania się z obowiązków 

podczas praktyki uwzględniającą 
kategorie:  

3.  Organizacja pracy; 

4.  Samodzielność; 
7.  Kreatywność; 

8.  Umiejętność pracy w zespole; 

10.Komuniktywność. 

Student potrafi zastosować 

narzędzia informatyczne z 
zakresu zarządzania zgodnie z 

wymogami zadań w organizacji i 

przygotowania odpowiednich 
informacji do pracy dyplomowej, 
 

a także otrzymał 25 punktów za 

ocenę pracy studenta dokonaną 

przez Opiekuna praktyk z 
ramienia organizacji ujętą w 

załączniku nr 2 Regulaminu 

Studenckich praktyk 
dyplomowych dotyczącą 

wywiązywania się z obowiązków 

podczas praktyki uwzględniającą 
kategorie:  

3.  Organizacja pracy; 

4.  Samodzielność; 
7.  Kreatywność; 

8.  Umiejętność pracy w zespole; 

10.Komuniktywność. 

P_U03 

nie osiągnął zakładanego 

efektu co potwierdza 

dokumentacja i opinia 
zakładowego opiekuna 

praktyk tj. załącznik nr 1 i 

Student potrafi współpracować w 

ramach zespołów. Ma zdolność 

komunikowania się z otoczeniem i 
wyrażania swoich sądów w 

zakresie przygotowywanej pracy 

Student potrafi współpracować w 

ramach zespołów. Ma zdolność 

komunikowania się z otoczeniem i 
wyrażania swoich sądów w 

zakresie przygotowywanej pracy 

Student potrafi współpracować w 

ramach zespołów. Ma zdolność 

komunikowania się z otoczeniem 
i wyrażania swoich sądów w 

zakresie przygotowywanej pracy 



załącznik nr 2 dyplomowej oraz realizowanych 

prac w zakładzie pracy, 
 

a także otrzymał co najmniej 15 

punktów za ocenę pracy studenta 
dokonaną przez Opiekuna praktyk 

z ramienia organizacji ujętą w 

załączniku nr 2 Regulaminu 
Studenckich praktyk 

dyplomowych dotyczącą 

wywiązywania się z obowiązków 
podczas praktyki uwzględniającą 

kategorie:  
3.  Organizacja pracy; 

4.  Samodzielność; 

7.  Kreatywność; 
8.  Umiejętność pracy w zespole; 

10.Komuniktywność. 

dyplomowej oraz realizowanych 

prac w zakładzie pracy, 
 

a także otrzymał co najmniej 20 

punktów za ocenę pracy studenta 
dokonaną przez Opiekuna praktyk 

z ramienia organizacji ujętą w 

załączniku nr 2 Regulaminu 
Studenckich praktyk 

dyplomowych dotyczącą 

wywiązywania się z obowiązków 
podczas praktyki uwzględniającą 

kategorie:  
3.  Organizacja pracy; 

4.  Samodzielność; 

7.  Kreatywność; 
8.  Umiejętność pracy w zespole; 

10.Komuniktywność. 

dyplomowej oraz realizowanych 

prac w zakładzie pracy, 
 

a także otrzymał 25 punktów za 

ocenę pracy studenta dokonaną 
przez Opiekuna praktyk z 

ramienia organizacji ujętą w 

załączniku nr 2 Regulaminu 
Studenckich praktyk 

dyplomowych dotyczącą 

wywiązywania się z obowiązków 
podczas praktyki uwzględniającą 

kategorie:  
3.  Organizacja pracy; 

4.  Samodzielność; 

7.  Kreatywność; 
8.  Umiejętność pracy w zespole; 

10.Komuniktywność. 

P_K01 

Student nie jest gotów do 

odpowiedzialnego pełnienia 
ról zawodowych i za podjęte 

działania (tak indywidualne, 

jak i grupowe); jest otwarty 
na poglądy innych; jest 

gotów postrzegć wzajemne 

relacje między praktykantem 
a pozostałymi pracownikami. 

Student jest gotów do 

odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych i za podjęte 

działania (tak indywidualne, jak i 

grupowe); jest otwarty na poglądy 
innych; jest gotów postrzegć 

wzajemne relacje między 

praktykantem a pozostałymi 
pracownikami. 

Student jest gotów do 

odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych i za podjęte 

działania (tak indywidualne, jak i 

grupowe); jest otwarty na poglądy 
innych; jest gotów postrzegć 

wzajemne relacje między 

praktykantem a pozostałymi 
pracownikami. 

Student jest gotów do 

odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych i za podjęte 

działania (tak indywidualne, jak i 

grupowe); jest otwarty na poglądy 
innych; jest gotów postrzegć 

wzajemne relacje między 

praktykantem a pozostałymi 
pracownikami. 

P_K02 

Student nie jest świadom 

konieczności identyfikacji 
własnych mocnych stron 

celem ich dalszego 

doskonalenia i ograniczania 
słabych. Student jest gotów 

do wymiany informacji i 

dzielenia się wiedzą służąca 
rozwojowi kompetencji 

zawodowych  

Student jest świadom 

konieczności identyfikacji 

własnych mocnych stron celem 
ich dalszego doskonalenia i 

ograniczania słabych. Student jest 

gotów do wymiany informacji i 
dzielenia się wiedzą służąca 

rozwojowi kompetencji 

zawodowych  

Student jest świadom 

konieczności identyfikacji 

własnych mocnych stron celem 
ich dalszego doskonalenia i 

ograniczania słabych. Student jest 

gotów do wymiany informacji i 
dzielenia się wiedzą służąca 

rozwojowi kompetencji 

zawodowych  

Student jest świadom 

konieczności identyfikacji 

własnych mocnych stron celem 
ich dalszego doskonalenia i 

ograniczania słabych. Student jest 

gotów do wymiany informacji i 
dzielenia się wiedzą służąca 

rozwojowi kompetencji 

zawodowych  

P_K03 

Student ma świadomość wagi 

zachowania w sposób 
profesjonalny. 

Student ma świadomość wagi 

zachowania w sposób 
profesjonalny. 

Student ma świadomość wagi 

zachowania w sposób 
profesjonalny. 

Student ma świadomość wagi 

zachowania w sposób 
profesjonalny. 

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 

ECTS 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 

laboratoria, warsztaty, seminaria)  
747 747 

Zaliczenie 3 3 

Udział w konsultacjach   

Praca własna studenta, w tym:   

- Przygotowanie eseju   

- Przeprowadzenie badań literaturowych   

- Przeprowadzenie badań empirycznych   

- Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie 

projektu, itd.) 
  

- Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych   

- Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia   

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 750 h /30 ECTS 750 h /30 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 750 h /30 ECTS 750 h /30 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 750 h /30 ECTS 750 h /30 ECTS 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności 
-- -- 

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 

Brak 



Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

Brak 

Inne materiały dydaktyczne:  

– regulamin praktyk, 

– dzienniczek praktyk. 

 

 


