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PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Język specjalistyczny I – język angielski

O1

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Ogólnouczelniany / do wyboru

Punkty ECTS:

3 ECTS

Rok / Semestr:

I/2

Osoba koordynująca przedmiot:

mgr Agnieszka Kaflińska

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Student rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na poziomie B2 według europejskiego systemu opisu kształcenia
językowego.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Umiejętność posługiwania się język angielskim na poziomie B2+.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

42

2

44

Studia
niestacjonar
ne

24

2

26

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Metody: audio-lingualna, audio-wizualna, komunikatywno-pragmatyczna i
eklektyczna. Praca indywidualna, w parach i w grupach, dyskusje, burze mózgów,
symulacje, odgrywanie ról, ćwiczenia pisemne, prezentacje, praca pod kierunkiem z
tekstem i materiałem audio, case study.

Formy zajęć

Ćwiczenia

Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Umiejętności:

4

P_U01

Student potrafi nawiązać swobodną konwersację z innymi użytkownikami języka angielskiego,
również w dziedzinie będącej jego/jej specjalnością.

K_U17, K_U18

P_U02

Student potrafi wypowiedzieć się w formie pisemnej oraz nawiązać korespondencję o
charakterze biznesowym.

K_U17

P_U03

Student potrafi przedstawić prezentację w języku angielskim, uczestniczyć w telekonferencjach
oraz spotkaniach.

K_U17, K_U18

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest świadomy znaczenia przypisywanego środowisku międzynarodowemu i konieczności
adaptacji w ramach pełnionych obowiązków związanych z pracą zawodową.

K_K01

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Auto-prezentacja, profil organizacji, której jest się pracownikiem oraz prezentacja marki.
Nawiązanie kontaktu telefonicznego i mailowego. Czasy: Present Continuous i Present Simple

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Ćw2

Ubieganie się o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, formy motywacji. Proces rekrutacyjny, list
motywacyjny i CV. Czasy: Past Simple i Present Perfect i Past Perfect

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Ćw3

Globalizacja oraz etyka w biznesie w kontekście procesu globalizacyjnego. Problem zarządzania
firmą społecznie odpowiedzialną. Rozwiązywanie problemów na spotkaniach. Stopniowanie
przymiotników i przysłówków, tworzenie porównań

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Ćw4

Pozycja lidera w zarządzaniu, budowanie autorytetu i motywowanie pracowników, osobowość
lidera na przykładach znanych przedsiębiorców. Podejmowanie decyzji i komunikacja z
pracownikami. Relative Clauses.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Ćw5

Innowacja w biznesie oraz zarządzaniu. Elastyczność i kwestia zmiany oraz dostosowania do
sytuacji na rynku. Prezentacje oraz oferty mailowe i zapytania ofertowe. Strona bierna

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Zapoznanie się z literaturą podstawową przedmiotu.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

PW2

Przygotowanie prac pisemnych.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

PW3

Przygotowanie się do zaliczenia.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

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

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:
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jest gotów do:

P_U01

prowadzić swobodnej
konwersacji w języku
angielskim oraz
wypowiadać się w sposób
płynny

formułować proste
wypowiedzi oraz nawiązać
kontakt z innymi
użytkownikami języka
angielskiego

porozumiewać się na tyle
poprawnie i płynnie, aby
prowadzić swobodne
rozmowy oraz
wypowiadać się w
sposób stosunkowo
rozbudowany i
zrozumiały

P_U02

wypowiedzieć się w
formie pisemnej ani
nawiązać korespondencji
elektronicznej

formułować proste
wypowiedzi pisemne oraz
wykazać się umiejętnością
prowadzenia
korespondencji w stopniu
podstawowym

prawidłowo formułować
wypowiedzi pisemne
oraz stosunkowo
swobodnie prowadzić
korespondencję mailową

z dużą wprawą
formułować wypowiedzi
pisemne oraz swobodnie i
skutecznie prowadzić
korespondencję mailową

P_U03

przedstawić prezentacji w
języku angielskim oraz
uczestniczyć w spotkaniu
lub telekonferencji

przedstawić prostą
prezentację ze znajomością
kluczowego słownictwa i
w stopniu ograniczonym
wziąć udział w spotkaniu
lub telekonferencji

przedstawić dobrą
prezentację w sposób
językowo przejrzysty i
prawidłowy oraz w miarę
swobodnie uczestniczyć
w spotkaniach lub
telekonferencjach

przedstawić złożoną
językowo prezentację oraz
swobodnie uczestniczyć w
spotkaniach lub
telekonferencjach

P_K01

Nie jest świadomy
znaczenia przypisywanego
środowisku
międzynarodowemu i
konieczności adaptacji w
ramach pełnionych
obowiązków związanych z
pracą zawodową.

porozumiewać się na tyle
płynnie, aby móc
prowadzić swobodne i
wielowątkowe rozmowy
oraz formułować
rozbudowane i przejrzyste
wypowiedzi

Jest świadomy znaczenia przypisywanego środowisku międzynarodowemu i
konieczności adaptacji w ramach pełnionych obowiązków związanych z pracą
zawodową.

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

27 h

45 h

-

Przygotowanie eseju

10 h

10 h

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

7h

10 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

5h

20 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

5h

5h

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

48 h / 1,92 ECTS

30 h / 1,2 ECTS

---

---

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne

6

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:
−
−
−
−

Business English Edgard 2020.
Cambridge English Business 5 Vantage with answers + 2CD , Cambridge University Press 2020.
Cotton D., Falvey D., Kent S., Market Leader intermediate New Edition, Pearson Longman 2018.
Evans V. Secretarial. Student’s book, Newbury, Express Publishing, 2011.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−
−
−
−

Harding K., Taylor L., International Express Intermediate, Oxford University Press.
Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press.
Oxenden C., Latham-Koenig C., English File Upper-Intermediate, Oxford University Press.
Powell M., In Company Intermediate, Macmillan.
Business English. Jak pisać skutecznie po angielsku, Talbot Fiona MT Biznes 2018.

Inne materiały dydaktyczne:
−

Materiały dydaktyczne do zajęć zdalnych przygotowane przez nauczyciela akademickiego.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Język specjalistyczny II – język niemiecki

O1

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Ogólnouczelniany / do wyboru

Punkty ECTS:

3 ECTS

Rok / Semestr:

I/2

Osoba koordynująca przedmiot:

mgr Magdalena Sobocińska

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Student rozpoczynający zajęcia powinien znać język niemiecki na poziomie B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia
językowego.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Umiejętność posługiwania się język niemieckim na poziomie B2+
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

42

2

44

Studia
niestacjonar
ne

24

2

26

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Metoda ćwiczeniowo-praktyczna, praca w grupach, ćwiczenia pisemne, pytania,
symulacje, odgrywanie ról, demonstracje, praca pod kierunkiem z tekstem, filmem,
słuchanie segmentujące, szukanie informacji w tekście słuchanym i czytanym,
uogólnienie i przyporządkowanie, skimming i scanning, metoda eksponująca: pokaz.

Formy zajęć

Ćwiczenia

Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Umiejętności:

8

P_U01

Potrafi zastosować konstrukcje gramatyczne, frazeologię, słownictwo, pozwalające na
zrozumienie tekstów z zakresu specjalistycznego języka niemieckiego powiązanego ze
studiowanym kierunkiem studiów oraz tekstów o charakterze akademickim.

K_U17

P_U02

Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i
argumentacyjny z zakresu specjalistycznego języka niemieckiego powiązanego ze
studiowanym kierunkiem i specjalnością, również przedstawiając wyniki własnych badań
naukowych.

K_U17

P_U03

Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne z zakresu specjalistycznego
języka niemieckiego potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie
praktyk zawodowych, procesu rekrutacji i w środowisku pracy.

K_U17, K_U18

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest świadom znaczenia adaptacji przy pracy w instytucjach bądź przedsiębiorstwach
zaliczanych do środowiska międzynarodowego.

K_K01

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćwiczenia:

Lp.

Ćw1

Geld und Banken – pieniądze i bankowość
- Dienstleistungen der Bank – usługi bankowe
- Kontokarte – karta kredytowa
- Kontoeröffnung – zakładanie konta

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Ćw2

Geldanlage – lokaty terminowe
- Aktien und Wertpapiere – akcje i papiery wartościowe

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Ćw3

Kredite – kredyty
- Kredite für Privatkunden – kredyty dla klientów indywidualnych
- Kreditsicherheiten – zabezpieczenia kredytów

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Ćw4

Logistik – Definition, Ziele der Logistik, Aufgaben, Fachdisziplinen der Logistik – logistyka,
definicje, cele i zadania

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Ćw5

Marktforschung – sondaż
- Ziele der Marktforschung – cele
- Methoden der Marktforschung – metody

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Ćw6

Angebot, Nachfrage, Inflation – podaż, popyt, inflacja

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Ćw7

Unternehmen – wichtigste Begriffe – przedsiębiorstwo – podstawowa terminologia

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.
PW1

Zapoznanie się z literaturą podstawową przedmiotu.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

PW2

Przygotowanie prac pisemnych.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

PW3

Przygotowanie się do zaliczenia.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU
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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_U01

Nie potrafi zastosować
konstrukcji
gramatycznych,
frazeologii, słownictwa
pozwalającego na
zrozumienie tekstów z
zakresu specjalistycznego
języka niemieckiego
powiązanego ze
studiowanym kierunkiem
studiów oraz tekstów o
charakterze akademickim.

Potrafi zastosować proste
konstrukcje gramatyczne i
słownictwo pozwalające
na zrozumienie tekstów z
zakresu specjalistycznego
języka niemieckiego
powiązanego ze
studiowanym kierunkiem
studiów.

Potrafi zastosować
konstrukcje
gramatyczne,
frazeologię, słownictwo
pozwalające na
zrozumienie tekstów z
zakresu
specjalistycznego języka
niemieckiego
powiązanego ze
studiowanym kierunkiem
studiów.

Potrafi zastosować złożone
konstrukcje gramatyczne,
frazeologię, słownictwo
pozwalające na
zrozumienie tekstów z
zakresu specjalistycznego
języka niemieckiego
powiązanego ze
studiowanym kierunkiem
studiów. Jest w stanie
zapoznać się z tekstami o
charakterze akademickim.

P_U02

Nie potrafi przygotować
opracowania pisemnego
Potrafi przygotować proste
np. rozbudowany tekst
opracowania pisemne z
informacyjny i
zakresu specjalistycznego
argumentacyjny z zakresu
języka niemieckiego
specjalistycznego języka
powiązanego ze
niemieckiego
studiowanym kierunkiem i
powiązanego ze
specjalnością.
studiowanym kierunkiem
i specjalnością.

Potrafi przygotować
różnorodne opracowania
pisemne np.
rozbudowany tekst
informacyjny i
argumentacyjny z
zakresu
specjalistycznego języka
niemieckiego
powiązanego ze
studiowanym kierunkiem
i specjalnością.

Potrafi przygotować
różnorodne opracowania
pisemne np. rozbudowany
tekst informacyjny i
argumentacyjny z zakresu
specjalistycznego języka
niemieckiego powiązanego
ze studiowanym
kierunkiem i specjalnością.
Przedstawia również
wyniki własnych badań
naukowych.

P_U03

Nie potrafi formułować
przejrzystych i
rozbudowanych
wypowiedzi ustnych z
zakresu specjalistycznego
języka niemieckiego
potrzebnego do
funkcjonowania w
środowisku akademickim,
w trakcie praktyk
zawodowych, procesu
rekrutacji i w środowisku
pracy.

Potrafi formułować
przejrzyste wypowiedzi
ustne z zakresu
specjalistycznego języka
niemieckiego potrzebnego
do funkcjonowania w
środowisku akademickim,
w trakcie praktyk
zawodowych, procesu
rekrutacji i w środowisku
pracy.

Potrafi formułować
przejrzyste i
rozbudowane
wypowiedzi ustne z
zakresu
specjalistycznego języka
niemieckiego
potrzebnego do
funkcjonowania w
środowisku
akademickim, w trakcie
praktyk zawodowych,
procesu rekrutacji i w
środowisku pracy.

Potrafi formułować
przejrzyste i rozbudowane
wypowiedzi ustne z
zakresu specjalistycznego
języka niemieckiego
potrzebnego do
funkcjonowania w
środowisku akademickim,
w trakcie praktyk
zawodowych, procesu
rekrutacji i w środowisku
pracy. Swobodnie
podejmuje dyskusje i
uczestniczy w debatach w
charakterze lidera grupy.

P_K01

Nie jest świadom
znaczenia adaptacji przy
pracy w instytucjach bądź
przedsiębiorstwach
zaliczanych do środowiska
międzynarodowego.

Jest świadom znaczenia adaptacji przy pracy w instytucjach bądź przedsiębiorstwach
zaliczanych do środowiska międzynarodowego.

10

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

27 h

45 h

-

Przygotowanie eseju

10 h

10 h

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

7h

10 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

5h

20 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

5h

5h

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

48 h / 1,92 ECTS

30 h / 1,2 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

---

---

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
−
−
−
−
−
−

DaF im Unternehmen B2, LektorKlett, 2018.
Wirtschaftsdeutsch in deinem Unternehmen - Niemiecki język biznesowy w twojej firmie, Poltext, 2018.
Wiseman Ch., Unternehmen Deutsch. Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch, Klett Edition Deutsch – Arbeitsheft.
Kądziela A. Moment mal! Lehrbuch 1. Podręcznik, Warszawa, Rea, 1997.
Kądziela A. Moment mal! Lehrbuch 2. Podręcznik, Warszawa, Rea, 1997.
Kądziela A. Moment mal! Arbeitsbuch 2. Warszawa, Rea, 1997.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−

Bęza S., Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Hering A., Matussek M., Geschäftskommunikation, Hueber Verlag.

Inne materiały dydaktyczne:
−

Materiały dydaktyczne do zajęć zdalnych przygotowane przez nauczyciela akademickiego.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Elementy metodyki badawczej

O2
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Ogólnouczelniany / do wyboru

Punkty ECTS:

3 ECTS

Rok / Semestr:

I/2

Osoba koordynująca przedmiot:

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat zarządzania. Szczegółowe informacje w zakresie rozwoju zarządzania. Podstawowa wiedza z
zakresu ekonomii, zarządzania oraz marketingu.
Umiejętności:
Analiza systemów zarządzania w przedsiębiorstwie. Posługiwanie się umiejętnością analizy procesów. Określanie parametrów
efektywności procesów.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole z uwzględnieniem podziału zadań, metod pracy badawczej. Prezentowanie wyników pracy zespołowej w
środowisku grupy studenckiej.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu teoretycznych pojęć, zagadnienień i paradygmatów metodyki
badawczej z obszaru nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

C2

Ukształtowanie umiejętności z zakresu zastosowania zasad oraz metod definiowania przedmiotu badań, problemu
badawczego, struktury pytań badawczych oraz formułowania hipotez badawczych.

C3

Wdrożenie do zastosowania metod jakościowych oraz ilościowych poboru danych w realizacji procesu
badawczego.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

1

29

8

1

17

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

14

Studia
niestacjonarne

8

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem elementów multimedialnych, dyskusja.
Dyskusja, prezentacja.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Wykłady

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Wykład: jednostka dydaktyczna 2h, w tym wykład klasyczny (1h), interakcja ze
studentami - dyskusja, pytania i odpowiedzi, informacje (0,5 h).

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
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dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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 kluczowe pojęcia, paradygmaty metodyki badawczej z obszaru nauk społecznych w
zakresie nauk o zarządzaniu.

K_W01

P_W02

Zna zasady oraz metody definiowania przedmiotu badań, problemu badawczego, struktury pytań
badawczych oraz formułowania hipotez badawczych.

K_W02

Umiejętności:
P_U01

Potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze do analizy badanego problemu.

P_U02

Dokonuje obserwacji zjawisk i procesów, by przeprowadzić w swojej pracy badawczej
stosowną analizę i interpretację przy wykorzystaniu konkretnych ujęć teoretycznych oraz
metodycznych.

K_U04
K_U01, K_U03

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest świadom znaczenia przypisywanego samodzielnemu oraz zespołowemu zdobywaniu
wiedzy i umiejętności przydatnych w warunkach zmieniającej się rzeczywistości.

K_K01, K_K04

P_K02

Jest w stanie zaprojektować lub prowadzić badania naukowe w sposób samodzielny lub
zespołowy mając do dyspozycji różnorodne źródła informacji.

K_K07

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

W1

Wprowadzenie do obszaru badań metod zwiększającej kreatywność.

P_W01, P_U01,
P_K01

W2

Podstawy metodologii w zakresie nauk o zarządzaniu z uwzględnieniem ich ograniczeń. Zasady
dowodowości twierdzeń naukowych w obszarze systematyzacji twierdzeń oraz określania ich
wartości.

P_W01, P_U01,
P_K01

W3

Zasady oraz metody definiowania przedmiotu badań, problemu badawczego, struktury pytań
badawczych oraz formułowania hipotez badawczych.

P_W02, P_U02,
P_K02

W4

Klasyfikacja badań oraz składowe procesu badawczego. Reprezentacja metodyki badań
jakościowych w zakresie myślenia kreatywnego, metod komparatywnych oraz wnioskowania
logicznego.

P_W02, P_U02,
P_K01

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Wybrane metody analiz tekstów.

P_W02, P_U02,
P_K02

Ćw2

Reprezentacja metod ilościowych opartych na danych statystycznych.

P_W02, P_U01,
P_K02

Ćw3

Zasady i budowa narzędzi badawczych.

P_W02, P_U02,
P_K02

Ćw4

Wytyczne do oceny wartości wybranych metod badawczych. Reprezentacja metodyki badań w
obszarze studium przypadku.

P_W02, P_U02,
P_K02
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PW1

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.

Samodzielna praca związana z wykonaniem prezentacji:
- opracowanie założeń do realizacji pracy badawczej,
- przygotowanie założeń do budowy narzędzia pomiarowego,
- opracowanie materiału zebranego w formie konspektu założeń do realizacji pracy
badawczej,
- wskazanie potencjalnych błędów oraz ograniczeń w realizacji prac badawczych w
zakresie nauk o zarządzaniu.

P_W01,
P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

x

Wykład

P_W02

x

x

x

Wykład /
ćwiczenia

P_U01

x

Wykład /
ćwiczenia

P_U02

x

Wykład /
ćwiczenia

P_K01

x

x

Wykład

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 kluczowych pojęć,
paradygmatów metodyki
badawczej z obszaru nauk
społecznych w zakresie
nauk o zarządzaniu.

Zna kluczowe pojęcia,
niektóre paradygmaty
metodyki badawczej z
obszaru nauk społecznych
w zakresie nauk o
zarządzaniu.

Zna kluczowe pojęcia,
paradygmaty metodyki
badawczej z obszaru
nauk społecznych w
zakresie nauk o
zarządzaniu.

Zna kluczowe pojęcia,
paradygmaty metodyki
badawczej z obszaru nauk
społecznych w zakresie
nauk o zarządzaniu i
odwołuje się do
odpowiedniej literatury.

P_W02

Nie zna zasad oraz metod
definiowania przedmiotu
badań, problemu
badawczego, struktury
pytań badawczych oraz
formułowania hipotez
badawczych.

Zna zasady oraz metody
definiowania przedmiotu
badań, problemu
badawczego,

Zna zasady oraz metody
definiowania przedmiotu
badań, problemu
badawczego, struktury
pytań badawczych

Zna zasady oraz metody
definiowania przedmiotu
badań, problemu
badawczego, struktury
pytań badawczych oraz
formułowania hipotez
badawczych.

P_U01

Nie potrafi dobrać metod i
narzędzi badawczych do
analizy badanego
problemu.

Potrafi dobrać metody i
niektóre narzędzia
badawcze do analizy
badanego problemu.

Potrafi dobrać metody i
narzędzia badawcze do
analizy badanego
problemu.

Potrafi dobrać metody i
narzędzia badawcze do
analizy badanego
problemu i ten wybór
uzasadni.

P_U02

Nie dokonuje obserwacji
zjawisk i procesów, by

Dokonuje obserwacji
zjawisk i procesów.

Dokonuje obserwacji
zjawisk i procesów, by

Dokonuje obserwacji
zjawisk i procesów, by
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przeprowadzić w swojej
pracy badawczej stosowną
analizę i interpretację przy
wykorzystaniu
konkretnych ujęć
teoretycznych oraz
metodycznych.

przeprowadzić w swojej
pracy badawczej
stosowną analizę i
interpretację

przeprowadzić w swojej
pracy badawczej
stosownej analizy i
interpretacji przy
wykorzystaniu
konkretnych ujęć
teoretycznych oraz
metodycznych.

P_K01

Nie jest świadom
znaczenia przypisywanego
samodzielnemu oraz
zespołowemu zdobywaniu
wiedzy i umiejętności
przydatnych w warunkach
zmieniającej się
rzeczywistości.

Jest świadom znaczenia przypisywanego samodzielnemu oraz zespołowemu
zdobywaniu wiedzy i umiejętności przydatnych w warunkach zmieniającej się
rzeczywistości.

P_K02

Nie jest w stanie
zaprojektować lub
prowadzić badania
naukowe w sposób
samodzielny lub
zespołowy mając do
dyspozycji różnorodne
źródła informacji.

Jest w stanie zaprojektować lub prowadzić badania naukowe w sposób samodzielny
lub zespołowy mając do dyspozycji różnorodne źródła informacji.

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)

28 h

16 h

Egzamin/zaliczenie

1h

1h

Udział w konsultacjach

2h

2h

Praca własna studenta, w tym:

44 h

56 h

-

Przygotowanie eseju

---

---

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

5h

10 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29 h

36 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

10 h

10 h

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

31 h / 1,24 ECTS

19 h / 0,76 ECTS

---

---

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
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:
−
−
−
−

Metodologia badań społecznych, Stefan Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN 2020.
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wojciech Czakon, Wolters Kluwer 2018.
Współczesne procesy badawcze w naukach o zarządzaniu, Henryk Dzwigoł, Wydawnictwo Naukowe PWN 2018.
Statystyka w zarządzaniu, Amir D. Aczel, Jayavel Sounderpandian, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.
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Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−

Denzin N.K., Lincoln Y.S., Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Inne materiały dydaktyczne:
−

Materiały dydaktyczne do zajęć zdalnych przygotowane przez nauczyciela akademickiego.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Metody i narzędzia pracy badawczej

O2

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Ogólnouczelniany / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

3 ECTS

Rok / Semestr:

I/2

Osoba koordynująca przedmiot:

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat zarządzania. Szczegółowe informacje w zakresie rozwoju zarządzania. Podstawowa wiedza z
zakresu ekonomii, zarządzania oraz marketingu.
Umiejętności:
Analiza systemów zarządzania w przedsiębiorstwie. Posługiwanie się umiejętnością analizy procesów. Określanie parametrów
efektywności procesów.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole z uwzględnieniem podziału zadań, kierowania zespołem oraz kreowaniem efektywnych metod komunikowania
się. Prezentowanie wyników pracy zespołowej w środowisku grupy studenckiej.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu pojęć i paradygmatów metodyki badawczej z obszaru nauk
społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

C2

Ukształtowanie umiejętności z zakresu zastosowania zasad oraz metod definiowania przedmiotu badań, problemu
badawczego, struktury pytań badawczych oraz formułowania hipotez badawczych.

C3

Wdrożenie do zastosowania metod jakościowych oraz ilościowych poboru danych z uwzględnieniem zastosowania
narzędzi badawczych w realizacji procesu badań na wybranych przykładach.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

1

29

8

1

17

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

14

Studia
niestacjonar
ne

8

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia
Formy zajęć
Wykłady

Metody dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem elementów multimedialnych, dyskusja.
Dyskusja, prezentacja.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Wykład: jednostka dydaktyczna 2h, w tym wykład klasyczny (1h), interakcja ze
studentami - dyskusja, pytania i odpowiedzi, informacje (0,5 h).
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Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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 związaną z procesem badawczym w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

K_W01

P_W02

Zna metody definiowania przedmiotu badań, problemu badawczego, struktury pytań
badawczych oraz formułowania hipotez badawczych.

K_W02

Umiejętności:
P_U01

Stosuje w pracy wyspecjalizowaną wiedzę charakterystyczną dla badanego obszaru nauk o
zarządzaniu.

K_U07

P_U02

Dokonuje obserwacji zjawisk i procesów, by dokonać w swojej pracy badawczej stosownej
analizy i interpretacji przy wykorzystaniu konkretnych ujęć teoretycznych oraz metodycznych.

K_U01, K_U03

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest świadom znaczenia przypisywanego samodzielnemu oraz zespołowemu zdobywaniu
wiedzy i umiejętności przydatnych w warunkach zmieniającej się rzeczywistości.

K_K01, K_K04

P_K02

Jest w stanie zaprojektować lub prowadzić badania naukowe w sposób samodzielny lub
zespołowy mając do dyspozycji różnorodne źródła informacji.

K_K07

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

W1

Podstawy metodologii w zakresie nauk o zarządzaniu z uwzględnieniem ich ograniczeń.

P_W01, P_U01,
P_K01

W2

Zasady dowodowości twierdzeń naukowych w obszarze systematyzacji twierdzeń oraz
określania ich wartości.

P_W01, P_U01,
P_K01

W3

Zasady oraz metody definiowania przedmiotu badań, problemu badawczego, struktury pytań
badawczych oraz formułowania hipotez badawczych.

P_W02, P_U02,
P_K02

W4

Metodyki badań jakościowych w zakresie myślenia kreatywnego, metod komparatywnych oraz
wnioskowania logicznego na wybranych przykładach.

P_W02, P_U02,
P_K01

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Metodyki badań ilościowych opartych na danych statystycznych. Zasady doboru źródeł,
definiowania populacji badawczej oraz wyznaczanie liczebności próby na wybranych
przykładach.

P_W02, P_U02,
P_K02

Ćw2

Wybrane narzędzia i instrumenty mechaniczne wykorzystywane w procesie pozyskiwania
informacji.

P_W02, P_U01,
P_K02

Ćw3

Zasady budowy konwencjonalnych narzędzi badawczych na wybranych przykładach.

P_W02, P_U02,
P_K02

Ćw4

Wytyczne do oceny wartości wybranych metod badawczych. Reprezentacja metodyki badań w
obszarze studium przypadku na wybranych przykładach.

P_W02, P_U02,
P_K02
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PW1

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.

Samodzielna praca związana z wykonaniem prezentacji:
- opracowanie założeń do realizacji pracy badawczej,
- przygotowanie założeń do budowy narzędzia pomiarowego,
- opracowanie materiału zebranego w formie konspektu założeń do realizacji pracy
badawczej,
- wskazanie potencjalnych błędów oraz ograniczeń w realizacji prac badawczych w
zakresie nauk o zarządzaniu.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

x

Wykład

P_W02

x

x

x

Wykład /
ćwiczenia

P_U01

x

Wykład /
ćwiczenia

P_U02

x

Wykład /
ćwiczenia

P_K01

x

x

Wykład

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 terminologii
związanej z procesem
badawczym w dyscyplinie
nauki o zarządzaniu i
jakości.

Zna kluczową
terminologię związaną z
procesem badawczym w
dyscyplinie nauki o
zarządzaniu i jakości.

Zna terminologię
związaną z procesem
badawczym w
dyscyplinie nauki o
zarządzaniu i jakości.

Zna terminologię związaną
z procesem badawczym w
dyscyplinie nauki o
zarządzaniu i jakości i
wskazuje na odwołania w
literaturze.

P_W02

Nie zna metod
definiowania przedmiotu
badań, problemu
badawczego, struktury
pytań badawczych oraz
formułowania hipotez
badawczych.

Zna metody definiowania
przedmiotu badań,
problemu badawczego.

Zna metody definiowania
przedmiotu badań,
problemu badawczego,
struktury pytań
badawczych.

Zna metody definiowania
przedmiotu badań,
problemu badawczego,
struktury pytań
badawczych oraz
formułowania hipotez
badawczych.

P_U01

Nie stosuje w pracy
wyspecjalizowanej wiedzę
charakterystyczną dla
badanego obszaru nauk o
zarządzaniu.

Stosuje w pracy
wyspecjalizowaną wiedzę
charakterystyczną dla
badanego obszaru nauk o
zarządzaniu.

Stosuje w pracy
wyspecjalizowaną
wiedzę
charakterystyczną dla
badanego obszaru nauk o
zarządzaniu.

Stosuje w pracy
wyspecjalizowaną wiedzę
charakterystyczną dla
badanego obszaru nauk o
zarządzaniu.

P_U02

Nie dokonuje obserwacji
zjawisk i procesów, by

Dokonuje obserwacji
zjawisk i procesów.

Dokonuje obserwacji
zjawisk i procesów, by

Dokonuje obserwacji
zjawisk i procesów, by
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przeprowadzić w swojej
pracy badawczej stosowną
analizę i interpretację przy
wykorzystaniu
konkretnych ujęć
teoretycznych oraz
metodycznych.

przeprowadzić w swojej
pracy badawczej
stosowną analizę i
interpretację

przeprowadzić w swojej
pracy badawczej stosownej
analizy i interpretacji przy
wykorzystaniu
konkretnych ujęć
teoretycznych oraz
metodycznych.

P_K01

Nie jest świadom
znaczenia przypisywanego
samodzielnemu oraz
zespołowemu zdobywaniu
wiedzy i umiejętności
przydatnych w warunkach
zmieniającej się
rzeczywistości.

Jest świadom znaczenia przypisywanego samodzielnemu oraz zespołowemu
zdobywaniu wiedzy i umiejętności przydatnych w warunkach zmieniającej się
rzeczywistości.

P_K02

Nie jest w stanie
zaprojektować lub
prowadzić badania
naukowe w sposób
samodzielny lub
zespołowy mając do
dyspozycji różnorodne
źródła informacji.

Jest w stanie zaprojektować lub prowadzić badania naukowe w sposób samodzielny
lub zespołowy mając do dyspozycji różnorodne źródła informacji.

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)

28 h

16 h

Egzamin/zaliczenie

1h

1h

Udział w konsultacjach

2h

2h

Praca własna studenta, w tym:

44 h

56 h

-

Przygotowanie eseju

---

---

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

5h

10 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29 h

36 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

10 h

10 h

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

31 h / 1,24 ECTS

19 h / 0,76 ECTS

---

---

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
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:
−
−
−
−

Metodologia badań społecznych, Stefan Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN 2020.
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wojciech Czakon, Wolters Kluwer 2018.
Współczesne procesy badawcze w naukach o zarządzaniu, Henryk Dzwigoł, Wydawnictwo Naukowe PWN 2018.
Statystyka w zarządzaniu, Amir D. Aczel, Jayavel Sounderpandian, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
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−

Grobler A., Metodologia nauk społecznych, Kraków, Wydawnictwo Aureus ; Wydawnictwo Znak, 2006.

Inne materiały dydaktyczne:
−

Materiały dydaktyczne do zajęć zdalnych przygotowane przez nauczyciela akademickiego.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Etyka w zarządzaniu

O3
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Ogólnouczelniany / powiązany z przygotowaniem do prowadzenia
badań

Punkty ECTS:

3 ECTS

Rok / Semestr:

I/2

Osoba koordynująca przedmiot:

dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości, etyki i filozofii, społecznej odpowiedzialności biznesu.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Zapoznanie studentów z elementami etycznego postępowania w działaniach zarządczych.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwer.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

28

1

29

Studia
niestacjonar
ne

16

1

17

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Formy zajęć
Konwersatoria

Metody dydaktyczne
Zajęcia aktywizujące, dyskusja moderowana.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
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, rozumie system norm i reguł etycznych stosowanych w praktyce zarządzania wraz z
K_W01, K_W04,
wyjaśnieniem ich pochodzenia, funkcji, celów, mechanizmów działania oraz zmian, jakie
K_W20
zachodzą w tym obszarze.

P_W02

Zna etyczne aspekty przywództwa w różnego typu organizacjach.

K_W20

Umiejętności:
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P_U01

Potrafi zidentyfikować kwestie poddawane ocenie moralnej w obszarze wyznaczania celów
organizacji i ich realizacji.

P_U02

Potrafi identyfikować źródła zmian w organizacji i kierować nimi.

K_U09
K_U03, K_U12

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest w stanie formułować argumenty oraz przedstawiać swoje stanowisko w dyskusji dotyczącej
etycznych zagadnień zarządzania organizacjami.

K_K02, K_K08

P_K02

Jest gotów współdziałać w budowaniu projektów społecznych i dostrzegać etyczne aspekty
podejmowanych działań, postępować odpowiedzialnie, respektując przyjęte w środowisku
zawodowym normy moralne.

K_K03, K_K08,
K_K09

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

K1

Pojęcie i przedmiot etyki. Moralność a etyka. Etyki szczegółowe i zawodowe. Etyka społeczna
– etyka gospodarcza – etyka zarządzania. Światowe i europejskie struktury promocji etyki
biznesu. Etyka i ekonomia - historyczny związek rozwoju pojęć i teorii a współczesność. Typy
systemów etycznych wpływających na etykę zarządzania.

P_W01, P_W02,
P_K01

K2

Kodeksy etyczne firm i zawodów jako formy akumulacji doświadczenia moralno-zawodowego
i zestawy podstawowych kryteriów przyzwoitego wykonywania zawodu oraz funkcjonowania
firmy. Biznes i zarządzanie biznesem jako cel i wyzwanie moralne. Etyczne dylematy
bogacenia się i akumulacji kapitału w perspektywie indywidualnej i społecznej – analizy
przykładowych sytuacji konfliktowych

P_W01, P_W02,
P_K01

K3

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Odpowiedzialność osoby prawnej a odpowiedzialność
personalna. Kręgi wewnętrznej i zewnętrznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania.

P_W02, P_U02,
P_K01, P_K02

K4

Zarządzanie w kontekście ekologii

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

K5

Polityka i administracja a życie gospodarcze. Korupcja jako kupowanie decyzji politycznoadministracyjnych

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

K6

Zarządzanie w obliczu nieuczciwej konkurencji

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

K7

Koncepcja ZR (Zrównoważonego Rozwoju) jako szansa na uetycznienie praktyk
managementowych - Zrównoważone zarządzanie

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

K8

Etyka w zarządzaniu jako narzędzie zarządzania ryzykiem

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

K9

Problem dyskryminacji w praktykach menedżerskich

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

K10

Etyka w zarządzaniu na rzecz kreowania etosu menedżerskiego i etycznego przywództwa

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Zapoznanie się z literaturą związaną z etyką menedżera.

P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

PW2

Opracowanie materiałów do pracy zaliczeniowej i przygotowanie się do egzaminu pisemnego.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02
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Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

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

P_K02

x

x

Konwersatorium

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Przedmioto
we efekty
uczenia się

P_W01

P_W02

P_U01

P_U02

P_K01

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:

Zna, rozumie system norm
Nie zna, nie rozumie
i reguł etycznych
systemu norm i reguł
stosowanych w praktyce
etycznych stosowanych w
zarządzania, lecz w
praktyce zarządzania wraz
ograniczonym stopniu
z wyjaśnieniem ich
potrafi wyjaśnić ich
pochodzenia, funkcji,
pochodzenie, funkcje, cele,
celów, mechanizmów
mechanizmy działania oraz
działania oraz zmian, jakie
zmiany, jakie zachodzą w
zachodzą w tym obszarze.
tym obszarze.

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:

Zna, rozumie system
norm i reguł etycznych
stosowanych w praktyce
zarządzania wraz z
wyjaśnieniem ich
pochodzenia, funkcji,
celów, mechanizmów
działania oraz zmian,
jakie zachodzą w tym
obszarze.

W sposób szczegółowy i
ze wskazaniem
przykładów/analogii
wyjaśnia i charakteryzuje
specjalistyczne metody
badań w poszczególnych
obszarach działalności
organizacji, w
szczególności dotyczące
wykonywania i rozliczania
usług medycznych.

Zna etyczne aspekty
przywództwa w różnego
typu organizacjach.

Zna etyczne aspekty
przywództwa w różnego
typu organizacjach, w
szczególności związanych
z preferowanym przez
studenta obszarem i jest w
stanie wykorzystać wiedzę
w przyszłych badaniach.

Nie zna etycznych
aspektów przywództwa w
organizacjach.

Zna etyczne aspekty
przywództwa w
wybranych typach
organizacji.

Nie potrafi zidentyfikować
kwestii poddawanych
ocenie moralnej w
obszarze wyznaczania
celów organizacji i ich
realizacji.

Potrafi w stopniu ogólnym
zidentyfikować kwestie
poddawane ocenie
moralnej w obszarze
wyznaczania celów
organizacji i ich realizacji.

Potrafi w stopniu
szczegółowym
zidentyfikować kwestie
poddawane ocenie
moralnej w obszarze
wyznaczania celów
organizacji i ich
realizacji.

Potrafi w stopniu
szczegółowym i
wyczerpującym
zidentyfikować kwestie
poddawane ocenie
moralnej w obszarze
wyznaczania celów
organizacji i ich realizacji.

Nie potrafi identyfikować
źródła zmian w organizacji
i kierować nimi.

Potrafi w ograniczonym
stopniu i niesamodzielnie
identyfikować źródła
zmian w organizacji.

Potrafi samodzielnie
identyfikować źródła
zmian w organizacji.

Potrafi samodzielnie
identyfikować źródła
zmian w organizacji i
kierować nimi.

Nie jest w stanie
formułować argumenty
oraz przedstawiać swoje
stanowisko w dyskusji

Jest w stanie formułować argumenty oraz przedstawiać swoje stanowisko w dyskusji
dotyczącej etycznych zagadnień zarządzania organizacjami.
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dotyczącej etycznych
zagadnień zarządzania
organizacjami.

P_K02

Nie jest gotów
współdziałać w budowaniu
projektów społecznych i
dostrzegać etyczne aspekty
podejmowanych działań,
postępować
odpowiedzialnie,
respektując przyjęte w
środowisku zawodowym
normy moralne.

Jest gotów współdziałać w budowaniu projektów społecznych i dostrzegać etyczne
aspekty podejmowanych działań, postępować odpowiedzialnie, respektując przyjęte
w środowisku zawodowym normy moralne.

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)

28 h

16 h

Egzamin/zaliczenie

1h

1h

Udział w konsultacjach

2h

2h

Praca własna studenta, w tym:

44 h

56 h

-

Przygotowanie eseju

---

---

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

5h

10 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

23 h

30 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

16 h

16 h

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

31 h / 1,24 ECTS

16 h / 0,76 ECTS

---

---

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
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.
Roszkowska P., Business ethics: evidence from the world of finance, Warsaw School of Economics, Warszaw 2015.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−
−

Blanchard K., Etyka biznesu, Wyd. Studia EMKA, Warszawa 2010.
Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Kietliński K., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych,
Kraków 2005.

Inne materiały dydaktyczne:
−

Materiały dydaktyczne do zajęć zdalnych przygotowane przez nauczyciela akademickiego.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Kultura i społeczeństwo

O4
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Ogólnouczelniany / powiązany z przygotowaniem do prowadzenia
badań

Punkty ECTS:

3 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Justyna Dziedzic

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

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

28

1

29

Studia
niestacjonar
ne

16

1

17

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Formy zajęć
Konwersatoria

Metody dydaktyczne
Zajęcia aktywizujące z prezentacją multimedialną, dyskusja moderowana.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
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_W16

Umiejętności:
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P_U01

Potrafi interpretować wiedzę o relacjach między strukturami, instytucjami i organizacjami
społecznymi w skali krajowej i międzykulturowej wykorzystując ją w badaniach naukowych.

K_U03, K_U07

P_U02

Potrafi dyskutować o zmianach struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o
przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian.

K_U12, K_U18

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów uznać rolę człowieka i jego oddziaływanie na kulturę. Szanuje odmienności
kulturowe oraz inne od własnych wartości czy przekonania.

K_K01, K_K08

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

K1

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

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K2

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

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K3

Kultura narodowa; kultura ludowa, kultura chłopska.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K4

Kultura masowa i uczestnictwo w kulturze.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K5

Kultura popularna i jej rodzaje; kultura konsumpcyjna.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K6

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

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K7

Czas i pamięć w kulturze.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.

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

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

Konwersatorium

P_W02

x

x

Konwersatorium
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P_U01

x

x

Konwersatorium

P_U02

x

x

Konwersatorium

P_K01

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 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
wykorzystując ją w
badaniach naukowych.

Potrafi interpretować
wiedzę o relacjach między
strukturami, instytucjami i
organizacjami
społecznymi w skali
krajowej i
międzykulturowej
wykorzystując ją w
badaniach naukowych.

Potrafi interpretować
wiedzę o relacjach
między strukturami,
instytucjami i
organizacjami
społecznymi w skali
krajowej i
międzykulturowej
wykorzystując ją w
badaniach naukowych.

Potrafi interpretować
wiedzę o relacjach między
strukturami, instytucjami i
organizacjami społecznymi
w skali krajowej i
międzykulturowej
wykorzystując ją w
badaniach naukowych.

P_U02

Potrafi dyskutować o
Potrafi dyskutować o
zmianach struktur i
zmianach struktur i
instytucji społecznych oraz instytucji społecznych oraz
ich elementów, o
ich elementów, o
przyczynach, przebiegu,
przyczynach, przebiegu,
skali i konsekwencjach
skali i konsekwencjach
tych zmian.
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 roli
człowieka i jego
oddziaływania na kulturę.
Nie szanuje odmienności
kulturowych oraz innych
od własnych wartości czy
przekonań.

Jest gotów uznać rolę człowieka i jego oddziaływanie na kulturę. Szanuje
odmienności kulturowe oraz inne od własnych wartości czy przekonania.

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)

28 h

16 h

Egzamin/zaliczenie

1h

1h

Udział w konsultacjach

2h

2h

Praca własna studenta, w tym:

19 h

31 h

28

-

Przygotowanie eseju

---

---

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

7h

13 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

7h

13 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

5h

5h

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

31 h / 1,24 ECTS

19 h / 0,76 ECTS

---

---

50 h / 2 ECTS

50 h / 2 ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
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.
− Ignatowski G., Sułkowski Ł. (red.), Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe: współczesne wyzwania prawnoorganizacyjne, Difin, Warszawa 2017.
− 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.
− Stroińska E., Skorzycki M. (red.), Po co nam artyści? Szkice z socjologii kultury i sztuki, Wydawnictwo Społecznej Akademii
Nauk, Łódź 2015.
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.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Prawo autorskie

O5
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Ogólnouczelniany / do wyboru

Punkty ECTS:

2 ECTS

Rok / Semestr:

I/2

Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Dominika Dróźdż

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Brak.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przyswojenie wiedzy na temat praw autorskich i ich praktycznego wykorzystania w przyszłych działaniach
naukowo-badawczych.

C2

Identyfikacja i rozstrzyganie sporów w zakresie prawa autorskiego.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwer.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

14

1

15

Studia
niestacjonar
ne

8

1

9

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Formy zajęć
Konwersatoria

Metody dydaktyczne
Zajęcia aktywizujące z prezentacja multimedialną, dyskusja moderowana.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
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 praw autorskich i własności intelektualnej. Wymienia dobra stanowiące
własność intelektualną.

K_W18

P_W02

Zna reguły wykładni przepisów prawa z zakresu własności intelektualnej i prawa autorskiego.

K_W18

P_W03

Zna pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i rozumie ich etyczne uzasadnienie,
interpretację i ochronę dóbr majątkowych.

K_W18,
K_W20
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Umiejętności:
P_U01

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa
autorskiego, przysługujących praw autorom, współautorom i osobom związanym dobrem
intelektualnym i prawem majątkowym

K_U11

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów prawidłowo identyfikować i rozstrzygać spory wynikające z ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego

K_K02, K_K08

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

K1

Własność intelektualna. Zakres pojęcia.
Prawa autorskie: pojęcie utworu; rodzaje utworów; powstanie i przedmiot ochrony prawnoautorskiej; pojęcie i przedmiot ochrony prawa zależnego; wyłączenia spod ochrony prawa
autorskiego; pojęcie twórcy; wielość twórców; twórca – pracownik; twórca – student; utwory
połączone; utwory zbiorowe; kategorie praw autorskich: osobiste i majątkowe; obowiązki
producentów i importerów; pojęcie i zakres praw pokrewnych; dozwolony użytek utworów
chronionych; czas trwania prawa autorskich; przejście praw autorskich.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_K01

K2

Cywilnoprawna praw autorskich.
Przestępstwa przeciwko prawom autorskim – prawno-karna ochrona prawa autorskich.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_K01

K3

Licencje creative commons.
Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_K01

K4

Prawo do programu komputerowego.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.
PW1

Przyswojenie zagadnień poznanych na zajęciach i wzięcie udział w symulowanej dyskusji.

PW2

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu.

P_U01, P_K01
P_W01, P_W02,
P_W03

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

Konwersatorium

P_W02

x

Konwersatorium

P_W03

x

Konwersatorium

P_U01

x

x

x

Konwersatorium

P_K01

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:
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P_W01

Nie ma wiedzy z zakresu
praw autorskich i
własności intelektualnej.

Ma wiedzę z zakresu praw
autorskich i własności
intelektualnej. Wymienia
dobra stanowiące własność
intelektualną

Ma wiedzę z zakresu
praw autorskich i
własności intelektualnej.
Wymienia dobra
stanowiące własność
intelektualną.

Ma wiedzę z zakresu praw
autorskich i własności
intelektualnej. Wymienia
dobra stanowiące własność
intelektualną.

P_W02

Nie zna reguł wykładni
przepisów prawa z
zakresu własności
intelektualnej i prawa
autorskiego.

Zna reguły wykładni
przepisów prawa z zakresu
własności intelektualnej i
prawa autorskiego.

Zna reguły wykładni
przepisów prawa z
zakresu własności
intelektualnej i prawa
autorskiego.

Zna reguły wykładni
przepisów prawa z zakresu
własności intelektualnej i
prawa autorskiego.

P_W03

Nie zna pojęć i zasad z
zakresu prawa
autorskiego i nie rozumie
ich etycznego
uzasadnienia, nie potrafi
we właściwy sposób
zinterpretować ochrony
dóbr majątkowych.

Zna pojęcia i zasady z
zakresu prawa autorskiego
i rozumie ich etyczne
uzasadnienie, interpretację
i ochronę dóbr
majątkowych.

Zna pojęcia i zasady z
zakresu prawa
autorskiego i rozumie ich
etyczne uzasadnienie,
interpretację i ochronę
dóbr majątkowych.

Zna pojęcia i zasady z
zakresu prawa autorskiego
i rozumie ich etyczne
uzasadnienie, interpretację
i ochronę dóbr
majątkowych.

P_U01

Nie potrafi wykorzystać
zdobytą wiedzę z zakresu
ochrony własności
intelektualnej, prawa
autorskiego,
przysługujących praw
autorom, współautorom i
osobom związanym
dobrem intelektualnym i
prawem majątkowym.

Potrafi wykorzystać
podstawową wiedzę z
zakresu ochrony własności
intelektualnej, niektórych
aspektów prawa
autorskiego,
przysługujących praw
autorom, współautorom i
osobom związanym
dobrem intelektualnym .

Potrafi wykorzystać
zdobytą wiedzę z zakresu
ochrony własności
intelektualnej, prawa
autorskiego,
przysługujących praw
autorom, współautorom i
osobom związanym
dobrem intelektualnym .

Potrafi wykorzystać
zdobytą wiedzę z zakresu
ochrony własności
intelektualnej, prawa
autorskiego,
przysługujących praw
autorom, współautorom i
osobom związanym
dobrem intelektualnym i
prawem majątkowym.

P_K01

Nie jest gotów
prawidłowo
identyfikować i
rozstrzygać spory
wynikające z ochrony
własności intelektualnej i
prawa autorskiego

Jest gotów prawidłowo
identyfikować i
rozstrzygać niektóre spory
wynikające z ochrony
własności intelektualnej i
prawa autorskiego.

Jest gotów prawidłowo
identyfikować i
rozstrzygać spory
wynikające z ochrony
własności intelektualnej

Jest gotów prawidłowo
identyfikować i
rozstrzygać spory
wynikające z ochrony
własności intelektualnej i
prawa autorskiego

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)

14 h

8h

Egzamin/zaliczenie

1h

1h

Udział w konsultacjach

2h

2h

Praca własna studenta, w tym:

33 h

39 h

-

Przygotowanie eseju

---

---

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

8h

10 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

15 h

19 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

10 h

10 h

50 h / 2 ECTS

50 h / 2 ECTS

17 h / 0,68 ECTS

11 h / 0,44 ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
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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:
− Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
− Załucki M., Prawo własności intelektualnej, Difin, Warszawa 2018.
− Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Prawo autorskie i prawa pokrewne.
Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2015.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, C. H..Beck, Warszawa 2018.
− Załucki M., Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje, Wyd. Ius at Tax, Warszawa
2017.
− Barta J., red. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, Warszawa, Wolters
Kluwer, 2017.
Inne materiały dydaktyczne:
− Materiały dydaktyczne do zajęć zdalnych przygotowane przez nauczyciela akademickiego.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej

O5

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Ogólnouczelniany / do wyboru

Punkty ECTS:

2 ECTS

Rok / Semestr:

I/2

Osoba koordynująca przedmiot:

dr prof. SAN Agata Kołodziejska

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza: Ogólna wiedza dotyczaca RODO.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie wymogów, sposobów ochrony danych osobowych oraz dostępu do
informacji publicznych.

C2

Kształtowanie postawy ustawicznego oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy w zakresie ochrony danych
osobowych i informacji publicznych.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwer.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

14

1

15

Studia
niestacjonar
ne

8

1

9

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Konwersatorium

W trakcie zajęć prowadzący omawia poszczególne zagadnienia ze studentami na
podstawie przygotowanych materiałów (akty prawne, literatura, orzecznictwo
sądowe), inicjuje dyskusję, inspiruje do samodzielnego wypowiadania się, stosuje
prezentacje multimedialne, przedstawia kazusy i studia przypadków, dyskusja
moderowana, scenki.

Formy zajęć
Konwersatoria

Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
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

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji.

K_W03
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P_W02

Zna zasady oceny skutków przetwarzania danych dla praw i wolności osób fizycznych. Zna
funkcje dostępu do informacji publicznej. Wyjaśnia związki pomiędzy interesem publicznym a
ochroną informacji niejawnych.

K_W14

Umiejętności:
P_U01

Potrafi wykazać umiejętności stosowania w pracy lub nauce wiedzy z zakresu ochrony danych
osobowych i informacji niejawnych.

K_U07, K_U11

P_U02

W zakresie działalności społecznej i gospodarczej stosuje rozwiązania prawne odnoszące się do
przepisów o ochronie danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej.

K_U11

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest świadomy konieczności wykazywania się etyczną postawą w ramach pełnionych ról
społecznych lub organizacyjnych.

K_K08

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

K1

Ogólna charakterystyka konstrukcji prawa ochrony danych osobowych i informacji. Źródła
prawa (europejskie i krajowe). Zasady przetwarzania danych osobowych i rejestracja zbiorów
danych osobowych. Nowe zasady i przesłanki przetwarzania danych osobowych wynikające z
ogólnego rozporządzenia UE dotyczącego ochrony danych osobowych oraz z tzw. dyrektywy
policyjnej. Organ nadzorczy.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K2

Odpowiedzialność za naruszenia obowiązków wynikające z przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych. Nowe środki ochrony prawnej osób fizycznych oraz nowe instrumenty
odpowiedzialności finansowej administratora danych na podstawie ogólnego rozporządzenia
dotyczącego ochrony danych osobowych.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K3

Zasady ochrony informacji niejawnych. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej.
Ochrona danych osobowych w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych. Rola ABW w systemie
ochrony informacji niejawnych.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K4

Pojęcie informacji publicznej. Przesłanki, tryb i koszty udostępnienia informacji publicznej.
Okoliczności wyłączające. Dostęp do informacji przetworzonej. Postępowanie odwoławcze.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Zapoznanie się z literatura podstawową.

P_W01, P_W02

PW2

Przygotowanie prezentacji grupowej w zakresie analizy procedur i praktyk ochrony danych
osobowych wybranej organizacji oraz autorskich propozycji usprawnień.

P_U01, P_U02,
P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

Konwersatorium

P_W02

x

Konwersatorium

P_U01

x

x

Konwersatorium

P_U02

x

x

Konwersatorium

P_K01

x

x

Konwersatorium

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
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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:

Definiuje podstawowe
pojęcia z zakresu ochrony
danych osobowych i
informacji.

Definiuje pojęcia
ochrony danych
osobowych i ochrony
informacji w sektorze
publicznym. Objaśnić
zasady i przetwarzania
danych osobowych i
informacji, wskazać
zasady
odpowiedzialności za
naruszenie przepisów.

Definiuje pojęcia i
objaśnić przesłanki
przetwarzania danych w
kontekście zasad systemu
ochrony danych
osobowych. Wyjaśnić
zasady ochrony informacji
w sektorze publicznym.
Wskazać zasady
odpowiedzialności
odszkodowawczej,
administracyjnej i karnej
za naruszenie przepisów.

Wskazuje
funkcjonowanie systemu
ochrony danych,
zidentyfikować zadania
administratorów,
podmiotów
przetwarzających.
Wskazać i wyjaśnić
zadania organów
publicznych w zakresie
ochrony informacji.

Wskazuje funkcjonowanie
systemu ochrony danych
ze szczególnych
uwzględnieniem organu
nadzorczego oraz organów
europejskich.
Zidentyfikować zadania
administratorów,
podmiotów
przetwarzających.
Wskazać i wyjaśnić
zadania organów
publicznych w zakresie
ochrony informacji w
kontekście ochrony
interesu publicznego.

P_U01

Nie potrafi wykazać
Potrafi wykazać
umiejętności stosowania w umiejętności stosowania w
pracy lub nauce
pracy lub nauce
jakiejkolwiek wiedzy z
jakiejkolwiek wiedzy z
zakresu ochrony danych
zakresu ochrony danych
osobowych i informacji
osobowych i informacji
niejawnych.
niejawnych.

Potrafi wykazać
umiejętności stosowania
wiedzy z ochrony danych
osobowych w obrocie
gospodarczym.
Wykorzystać w praktyce
zawodowej informacje
publiczne.

Potrafi podjąć decyzje w
zakresie realizacji
obowiązków wynikających
z przepisów dotyczących
ochrony danych
osobowych, zaproponować
rozwiązanie dotyczące,
m.in. szacowania ryzyka,
stosowania rozwiązań
technicznych celu ochrony
danych (szyfrowanie,
pseudonimizacja).

P_U02

W zakresie działalności
społecznej i gospodarczej
nie stosuje rozwiązań
prawnych odnoszących się
do przepisów o ochronie
danych osobowych oraz
dostępu do informacji
publicznej.

W zakresie działalności
gospodarczej stosuje
rozwiązania prawne
odnoszące się do dostępu
do informacji publicznej.

W zakresie działalności j
i gospodarczej stosuje
rozwiązania prawne
odnoszące się do
przepisów o ochronie
danych osobowych oraz
dostępu do informacji
publicznej.

W zakresie działalności
społecznej i gospodarczej
stosuje rozwiązania
prawne odnoszące się do
przepisów o ochronie
danych osobowych oraz
dostępu do informacji
publicznej.

P_K01

Nie jest świadomy
konieczności
wykazywania się etyczną
postawą w ramach
pełnionych ról
społecznych lub
organizacyjnych

Jest świadomy
konieczności
wykazywania się etyczną
postawą w ramach
pełnionych niektórych ról
społecznych

Jest świadomy
konieczności
wykazywania się etyczną
postawą w ramach
pełnionych niektórych
ról społecznych i
organizacyjnych

Jest świadomy
konieczności wykazywania
się etyczną postawą w
ramach pełnionych ról
społecznych lub
organizacyjnych

Przedmioto
we efekty
uczenia się

P_W01

P_W02

Nie definiuje pojęć z
zakresu ochrony danych
osobowych i informacji.

Nie wskazuje zasady
oceny skutków
przetwarzania danych dla
praw i wolności osób
fizycznych.
Scharakteryzować funkcji
dostępu do informacji
publicznej. Wyjaśnić
związku pomiędzy
interesem publicznym a
ochroną informacji
niejawnych.

Wskazuje zasady oceny
skutków przetwarzania
danych dla praw i
wolności osób fizycznych.
Scharakteryzować funkcji
dostępu do informacji
publicznej. Wyjaśnić
związku pomiędzy
interesem publicznym a
ochroną informacji
niejawnych.
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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)

14 h

8h

Egzamin/zaliczenie

1h

1h

Udział w konsultacjach

2h

2h

Praca własna studenta, w tym:

33 h

39 h

-

Przygotowanie eseju

---

---

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

8h

10 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

15 h

19 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

10 h

10 h

50 h / 2 ECTS

50 h / 2 ECTS

17 h / 0,68 ECTS

11 h / 0,44 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

---

---

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
−
−
−

Stępień-Banach A., Bezpieczeństwo danych osobowych w cyberprzestrzeni, Warszawa, Wydawnictwo Społecznej Akademii
Nauk, 2019.
Krasuski A. Ochrona danych osobowych na podstawie RODO, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2018.
Jendra M., Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów, Warszawa, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2018.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−

Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych. E. Bielak-Joma (red.), D. Lubasz (red.), Wydawnictwo Wolters
Kluwer, Warszawa 2016.

Inne materiały dydaktyczne:
−

Akty prawne prawa ubezpieczeń społecznych, komentarze do aktów prawnych, wybrane pozycje z czasopism naukowych:
Monitor Prawniczy, ABI EXPERT, Państwo i Prawo, Orzecznictwo Sądów Polskich, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych,
Rzeczpospolita, Gazeta Prawna i inne; wiadomości z profesjonalnych stron internetowych: www.uodo.gov.pl.
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PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Koncepcje zarządzania

P1
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Podstawowy / powiązany z przygotowaniem do prowadzenia
badań

Punkty ECTS:

5 ECTS

Rok / Semestr:

I/1

Osoba koordynująca przedmiot:

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Brak.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów w zakresie wiedzy dotyczącej rozumienia klastycznych i
współczesnych koncepcji zarządzania w gospodarce.

C2

Studenci poznają istotę, przesłanki, motywy tworzenia różnych koncepcji zarządzania w dobie globalizacji
gospodarki
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

28

2

58

16

2

34

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia
Formy zajęć

Wykłady

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykłady aktywizujące, dyskusja.
Praca w grupach, analiza przypadku, studium przypadku, warsztaty w grupach.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Wykład: jednostka dydaktyczna 2h, w tym wykład klasyczny (1h), interakcja ze
studentami - dyskusja, pytania i odpowiedzi, informacje (0,5 h).
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna koncepcje zarządzania zorientowane na jakość oraz na klienta.

K_W12

P_W02

Zna współczesne koncepcje zarządzania oraz metody pomiaru i zarządzania organizacją.

K_W13

Umiejętności:
P_U01

Potrafi zastosować koncepcję zarządzania zorientowaną na wyszczuplanie – Lean Management

K_U03, K_U12

P_U02

Potrafi dobrać metody i narzędzia umożliwiające przygotowanie opisu, bądź analizy problemu
dotyczącego organizacji i jej otoczenia.

K_U04

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów tworzyć i uczestniczyć w pracach zespołów interdyscyplinarnych, w ramach tego
aspektu uznaje znaczenie działań ekonomicznych i zarządczych.

K_K03

P_K02

Jest świadom posiadanych zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i
poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy osobom niebędącym specjalistami w zakresie
zarządzania

K_K02, K_K04

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład:

Lp.
W1
W2

Koncepcje zarządzania - nowoczesna klasyfikacja. Rodzaje. Zależności pomiędzy
koncepcjami.
Rola menedżera w nowoczesnych koncepcjach zarządzania. Rola i znaczenie menedżera w
zarządzaniu organizacją. Zarządzanie jako realizacja strategii właścicieli. Funkcje i style
zarzadzania w nowoczesnych koncepcjach.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

P_W01, P_W02
P_W01, P_W02,
P_K01, P_K02

W3

Koncepcje systemowe i projektowe. Zarządzanie jakością.

P_W01, P_W02,
P_K01, P_K02

W4

Zarządzanie komunikacją. Zarządzanie wiedzą. Gromadzenie wiedzy. Modele tworzenia
wiedzy. Warunki do rozwoju wiedzy. Proces komunikacji międzyludzkiej.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02

W5

Zarządzanie zmianami. Uwarunkowania procesu zmian. Rodzaje zmian w organizacji. Źródła
oporów przeciw zmianom. Doskonalenie i rozwój organizacji.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

W6

Koncepcje zarządzania – podejście społeczne. Koncepcja CSR.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K02

W7

Zarządzanie ryzykiem.

P_W01, P_W02,
P_K01, P_K02

W8

Znaczenie compliance dla organizacji.
Kultura organizacji a koncepcje zarządzania. Wielokulturowość. Rola zaufania.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Wprowadzenie do problematyki koncepcji zarządzania. Podejście sytuacyjne, systemowe i
procesowe w zarządzaniu

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw2

Rola Menedżera w nowoczesnych koncepcjach zarządzania. Rola i znaczenie menedżera w
zarządzaniu organizacją.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02
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Ćw3

Charakterystyka koncepcji reengineeringu, jako współczesnej metody restrukturyzacji
przedsiębiorstwa

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw4

Wdrażanie benchmarkingu w przedsiębiorstwie.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw5

Charakterystyka procedury wdrażania TQM.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw6

Zastosowanie koncepcji zorientowanych na wyszczuplanie – Lean Management

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw7

Budowa organizacji uczącej się na konkretnym przykładzie.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw8

Znaczenie compliance dla organizacji. Kultura organizacji a koncepcje zarządzania.
Wielokulturowość. Rola zaufania.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Zapoznanie się z literaturą związaną z koncepcjami zarządzania

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02

PW2

Opracowanie materiałów do pracy zaliczeniowej.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02

PW3

Przygotowanie się do egzaminu pisemnego.

P_W01, P_W02

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

x

Wykład,
ćwiczenia

P_W02

x

x

x

Wykład,
ćwiczenia

P_U01

x

x

Wykład,
ćwiczenia

P_U02

x

x

Wykład,
ćwiczenia

P_K01

Wykład,
ćwiczenia

P_K02

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:
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P_W01

P_W02

P_U01

Zna koncepcje zarządzania
zorientowane na jakość
oraz niektóre koncepcja
zarządzania zorientowane
na klienta.

Zna koncepcje
zarządzania
zorientowane na jakość
oraz na klienta.

Zna koncepcje zarządzania
zorientowane na jakość
oraz na klienta i odnosi je
do literatury przedmiotu.

Nie zna współczesnych
koncepcji oraz metod
pomiaru i zarządzania
dokonaniami organizacji

Zna współczesne
koncepcje oraz metody
pomiaru i zarządzania
dokonaniami organizacji

Prezentuje
zaawansowaną wiedzę
na temat współczesnych
koncepcji oraz metod
pomiaru i zarządzania
dokonaniami organizacji

W sposób szczegółowy i
ze wskazaniem
przykładów/analogii
omawia współczesne
koncepcje oraz metody
pomiaru i zarządzania
dokonaniami organizacji

Nie potrafi zastosować
koncepcji zarządzania
zorientowaną na
wyszczuplanie – Lean
Management

Potrafi zastosować
elementy koncepcji
zarządzania zorientowaną
na wyszczuplanie – Lean
Management

Potrafi zastosować
koncepcję zarządzania
zorientowaną na
wyszczuplanie – Lean
Management

Nie zna koncepcji
zarządzania
zorientowanej na jakość
oraz na klienta.

Potrafi zastosować
koncepcję zarządzania
zorientowaną na
wyszczuplanie – Lean
Management i ocenić jej
skutki

P_U02

Nie potrafi dokonać
doboru odpowiednich
metod i narzędzi do opisu
oraz analizy problemów i
obszarów działalności
organizacji i jej otoczenia.

Potrafi dokonać doboru
odpowiednich metod i
narzędzi do opisu oraz
analizy problemów i
obszarów działalności
organizacji i jej otoczenia.

Potrafi dokonać doboru
odpowiednich metod i
narzędzi do opisu oraz
analizy problemów i
obszarów działalności
organizacji i jej
otoczenia.

Potrafi dokonać doboru
odpowiednich metod i
narzędzi do opisu oraz
analizy problemów i
obszarów działalności
organizacji i jej otoczenia
oraz oceny ich
przydatności i
skuteczności w
zarządzaniu

P_K01

Nie jest przygotowany do
tworzenia i uczestniczenia
w pracy zespołów
interdyscyplinarnych

W znacznym stopniu jest
przygotowany do
tworzenia i uczestniczenia
w pracy zespołów
interdyscyplinarnych

Jest przygotowany do
tworzenia i
uczestniczenia w pracy
zespołów
interdyscyplinarnych

Jest bardzo dobrze
przygotowany do
tworzenia i uczestniczenia
w pracy zespołów
interdyscyplinarnych

Nie jest świadom
Jest świadom posiadanych
posiadanych zdolności
pewnych zdolności
porozumiewania się z
porozumiewania się z
ludźmi w środowisku
ludźmi w środowisku
organizacji i poza nim oraz organizacji i poza nim oraz
przekazywania swojej
przekazywania swojej
wiedzy osobom
wiedzy osobom
niebędącym specjalistami niebędącym specjalistami
w zakresie zarządzania, w w zakresie zarządzania, w
szczególności
szczególności
profesjonalistom
profesjonalistom
medycznym
medycznym

Jest świadom
posiadanych zdolności
porozumiewania się z
ludźmi w środowisku
organizacji i poza nim
oraz przekazywania
swojej wiedzy osobom
niebędącym
specjalistami w zakresie
zarządzania, w
szczególności
profesjonalistom
medycznym

Jest świadom posiadania
bardzo dużych zdolności
porozumiewania się z
ludźmi w środowisku
organizacji i poza nim oraz
przekazywania swojej
wiedzy osobom
niebędącym specjalistami
w zakresie zarządzania, w
szczególności
profesjonalistom
medycznym

P_K02

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)

56 h

32 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

63 h

87 h

---

---

-

Przygotowanie eseju
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-

Przeprowadzenie badań literaturowych

13 h

22 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

40 h

50 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

62 h / 2,48 ECTS

38 h / 1,52 ECTS

---

---

125 h / 5 ECTS

125 h / 5 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:
− Puciato D., Łobos K., Dekalog współczesnego zarządzania. Najnowsze nurty, koncepcje, metody (ebook) DIFIN 2016.
− Wojtkiewicz K., Inteligentny biznes Wydawnictwo Naukowe PWN 2019.
− Rubin J., Naumiuk M., Grabowski W., Zwinnologia, MT Biznes 2020.
− Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE 2010.
− Czerska M., Szpitter A. (red.), Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−

Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN 2020.

− Lichtarski J., Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2015.
−

−
−
−

Bitkowska A., Weiss E., Wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem: teoria i praktyka, Vizja Press & IT, Warszawa
2015.
Zimniewicz K., Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2014.
Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.

Inne materiały dydaktyczne:
−

Studia przypadków, prezentacje multimedialne. Materiały przygotowane na zajęcia zdalne.

42

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Współczesne problemy makroekonomiczne

P2

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Podstawowy / powiązany z przygotowaniem do prowadzenia
badań

Punkty ECTS:

5 ECTS

Rok / Semestr:

I/1

Osoba koordynująca przedmiot:

dr hab. prof. SAN Halina Sobocka - Szczapa

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Znajomość problemów mikroekonomii, ogólna wiedza o społeczeństwie i gospodarce.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy współczesnych problemów ekonomicznych oraz ich
znaczenia w życiu społecznym i gospodarczym

C2

Kształtowanie postawy samodzielnego i ustawicznego pogłębiania wiedzy w zakresie ekonomii.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

28

2

58

16

2

34

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład

Wykład z wykorzystaniem elementów multimedialnych, prezentacja, elementy
dyskusji.

Ćwiczenia
Formy zajęć

Wykłady

Ćwiczenia

Casy study, dyskusja moderowana, analizy porównawcze.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Wykład: jednostka dydaktyczna 2h, w tym wykład klasyczny (1h), interakcja ze
studentami - dyskusja, pytania i odpowiedzi, informacje (0,5 h).
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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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 kluczowe doktryny gospodarcze i koncepcje organizacji. Posługuje się przy ich opisie
terminologią nauk ekonomicznych oraz społecznych na rozszerzonym poziomie.

K_W01

P_W02

Dysponuje wiedzą o ekonomicznych i społecznych skutkach różnic w zakresie postępu
gospodarczego konkretnych instytucji, bądź państw.

K_W02

P_W03

Ma wiedzę dotyczącą istoty i znaczenia przypisywanego koncepcji zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego.

K_W06

Umiejętności:
P_U01

Zarówno w nauce, jak i pracy, potrafi zastosować wiedzę obejmującą ekonomiczny aspekt
zarządzania.

K_U07

P_U02

Identyfikuje i formułuje konkretne problemy badawcze umożliwiające analizę zjawisk i
procesów w skali narodowej, międzynarodowej i globalnej danej organizacji, instytucji, bądź
przedsiębiorstwa.

K_U03

P_U03

Przygotowuje prace pisemne związane z problematyką zarządzania w języku polskim i języku
obcym.

K_U17

Kompetencje społeczne:
P_K01

Uczestniczy w pracach zespołów interdyscyplinarnych i przejawia zrozumienie dla aspektów
ekonomicznych podejmowanych działań.

K_K03

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

T1

T2

T3

T4

T5

Wykład / ćwiczenia:
Makroekonomia – zakres i metody analiz
a) główne nurty teoretyczne makroekonomii
b) specyfika globalnego rynku
c) model ruchu okrężnego strumieni pieniężnych
d) podstawowe tożsamości makroekonomiczne
Mierniki działalności gospodarczej
a) wzrost gospodarczy a rozwój gospodarczy
b) Produkt Krajowy Brutto i metody jego obliczania
c) Produkt Narodowy Brutto
d) Produkt Narodowy Netto
e) PKB a dobrobyt społeczny
Popytowe i podażowe determinanty dochodu narodowego
a) składniki agregatowego popytu
b) funkcja konsumpcji i oszczędności
c) oddziaływanie inwestycji na dochód narodowy (mnożnik inwestycyjny)
d) funkcja agregatowego popytu
e) równowaga w gospodarce i jej przywracanie
f) zasoby gospodarcze i ich efektywność – procesy wzrostu i rozwoju gospodarczego
Funkcje współczesnego państwa w gospodarce
a) pojęcie państwa i jego funkcje społeczno-ekonomiczne
b) argumenty za i przeciw rozbudowie funkcji państwa
c) rola państwa we współczesnej gospodarce
Zależności między inflacją i bezrobociem
a) polityka antyinflacyjna państwa
b) kształtowanie się inflacji w Polsce oraz w wybranych krajach w latach 1990-2010
c) teorie bezrobocia
d) bezrobocie a polityka państwa
e) równowaga na rynku pracy. Bezrobocie naturalne

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01
P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01
P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01
P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01
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T6

T7

T8

f) krzywa Philippsa
Równowaga na rynku dóbr u usług. Krzywa IS
a) funkcja konsumpcji i oszczędności. Czynniki determinujące
b) równanie inwestycji. Czynnik określające zmianę inwestycji
c) konstrukcja krzywej IS i jej znaczenie
d) stan równowagi na rynku towarowym
Równowaga na rynku pieniądza. Krzywa LM
a) motywy czynniki determinujące popyt na pieniądz
b) podaż pieniądza i jej miary
c) mnożnik kreacji pieniądza
d) tożsamość popytu i podaży pieniądza
e) konstrukcja LM i jej interpretacja
f) równowaga na rynku pieniężnym
Makroekonomia gospodarki otwartej
a) korzyści wymiany handlowej z zagranicą- teoria kosztów komparatywnych
b) bilans płatniczy i jego części składowe
c) kurs walutowy. Sztywne i płynne kursy walutowe
d) pojęcie i skutki ekonomiczne zmiany kursów walutowych
e) problem zadłużenia zagranicznego
f) krzywa bilansu płatniczego i jej znaczenie

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.
PW1

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przygotowanie się do egzaminu pisemnego.

P_W01, P_W02,
P_W03

PW2

Przygotowanie w grupie projektu w postaci opracowania zestawień statystycznych wybranych
zjawisk makroekonomicznych, przygotowanie prezentacji wyników badań jako forma
przygotowania projektu.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

Wykład /
Ćwiczenia

P_W02

x

x

Wykład /
Ćwiczenia

P_W03

x

x

Wykład /
Ćwiczenia

P_U01

x

Wykład /
Ćwiczenia

P_U02

x

Wykład /
Ćwiczenia

P_U03

x

Wykład /
Ćwiczenia

P_K01

x

Wykład /
Ćwiczenia

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
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Przedmioto
we efekty
uczenia się

P_W01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie / nie potrafi / nie
jest gotów do:
Nie posługuje się
terminologią nauk
ekonomicznych

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /
potrafi / jest gotów do:

Posługuje się ogólną
terminologíą nauk
ekonomicznych

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:

Potrafi scharakteryzować
wybrane doktryny
ekonomiczne.

Potrafi swobodnie
posługiwać się
terminologíą nauk
ekonomicznych,
charakteryzując doktryny
gospodarcze

P_W02

Nie ma wiedzy o skutkach
procesów gospodarowania

Wskazuje tylko niektóre
skutki ekonomiczne
procesów gospodarowania

W sposób wszechstronny
charakteryzuje skutki
procesów
gospodarowania

Oprócz wszechstronnej
charakterystyki skutków
procesów gospodarowania
jest w stanie wskazać na
ich wpływ na
zaawansowanie
gospodarcze

P_W03

Nie charakteryzuje istoty
zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego

Charakteryzuje istotę
zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego

Charakteryzuje tylko
niektóre elementy
zrównoważonego
rozwoju społecznogospodarczego

Charakteryzuje
wszechstronnie istotę
zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego

P_U01

Nie potrafi wykorzystać
posiadanej wiedzy
obejmującej ekonomiczny
aspekt zarządzania.

Potrafi wykorzystać
jedynie elementarną
wiedzę obejmującą
ekonomiczny aspekt
zarządzania.

Wykazać się ogólną
wiedzą obejmującą
ekonomiczny aspekt
zarządzania.

Wykorzystać szczegółową
i wyczerpującą wiedzą
obejmującą ekonomiczny
aspekt zarządzania.

P_U02

Nie potrafi identyfikować i
formułować problemów
badawczych
umożliwiających analizę
zjawisk i procesów.

Potrafi w stopniu
elementarnym
identyfikować problemy
badawcze.

Potrafi w stopniu
szczegółowym
identyfikować i
formułować problemy
badawcze.

Potrafi identyfikować i
formułować problemy, jak
również analizować
zjawiska i procesy złożone
w stopniu szczegółowym
oraz wyczerpującym

P_U03

Nie potrafi
przygotowywać prac
pisemnych w języku
polskim i obcym
związanym z
problematyką zarządzania.

Potrafi przygotować pracę
pisemną w języku polskim
i obcym związaną z
problematyką zarządzania,
ale mającą charakter
prosty

Potrafi przygotować
pracę pisemną w języku
polskim i obcym
związaną z problematyką
zarządzania, wiążąc
niektóre zagadnienia

Potrafi przygotować pracę
pisemną w języku polskim
i obcym związaną z
problematyką zarządzania
w sposób kompleksowy
oraz rozwiązującą
postawiony problem

P_K01

Nie jest gotów tworzyć i
uczestniczyć w pracach
zespołów
interdyscyplinarnych.

Jest gotów tworzyć i uczestniczyć w pracach zespołów interdyscyplinarnych.

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)

56 h

32 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

63 h

87 h

---

---

-

Przygotowanie eseju
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-

Przeprowadzenie badań literaturowych

13 h

22 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

40 h

50 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

62 h / 2,48 ECTS

38 h / 1,52 ECTS

---

---

125 h / 5 ECTS

125 h / 5 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:
−
−
−

Makroekonomia - Paul Krugman, Robin Wells, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.
Podstawy ekonomii, pod red. R. Milewskiego i E. Kwiatkowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Podstawy ekonomii. Ćwiczenia, zadania, problemy, pod. red. R. Milewskiego i E. Kwiatkowskiego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−

−
−
−

Makroekonomia - Begg David, Fisher Stanley, Vernasca Gianluigi, Dornbusch Rudige PWE 2020
Blanchard O., Makroekonomia, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszaw 2017.
Zalega T. (red.), Nowak A.Z. (red.), Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015.
Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Samuelson P. A., Nordhaus W., Ekonomia. Tom 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Inne materiały dydaktyczne:
−

Foliogramy, prezentacje multimedialne, studium przypadku. Materiały przygotowane na zajęcia zdalne.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Prawo cywilne i gospodarcze

P3
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Podstawowy

Punkty ECTS:

3 ECTS

Rok / Semestr:

I/1

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Piotr Mikołajczyk

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza
Wiedza z zakresu prawoznawstwa
Umiejętności
Student potrafi wykorzystać w organizacjach elementy prawa .
Kompetencje społeczne
Student jest gotowy do wyrażania własnych opinii i ich obrony
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Zapoznanie studentów z elementami prawa gospodarczego i cywilnego.

C2

Nabycie umiejętności analizy i interpretacji przepisów prawa gospodarczego i cywilnego.

C3

Nabycie umiejętności poszukiwania informacji dotyczących zmian w prawie gospodarczym i cywilnym.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

28

1

29

Studia
niestacjonar
ne

16

1

17

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Konwersatorium

Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Dyskusja moderowana

Formy zajęć

Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
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 pojęcia z zakresu prawa gospodarczego oraz cywilnego.

K_W14,
K_W18
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Umiejętności:
P_U01

Potrafi wyszukiwać potrzebne informacje dotyczące prawa gospodarczego i cywilnego w
tekstach źródłowych, w tym literaturze specjalistycznej.

K_U02, K_U11

Kompetencje społeczne:
P_K01

Wykazuje się gotowością do ciągłego doskonalenia się i pogłębiania posiadanej wiedzy.

K_K04

P_K02

Jest gotów zasięgnąć opinii eksperckiej w zakresie problemu związanego z interpretacją
przepisu prawa gospodarczego.

K_K05

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

K1

Źródła prawa handlowego i podstawowe pojęcia związane z prawem handlowym, cywilnym i
gospodarczym, pojęcie przedsiębiorstwa w znaczeniu podmiotowym oraz przedmiotowym.

P_W01, P_W01,
P_K01, P_K02

K2

Obowiązki przedsiębiorcy, dobra osobiste przedsiębiorcy. Zasady rejestrowania
przedsiębiorców (Krajowy Rejestr Sądowy) i występowania przedsiębiorców w obrocie,
pełnomocnicy, prokurenci.

P_W01, P_W01,
P_K01, P_K02

K3

Tworzenie i organizacja spółek / spółka cywilna i spółki handlowe - osobowe i kapitałowe.

P_W01, P_W01,
P_K01, P_K02

K4

Tworzenie i zasady działania spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwowych. Prowadzenie
działalności gospodarczej przez fundacje i stowarzyszenia.

P_W01, P_W01,
P_K01, P_K02

K5

Ochrona konkurencji, zakaz konkurencji,
przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym.

konkurencji,

P_W01, P_W01,
P_K01, P_K02

K6

Rola umów w obrocie gospodarczym, formy prawne zawierania umów i sposoby ich zawarcia
(negocjacje, oferta, przetarg, zamówienia publiczne).

P_W01, P_W01,
P_K01, P_K02

K7

Zasada swobody umów, wykonanie umowy, odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy.

P_W01, P_W01,
P_K01, P_K02

K8

Charakterystyka prawna wybranych typów umów.

P_W01, P_W01,
P_K01, P_K02

K9

Podstawowe zasady prawa upadłościowego.

P_W01, P_W01,
P_K01, P_K02

K10

Charakterystyka źródeł publikacji nowych aktów prawnych.

P_W01, P_W01,
P_K01, P_K02

zwalczanie

nieuczciwej

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.
PW1

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu.

PW2

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu.

P_W01, P_W01,
P_K01, P_K02
P_W01, P_W01,
P_K01, P_K02

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

Konwersatorium

P_U01

x

x

Konwersatorium

P_K01

x

x

Konwersatorium
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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 zna pojęć z zakresu
prawa gospodarczego i
cywilnego

Zna podstawowe pojęcia z
zakresu prawa
gospodarczego i cywilnego

Zna w stopniu
pogłębionym pojęcia z
zakresu prawa
gospodarczego i
cywilnego

Zna w stopniu
pogłębionym pojęcia z
zakresu prawa
gospodarczego i cywilnego
i potrafi je interpretować.

Potrafi wyszukiwać
potrzebne informacje
dotyczące prawa
gospodarczego i
cywilnego w tekstach
źródłowych dostępnych
w różnych publikacjach.

Potrafi wyszukiwać
potrzebne informacje
dotyczące prawa
gospodarczego i cywilnego
w tekstach źródłowych i w
pogłębionym stopniu je
analizować.

P_U01

P_K01

P_K02

Nie potrafi wyszukiwać
Potrafi wyszukiwać
potrzebnych informacji
potrzebne informacje
dotyczących prawa
dotyczące prawa
gospodarczego i cywilnego gospodarczego i cywilnego
w tekstach źródłowych.
w podstawowych tekstach
źródłowych.
Nie wykazuje się
gotowością do ciągłego
doskonalenia się i
pogłębiania posiadanej
wiedzy.
Nie jest gotów zasięgnąć
opinii eksperckiej w
zakresie problemu
związanego z interpretacją
przepisu prawa
gospodarczego i
cywilnego.

Wykazuje się gotowością do ciągłego doskonalenia się i pogłębiania posiadanej
wiedzy.

Jest gotów zasięgnąć opinii eksperckiej w zakresie problemu związanego z
interpretacją przepisu prawa gospodarczego i cywilnego.

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)

28 h

16 h

Egzamin/zaliczenie

1h

1h

Udział w konsultacjach

2h

2h

Praca własna studenta, w tym:

44 h

56 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

14 h

16 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

15 h

25 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

15 h

15 h

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

31 h / 1,24 ECTS

19 h / 0,76 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

---

---

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
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XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
−
−
−

−
−
−

Prawo gospodarcze (e book) praca zbiorowa, C.H.Beck 2020.
Prawo cywilne Radwański Z., Olejniczak A., C.H.Beck 2019.
Gronkiewicz – Waltz H., Wierzbowski M. (red.), Prawo gospodarcze: zagadnienia administracyjno-prawne, LexisNexis,
Warszawa 2017.
Kidyba A., Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2017.
Katner W. J. (red.), Prawo gospodarcze i handlowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Marek M., Prawo gospodarcze: wybrane zagadnienia, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−
−

Prawo cywilne, Brzozowski A., Kocot W., Skowrońska-Bocian E., Wolters Kluwer2018.
Prawo gospodarcze. Przepisy 2020, Agnieszka Kaszok.
Prawo cywilne. Przepisy 2020, Agnieszka Kaszok.

Inne materiały dydaktyczne:
−

Źródła internetowe aktów prawnych.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Statystyka w zarządzaniu

P4
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Podstawowy

Punkty ECTS:

3 ECTS

Rok / Semestr:

I/I

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Matematyka: rachunek prawdopodobieństwa, własności funkcji liniowej. Statystyka opisowa: klasyczne miary tendencji
centralnej i dyspersji, miary zależności. Ekonometria: pojęcie regresji liniowej.
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
Egzamin/zali
czenie

Suma
godzin

28

2

44

16

2

26

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

14

Studia
niestacjonar
ne

8

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład

Wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych) w formie konwersatorium,
dyskusja.

Ćwiczenia

Ćwiczenia wspierane technikami komputerowymi (wykorzystanie oprogramowania
GRETL i SPSS), projekt.

Formy zajęć

Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Wykłady

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Wykład: jednostka dydaktyczna 2h, w tym wykład klasyczny (1h), interakcja ze
studentami - dyskusja, pytania i odpowiedzi, informacje (0,5 h).
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
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2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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.

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.

K_W03, K_W10,
K_W11,
K_W12

Umiejętności:
P_U01

Posiada umiejętności zastosowania wybranych metod opisu, analizy i weryfikacji relacji
między zjawiskami finansowymi, ekonomicznymi i społecznymi.

K_U04

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_U05

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów do analizy i krytycznej oceny źródeł informacji

K_K06

P_K02

Jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania
wspólnych celów, tj. planowanie działania przedsiębiorstwa, oszacowania prognoz wybranych
zmiennych ekonomicznych związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

K_K02

P_K03

Jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego projektowania i prowadzenia badań w
kierunku analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie.

K_K07

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład:

Lp.

W1

W2

Istota statystyki matematycznej i prognozowania. Statystyka matematyczna na usługach
prognozowania. Prognozowanie a przewidywanie. Predykcja ekonometryczna. Prognoza ex
post i ex ante.
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..

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

P_W01

P_W02

W3

Metody wnioskowania statystycznego: estymacja parametrów populacji a weryfikacja hipotez
statystycznych

P_W01

W4

Przykłady zastosowania statystyki matematycznej w zarządzaniu.

P_W01

Ćwiczenia:

Lp.

Ćw3

Pojęcie i dekompozycja szeregu czasowego. Wybór metody prognozowania na podstawie
dekompozycji szeregu. Wybór metody prognozowania uwzględniając horyzont prognozy.
Naiwne metody prognozowania (naiwna prosta, naiwna z poprawką liniową i nieliniową,
naiwna z sezonowością).
Modele średniej ruchomej. Błędy prognoz ex post.

Ćw4

Metody wygładzania wykładniczego.

Ćw5

Modele trendu. Szacowanie parametrów modeli na podstawie próby – MNK. Modelowanie
wahań sezonowych i cyklicznych. Prognozowanie na podstawie modeli tendencji rozwojowej.

Ćw1
Ćw2

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

P_U02
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Ćw6
Ćw7

Prognozowanie na podstawie modeli przyczynowo-skutkowych. Prognoza punktowa i
przedziałowa. Błąd prognozy ex ante.
Wykorzystanie oprogramowania GRETL i SPSS w celu realizacji projektu analizy wyników
badań wybranych parametrów rynku lub opinii społecznej.

P_U01, P_U02
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.

P_U01

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_K02

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

Wykład

P_W02

x

x

Wykład

P_U01

x

x

x

Ćwiczenia

P_U02

x

x

x

Ćwiczenia

x

x

Ćwiczenia

x

x

Ćwiczenia

P_K01
P_K02

x

P_K03

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:
omówić istotę statystyki
matematycznej i
prognozowania,
zastosować metody
estymacji i weryfikacji
hipotez statystycznych
wskazać zależności, które
powstają między
podmiotami systemu

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

P_W02

sformułować założeń
konstrukcji modelu
przyczynowo-skutkowego

wskazać zależności, które
powstają między
podmiotami systemu

wskazać zależności,
które powstają między
podmiotami systemu
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ekonomicznego i
społecznego.

P_U01

P_U02

ekonomicznego i
społecznego oraz potrafi
zastosować tą wiedzę do
budowy modeli
przyczynowoskutkowych

ekonomicznego i
społecznego oraz potrafi
zastosować tą wiedzę do
budowy modeli
przyczynowo-skutkowych
umożliwiających
prognozowanie zjawisk
finansowych.

zastosować metody
prognozowania na
podstawie modeli
przyczynowo-skutkowych.
wyznaczyć prognozę
punktową

zastosować metody
prognozowania na
podstawie modeli
przyczynowoskutkowych wyznaczyć
prognozę punktową i
przedziałową,

zastosować metody
prognozowania na
podstawie modeli
przyczynowo-skutkowych.
wyznaczyć prognozę
punktową i przedziałową,
ocenić jakość
prognostyczną modelu.

stosować niestrukturalnych zastosować niestrukturalne
metod prognozowania na metody prognozowania na
podstawie szeregów
podstawie szeregów
czasowych
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.

stosować metod
prognozowania na
podstawie modeli
przyczynowo-skutkowych

P_K01

nie potrafi krytycznie
oceniać

jest gotów do analizy i krytycznej oceny źródeł informacji w ramach przygotowania
projektu

P_K02

nie jest gotów do podjęcia
konstruktywnej dyskusję

jest gotów prowadzić dyskusję, przekonywać i negocjować w zakresie opracowania
planu działania przedsiębiorstwa, oszacowania prognoz wybranych zmiennych
ekonomicznych związanych z działalnością przedsiębiorstwa

P_K03

nie jest gotów do podjęcia
pracy zespołowej

potrafi samodzielnie i zespołowo projektować i prowadzić badania w kierunku
analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie.

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

27 h

45 h

-

Przygotowanie eseju

---

---

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

---

---

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10

10

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

11

29

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

6

6

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

48 h / 1,92 ECTS

30 h /1,2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do

---

---

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
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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.
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.
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PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Nowoczesne koncepcje marketingu

K1

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Kierunkowy / powiązany z przygotowaniem do prowadzenia
badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

I/1

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Michał Turniak

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat praw ekonomii i podmiotów rynkowych. Znajomość zagadnień dotyczących zarządzania
i marketingu.
Umiejętności:
Analiza podstawowych zjawisk ekonomicznych i ich interpretacja. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami w zakresie
ekonomii, zarządzania i marketingu.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole oraz efektywne komunikowanie się w grupie.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przekazanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie klasycznych koncepcji marketingowych.

C2

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych koncepcji marketingowych.

C3

Kształtowanie postawy samodzielnego i ustawicznego pogłębiania wiedzy w zakresie marketingu.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

28

2

44

16

2

26

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

14

Studia
niestacjonar
ne

8

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład

Wykład z wykorzystaniem elementów multimedialnych, prezentacja, elementy
dyskusji.

Ćwiczenia
Formy zajęć

Praca w grupach, dyskusja.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Wykłady

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Wykład: jednostka dydaktyczna 2h, w tym wykład klasyczny (1h), interakcja ze
studentami - dyskusja, pytania i odpowiedzi, informacje (0,5 h).

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
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dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student definiuje, opisuje istotę i znaczenie ofert rynkowych, konsumentów oraz rodzajów
konkurencji.

K_W03,
K_W05

P_W02

Zna i charakteryzuje kluczowe przejawy komunikacji marketingowej.

K_W10,
K_W12

Umiejętności:
P_U01

Potrafi dokonać analizy składowych wybranej oferty, rodzajów jej odbiorców, przejawów
komunikacji, konkurencji oraz jej potencjalnego wpływu na otoczenie.

K_U01

P_U02

Potrafi dokonywać analiz i wyciągać wnioski, które mogą mieć odniesienie w sytuacjach
realnych.

K_U04

Kompetencje społeczne:
P_K01

Definiuje priorytety w ramach szeroko pojętych działań marketingowych.

P_K02

Jest gotów prezentować i objaśniać wyniki swoich analiz, planów i decyzji.

K_K10
K_K02, K_K03

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

W1

Analiza ofert w koncepcji 4P i 4C.

P_W01, P_U01,
P_K02

W2

Konsument - rodzaje, potrzeby, motywacja i zachowania.

P_W01, P_U01,
P_K02

W3

Konkurencja - rodzaje i wpływ.

P_W01, P_U01,
P_K02

W4

Strategie cenowe.

P_W01, P_U01,
P_K02

W5

Ogólne uwarunkowania komunikacji marketingowej.

P_W02, P_U02,
P_K02

W6

Komunikacja elektroniczna.

P_W02, P_U02,
P_K02

W7

Marketing wirusowy.

P_W02, P_U02,
P_K02

W8

Nowoczesne techniki reklamowe.

P_W02, P_U02,
P_K02

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Analiza użyteczności, kosztów poza monetarnych, dostępności i komunikacji wybranej oferty.

P_U01, P_K01,
P_K02
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Ćw2

Analiza konsumenta.

P_U01, P_K01,
P_K02

Ćw3

Analiza konkurencji rynkowej.

P_U01, P_K01,
P_K02

Ćw4

Analiza cen i czynników kształtowania strategii cenowych.

P_U01, P_K01,
P_K02

Ćw5

Analiza komunikacji i tworzenia komunikatów.

P_U02, P_K01,
P_K02

Ćw6

Analiza przykładów i zastosowań form komunikacji elektronicznej.

P_U02, P_K01,
P_K02

Ćw7

Analiza mechanizmów działania form marketingu wirusowego.

P_U02, P_K01,
P_K02

Ćw8

Analiza mechanizmów działania form nowoczesnych technik reklamowych.

P_U02, P_K01,
P_K02
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.
PW1

Zapoznanie się z literatura podstawową i przygotowanie się do egzaminu.

P_W01, P_W02

PW2

Przygotowanie projektu i prezentacji grupowej w zakresie analizy marketingowej wybranej
oferty oraz autorskiej propozycji stworzenia wybranej formy nowoczesnych technik
reklamowych dla podmiotu analizy.

P_U01, P_U02,
P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

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 definiuje i nie opisuje
istoty aspektów ofert
rynkowych, grup
konsumentów oraz
rodzajów konkurencji.

Definiuje i opisuje istotę
części aspektów ofert
rynkowych, grup
konsumentów oraz
rodzajów konkurencji.

Definiuje i opisuje istotę
większości aspektów
ofert rynkowych, grup
konsumentów oraz
rodzajów konkurencji.

Definiuje i opisuje istotę
wszystkich aspektów ofert
rynkowych, grup
konsumentów oraz
rodzajów konkurencji.

P_W02

Nie opisuje żadnych
przejawów komunikacji
marketingowej.

Opisuje część przejawów
komunikacji marketingowej.

Opisuje większość
przejawów komunikacji
marketingowej.

Opisuje wszystkie
przejawy komunikacji
marketingowej.

Nie potrafi dokonać analizy
Potrafi dokonać analizy
składowych wybranej
części składowych wybranej

Potrafi dokonać analizy
większości składowych

Potrafi dokonać analizy
wszystkich składowych

P_U01
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oferty, rodzajów jej
odbiorców, przejawów
komunikacji i konkurencji
oraz jej potencjalnego
wpływu na otoczenie.

P_U02

Nie potrafi dokonywać
analizy i wyciągać
wniosków.

P_K01

Nie definiuje priorytetów
w ramach szeroko
pojętych działań
marketingowych.

P_K02

Nie jest gotów
prezentować i objaśniać
wyników swoich analiz,
planów i decyzji

oferty, rodzajów jej
odbiorców, przejawów
komunikacji i konkurencji
oraz jej potencjalnego
wpływu na otoczenie.

wybranej oferty, rodzajów
jej odbiorców, przejawów
komunikacji i konkurencji
oraz jej potencjalnego
wpływu na otoczenie.

wybranej oferty, rodzajów
jej odbiorców, przejawów
komunikacji i konkurencji
oraz jej potencjalnego
wpływu na otoczenie.

Potrafi dokonać analizy.

Potrafi dokonać analizy i
wyciągnąć wnioski.

Potrafi dokonać analizy i
wyciągnąć wnioski oraz
wskazać zakres ich
zastosowania.

Definiuje priorytety w ramach szeroko pojętych działań marketingowych.
Jest gotów prezentować i
objaśniać wyniki części
swoich analiz, planów i
decyzji

Jest gotów prezentować i
objaśniać wyniki
większości swoich
analiz, planów i decyzji

Jest gotów prezentować i
objaśniać wyniki
wszystkich swoich analiz,
planów i decyzji

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

10 h

18h

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

12 h

12 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

15 h

25 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

15 h

15 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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
−
−
−
−
−
−

Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2020.
Winston L. Wayne, Analiza marketingowa, Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Helion 2019.
Al.-Noorachi M., Sułkowski Ł., Marketing we współczesnej gospodarce, Difin Warszawa 2018.
Mazurkiewicz-Pizło A., Pizło W., Marketing: wiedza ekonomiczna i aktywność na rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2017.
Rosa G., Perenc J., Ostrowska I., Marketing przyszłości: od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego. Cz. 1, C. H. Beck,
Warszawa 2016.
Patora R., Al-Noorachi M. (red.), Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk,
Łódź 2013.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
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−
−
−
−

Virginia Evans, Jenny Dooley, Craig Vickers, Sales and Marketing. Career Paths. Podręcznik + Kod DigiBook, Wyd. Express
Publishingr 2018.
E-Marketing. Współczesne Trendy. Pakiet Startowy Sala Paweł, Królewski Jarosław PWN 2016.
Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, Red. naukowa: Krystyna MazurekŁopacińska ,Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN 2016.
Al-Noorachi M., Współczesne wyzwania marketingowe, Studia i Monografie SAN, Łódź 2014
(http://piz.san.edu.pl/docs/sim-54.pdf)

Inne materiały dydaktyczne:
−
Prezentacje multimedialne
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Zarządzanie kapitałem intelektualnym

K2

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Kierunkowy / powiązany z przygotowaniem do prowadzenia
badań

Punkty ECTS:

3 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Ewa Stroińska

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Student ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnej organizacji oraz procesu zarządzania zasobami
ludzkimi.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy w zakresie istoty i znaczenia kapitału intelektualnego we współczesnych
organizacjach oraz zaznajomienie ich z podstawowymi pojęciami i etapami procesu zarządzania tym kapitałem.

C1

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

28

1

29

Studia
niestacjonar
ne

16

1

17

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium:
Formy zajęć
Konwersatoria

Metody dydaktyczne
Zajęcia problemowe, prezentacja studiów przypadków.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
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 uwarunkowania i istotę kapitału intelektualnego.

K_W05

P_W02

Zna i charakteryzuje składowe kapitału intelektualnego oraz zna ich zastosowanie.

K_W05

P_W03

Zna metody pomiaru kapitału intelektualnego

K_W13
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Umiejętności:
P_U01

Potrafi dokonać analizy kapitału intelektualnego w organizacji

P_U02

Student umie przeanalizować składowe kapitału intelektualnego organizacji i zaproponować
własne inicjatywy

K_U04, K_U08

P_U03

Proponuje inicjatywy w zakresie pomiaru i ochrony kapitału intelektualnego

K_U04, K_U08

K_U04

Kompetencje społeczne:
P_K01

K_K02, K_K04,
K_K06

Jest gotów do prezentacji i objaśniania wyników swoich analiz.
VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Konwersatorium:

K1

Kierunki zmian w otoczeniu organizacji

K2

Charakterystyka zarządzania kapitałem intelektualnym w organizacji

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

K3

Sposoby pomiaru kapitału intelektualnego

P_W03, P_U03,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

K4

Zarządzanie wiedzą jako element wspierania zarządzania KI

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

K5

Pracownicy i ich potencjał jako element rozwoju KI (pracownicy wiedzy)

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

K6

Innowacja jako źródło rozwoju kapitału intelektualnego

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

K7

Relacje z otoczeniem jako determinanta KI

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

K8

Rola kadry kierowniczej w rozwijaniu kapitału intelektualnego

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

P_W01

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.
PW1

Zapoznanie się z literaturą podstawową przedmiotu i przystąpienie do zaliczenia przedmiotu.

P_W01, P_W02
P_W03

PW2

Opracowanie kwestii dyskusyjnych i zaprezentowanie w grupach tematu dotyczącego
zarządzania kapitałem intelektualnym.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

P_W01

x

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

Konwersatorium
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P_W02

x

Konwersatorium

P_W03

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

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 ani nie
opisać uwarunkowań i
istoty kapitału
intelektualnego

Na ogół poprawnie
definiuje i opisuje
uwarunkowania i istotę
kapitału intelektualnego

W sposób poprawny
definiuje i opisuje
uwarunkowania i istotę
kapitału intelektualnego

Bezbłędnie definiuje i
szczegółowo opisuje
uwarunkowania i istotę
kapitału intelektualnego

P_W02

Nie wymienia ani nie
charakteryzuje składowych
kapitału intelektualnego
ani ich zastosowania.

Charakteryzuje składowe
kapitału intelektualnego
oraz wykazuje orientację
w ich zastosowaniu.

Wykazuje się
znajomością i poprawnie
scharakteryzować
składowe kapitału
intelektualnego oraz zna
ich zastosowanie.

Bezbłędnie wymienia i
scharakteryzuje składowe
kapitału intelektualnego
oraz przeanalizować ich
zastosowanie odwołując
się do poznanych źródeł
bibliograficznych.

P_W03

Nie wymienia metod
pomiaru kapitału
intelektualnego

Wymienia najważniejsze
metody pomiaru kapitału
intelektualnego

Poprawnie wymienia
metody pomiaru kapitału
intelektualnego

Wymienia metody
pomiaru kapitału
intelektualnego i opisać ich
zastosowanie w oparciu o
poznane przykłady.

P_U01

Nie potrafi poddać analizie
kapitału intelektualnego w
organizacji

Potrafi dokonać analizy
kapitału intelektualnego w
organizacji

Potrafi dokonać
poprawnej analizy
kapitału intelektualnego
w organizacji

Potrafi dokonać krytycznej
analizy kapitału
intelektualnego w
organizacji, powołując się
na źródła bibliograficzne.

P_U02

Nie potrafi wymienić ani
przeanalizować
składowych kapitału
intelektualnego.

Potrafi przeanalizować
składowe kapitału
intelektualnego organizacji

Potrafi poprawnie
przeanalizować składowe
kapitału intelektualnego
organizacji i wyrazić
własne uwagi

Potrafi dogłębnie
przeanalizować składowe
kapitału intelektualnego
organizacji i
zaproponować własne
pomysły w tym obszarze

P_U03

Nie potrafi wykazać się
inicjatywą w zakresie
pomiaru i ochrony kapitału
intelektualnego organizacji

Potrafi wykazać się wiedzą
i zaproponować pomysły
dotyczące pomiaru i
ochrony kapitału
intelektualnego

Potrafi zaproponować
inicjatywy w zakresie
pomiaru i ochrony
kapitału intelektualnego
uzasadniając ich
zastosowanie

Potrafi zaproponować
inicjatywy w zakresie
pomiaru i ochrony kapitału
intelektualnego powołując
się na poznane dobre
praktyki w tym obszarze i
uzasadniając ich
zastosowanie

P_K01

Nie jest gotów
prezentować i objaśniać
wyników swoich analiz ani
analiz zespołu

Jest gotów zaprezentować
i na ogół poprawnie
objaśnić wyniki swoich
analiz.

Jest gotów
zaprezentować i
czytelnie objaśnić wyniki
swoich analiz.

Jest gotów bezbłędnie
zaprezentować i dokładnie
objaśniać wyniki swoich
analiz.

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

Obciążenie studenta
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ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

28 h

16 h

Egzamin/zaliczenie

1h

1h

Udział w konsultacjach

2h

2h

Praca własna studenta, w tym:

44 h

56 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

14 h

16 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20 h

30 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

10 h

10 h

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

31 h / 1,24 ECTS

19 h / 0,76 ECTS

---

---

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
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:
− Gross-Gołacka E., Jefmański B., Spałek P., Kapitał intelektualny przedsiębiorstw w Polsce - wybrane aspekty teoretyczne
i praktyczne, PWE 2020.
− Zarządzanie kapitałem ludzkim red. M. Juchnowicz, PWE 2020.
− Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer 2020.
− Witczak H., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Studium systemu, PWN 2019.
− Stroińska E., Justyna Trippner-Hrabi J., Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją,
Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2016.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Miciuła I., Kogut J., Tytko O., Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. Naukowe Sophia 2018.
− Adamczyk M., red. Kapitał intelektualny. Wybrane zagadnienia, Łódź, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i
Zarządzania, 2009.
− Zaborowska R., Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie, Poznań, Ars boni et aequi Przedsiębiorstwo Wydawnicze Michał Rozwadowski, 2009
− Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
− Kapitał intelektualny i jego ochrona, red. nauk. Okoń-Horodyńska E., Wisła R., Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa
2009..
Inne materiały dydaktyczne:
− materiały szkoleniowe, case study, teksty źródłowe
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Społeczna odpowiedzialność biznesu

K3

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Kierunkowy / powiązany z przygotowaniem do prowadzenia
badań/

Punkty ECTS:

3 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Ewa Stroińska

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

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

28

1

29

Studia
niestacjonar
ne

16

1

17

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Konwersatorium

Zajęcia w formie konwersatoryjnej, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca w
małych grupach, analiza przypadku.

Formy zajęć
Konwersatoria

Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
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_W20

P_W02

Student identyfikuje teorie psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i ich odniesienie do
społecznej odpowiedzialności biznesu oraz do problemów zarządzania

K_W08,
K_W20
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P_W03

Rozumie znaczenie pracy zespołowej w budowaniu społecznie odpowiedzialnej organizacji

K_W09,
K_W20

Umiejętności:
P_U01

Integruje wiedzę z zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi
w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów w obszarze CSR.

K_U07

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_U05

P_U03

Posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji przedsiębiorstwa oraz definiowania
priorytetów odnoszących się do strategii CSR organizacji

K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów do inicjowania i tworzenia rozwiązań w zakresie społecznej odpowiedzialności
biznesu

P_K02

Jest gotów wykazać się etyczną postawą wrażliwością społeczną.

K_K03, K_K04
K_K08

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

K1

K2

K3

K4

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Konwersatorium:
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
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
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
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_U03, P_K01

P_W03,P_U02,
P_K01, P_K02

P_W01, P_U01,
P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K02

PW1

Zapoznanie się z literaturą podstawową przedmiotu i przygotowanie się do egzaminu.

PW2

Opracowanie kwestii dyskusyjnych.

P_W01, P_W02,
P_W03
P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01,
P_K02

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU
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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

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

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

Identyfikuje teorie
Nie identyfikuje teorii
psychologii biznesu oraz
psychologii biznesu oraz
socjologii organizacji i
socjologii organizacji i ich
omówić ich odniesienia do
odniesień do społecznej
społecznej
odpowiedzialności biznesu
odpowiedzialności biznesu
i problemów zarządzania
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

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 etycznospołecznych skutków
decyzji i działań

Potrafi przeprowadzić
analizę etycznospołecznych skutków
decyzji i działań

Potrafi dokonać
poprawnej analizy
etyczno-społecznych
skutków decyzji i działań

Potrafi dokonać
szczegółowej analizy
etyczno-społecznych
skutków decyzji i działań

P_W03
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biznesowych dla
otoczenia, nie wykazuje
umiejętności z zakresu
kształtowania polityki
CSR, strategię CSR, metod
i narzędzi CSR.

biznesowych dla
otoczenia, potrafi
poprawnie sformułować
politykę CSR i
zrealizować strategię
CSR w stosując
odpowiednie metody i
narzędzia CSR.

biznesowych dla
otoczenia, potrafi
poprawnie sformułować
politykę CSR i
odpowiednio zrealizować
strategię CSR w stosując
odpowiednie metody i
narzędzia CSR.

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
Jest gotów inicjować
ani uczestniczyć w pracy tworzenie i uczestniczyć w
zespołowej, współtworzyć
pracy zespołowej,
rozwiązania w zakresie
współtworzy rozwiązania
społecznej
w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu 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 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

P_U03

Nie potrafi dokonać
diagnozy sytuacji
przedsiębiorstwa oraz
zdefiniować priorytetów
odnoszących się do
strategii CSR organizacji

biznesowych dla
otoczenia, potrafi w
sposób ogólny
zaprojektować politykę
CSR i strategię CSR,
stosując metody i
narzędzia CSR.

Jest gotów wykazać się
etyczną postawą
wrażliwością 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)

28 h

16 h

Egzamin/zaliczenie

1h

1h

Udział w konsultacjach

2h

2h

Praca własna studenta, w tym:

44 h

56 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

10 h

10 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

26 h

38 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

8h

8h

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

31 h / 1,24 ECTS

19 h / 0,76 ECTS

---

---

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
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
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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.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Zarządzanie strategiczne

K4
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Kierunkowy / powiązany z przygotowaniem do prowadzenia
badań

Punkty ECTS:

5 ECTS

Rok / Semestr:

I/2

Osoba koordynująca przedmiot:

dr hab. prof. SAN Zofia Patora - Wysocka

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
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

28

2

58

16

2

34

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia
Formy zajęć

Wykłady

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja.
Praca w grupach, burza mózgów, studium przypadków.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Wykład: jednostka dydaktyczna 2h, w tym wykład klasyczny (1h), interakcja ze
studentami - dyskusja, pytania i odpowiedzi, informacje (0,5 h).
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
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2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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_W05

P_W02

Ma pogłębioną wiedzę obejmującą praktyczne zastosowanie narzędzi statystycznych,
informatycznych oraz zaawansowanych metod analizy rynku w analizie strategicznej.

K_W11

P_W03

Posiada wiedzę umożliwiającą tworzenie oraz rozwój firm.

K_W19

Umiejętności:
P_U01

Ma umiejętność praktycznego zastosowania wyspecjalizowanej wiedzy do działań
obejmujących analizę rynku oraz najbliższego otoczenia organizacji.

K_U07

P_U02

Potrafi dobrać odpowiednie narzędzia i metody konieczne do analizy obszarów działalności
organizacji.

K_U04

P_U03

Potrafi zaprojektować mierniki dokonań organizacji i stosować je w działaniach praktycznych.

K_U06

Kompetencje społeczne:
P_K01

Wykazuje się gotowością do uczestnictwa w pracach interdyscyplinarnych zespołów
działających w ramach środowiska konkretnej organizacji.

K_K03

P_K02

W ramach pełnionych ról społecznych wykazuje świadomość przestrzegania postawy etycznej
oraz wrażliwości społecznej.

K_K08

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
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W8

Rola kadry zarządzającej w tworzeniu i realizacji strategii przedsiębiorstwa

Ćwiczenia:

Lp.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Wprowadzenie do zajęć i problematyki zarządzania strategicznego

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

Analiza potencjału przedsiębiorstwa i jego przewag konkurencyjnych

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01, P_K02

Projektowanie strategii przedsiębiorstwa – dobór narzędzi analizy strategicznej

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01, P_K02

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

Ćw1

Ćw2

Ćw3

Ćw4

Metoda weryfikacji

e
f
e
k
t
y
u
c
z
e
n
i
a
s
i
ę

P
r
z
e
d
m
i
o
t
o
w
e

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
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Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Egzamin
pisemny

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

x

Wykład,
ćwiczenia

P_W02

x

x

x

Wykład,
ćwiczenia

P_W03

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

Wykład,
ćwiczenia

P_K02

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 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 ma pogłębionej
wiedzy na temat
zaawansowanych metod
analizy rynku oraz
narzędzi statystycznych
oraz informatycznych
gromadzenia, analizy i
prezentacji danych w
organizacji

zna zastosowanie
zaawansowanych metod
analizy rynku oraz
narzędzi statystycznych
oraz informatycznych
gromadzenia, analizy i
prezentacji danych w
organizacji

ma pogłębioną wiedzę na
temat zastosowania
zaawansowanych metod
analizy rynku oraz
narzędzi statystycznych
oraz informatycznych
gromadzenia, analizy i
prezentacji danych w
organizacji

na poziomie rozszerzonym
ma wiedzę z zakresu
zaawansowanych metod
analizy rynku oraz
narzędzi statystycznych
oraz informatycznych
gromadzenia, analizy i
prezentacji danych w
organizacji

P_W03

Nie posiada wiedzy na
zna zasady tworzenia i
temat zasad tworzenia i
rozwoju różnych form
rozwoju różnych form
przedsiębiorczości na
przedsiębiorczości na
zaawansowanym poziomie
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 posiada umiejętności
stosowania w pracy i
nauce zaawansowanej
wyspecjalizowanej wiedzy
z analizy rynku i otoczenia
organizacji

posiada umiejętność
stosowania w pracy i
nauce zaawansowanej
wyspecjalizowanej wiedzy
z analizy rynku i otoczenia
organizacji

posiada umiejętności
stosowania w pracy i
nauce zaawansowanej
wyspecjalizowanej
wiedzy z analizy rynku i
otoczenia organizacji

posiada umiejętności
stosowania w pracy i
nauce zaawansowanej
wyspecjalizowanej wiedzy
z analizy rynku i otoczenia
organizacji

P_U02

Nie potrafi dokonać
doboru odpowiednich

potrafi dokonać doboru
odpowiednich metod i

potrafi dokonać doboru
odpowiednich metod i

samodzielnie potrafi
dokonać doboru
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P_U03

P_K01

P_K02

metod i narzędzi do opisu
oraz analizy obszarów
działalności organizacji i
jej otoczenia oraz oceny
ich przydatności i
skuteczności

narzędzi do opisu oraz
analizy obszarów
działalności organizacji i
jej otoczenia oraz oceny
ich przydatności i
skuteczności

narzędzi do opisu oraz
analizy obszarów
działalności organizacji i
jej otoczenia oraz oceny
ich przydatności i
skuteczności

odpowiednich metod i
narzędzi do opisu oraz
analizy obszarów
działalności organizacji i
jej otoczenia oraz oceny
ich przydatności i
skuteczności

Nie potrafi projektować i
stosować w zarządzaniu
mierniki dokonań
organizacji

potrafi projektować i
stosować w zarządzaniu
mierniki dokonań
organizacji

potrafi projektować i
stosować w zarządzaniu
mierniki dokonań
organizacji

potrafi projektować i
stosować w zarządzaniu
mierniki dokonań
organizacji

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 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

nie jest przygotowany do
jest przygotowany do
tworzenia i uczestniczenia tworzenia i uczestniczenia
w pracy zespołów
w pracy zespołów
interdyscyplinarnych w
interdyscyplinarnych w
środowisku organizacji i
środowisku organizacji i
poza nim oraz rozumie
poza nim oraz rozumie
znaczenie aspektów
znaczenie aspektów
ekonomicznych,
ekonomicznych,
społecznych, politycznych, społecznych, politycznych,
środowiskowych i
środowiskowych i
zarządczych
zarządczych
podejmowanych działań
podejmowanych działań
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)

56 h

32 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

62 h

87 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

10 h

10 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

42 h

67 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

10 h

10 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

62 h / 2,48 ECTS

38 h / 1,52 ECTS

---

---

125 h / 5 ECTS

125 h / 5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
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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.
Inne materiały dydaktyczne:
−

Raporty, studium przypadku, publikacje naukowe.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Zarządzanie międzykulturowe

K5
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Kierunkowy / powiązany z przygotowaniem do prowadzenia
badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Justyna Dziedzic

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
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

1

33

8

1

25

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia:
Formy zajęć
Wykłady

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja.
Praca w grupach, burza mózgów, studium przypadków.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Wykład: jednostka dydaktyczna 2h, w tym wykład klasyczny (1h), interakcja ze
studentami - dyskusja, pytania i odpowiedzi, informacje (0,5 h).
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
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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_W04

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_W04

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_W04,
K_W19

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce, w odniesieniu do funkcjonowania
podmiotów gospodarczych w różnym otoczeniu kulturowym

K_U03, K_U07

P_U02

Student potrafi analizować i porównywać różne kultury organizacyjne oraz zrozumieć
znaczenie i złożoność uwarunkowań kulturowych.

K_U03, K_U07,
K_U15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student jest gotów dostrzec i docenić rangę oraz znaczenie różnorodności kulturowych oraz
odnaleźć się w biznesie realizowanym w globalnym otoczeniu społeczno-kulturowym.

K_K01, K_K04

P_K02

Student jest gotów umiejętnie identyfikować i rozstrzygać problemy pojawiające się w obcym
otoczeniu kulturowym.

K_K01, K_K10

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Wykład / 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

Motywowanie w ujęciu międzykulturowym.

P_W01, P_W02,
P_W03,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

T4

T5

Tworzenie zespołów międzykulturowych.

T6

Rola przywództwa w zarządzaniu międzykulturowym.

P_W01, P_W02,
P_W03,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02
P_W01, P_W02,
P_W03,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02
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T7

T8

Strategie zarządzania międzykulturowego.

P_W01, P_W02,
P_W03,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

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

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

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

x

Wykład /
ćwiczenia

P_U02

x

x

x

x

Wykład /
ćwiczenia

P_K01

x

x

x

Wykład /
ćwiczenia

P_K02

x

x

x

Wykład /
ćwiczenia

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Przedmioto
we efekty
uczenia się

P_W01

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:

Student nie ma wiedzy o
Student ma wiedzę o
człowieku jako jednostce
człowieku jako jednostce
podejmującej decyzje
podejmującej decyzje
ekonomiczne w
ekonomiczne w
określonych
określonych
uwarunkowaniach
uwarunkowaniach
kulturowych oraz nie ma
kulturowych oraz wiedzę
wiedzy na temat
na temat wybranych reguł i
wybranych reguł i norm
norm kulturowych,
kulturowych,
wpływających na
wpływających na
działalność gospodarczą, a
działalność gospodarczą, a
także o ich źródłach,
także o ich źródłach,

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:

Student ma pogłębioną
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,

Student ma ugruntowaną
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,
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naturze i zmianach.

naturze i zmianach.

naturze i zmianach.

naturze i zmianach.

P_W02

Student nie ma wiedzy z
Student ma wiedzę z
zakresu teorii kultury,
zakresu teorii kultury,
źródeł różnic kulturowych
źródeł różnic kulturowych
w poszczególnych krajach
w poszczególnych krajach
i regionach,
i regionach,
najistotniejszych obszarów
najistotniejszych obszarów
odmienności kulturowych
odmienności kulturowych
oraz nie zna znaczenia
oraz zna znaczenie różnic
różnic kulturowych dla
kulturowych dla biznesu
biznesu
międzynarodowego.
międzynarodowego.

Student ma pogłębioną
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.

Student ma ugruntowaną
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

Student nie ma wiedzy z
Student ma wiedzę z
zakresu uwarunkowań
zakresu uwarunkowań
międzykulturowych
międzykulturowych
związanych z
związanych z
prowadzeniem działalności prowadzeniem działalności
gospodarczej za granicą i
gospodarczej za granicą i
funkcjonowania
funkcjonowania
przedsiębiorstw w
przedsiębiorstw w
otoczeniu
otoczeniu
międzynarodowym.
międzynarodowym.

Student ma pogłębioną
wiedzę z zakresu
uwarunkowań
międzykulturowych
związanych z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej za granicą i
funkcjonowania
przedsiębiorstw w
otoczeniu
międzynarodowym.

Student ma ugruntowaną
wiedzę z zakresu
uwarunkowań
międzykulturowych
związanych z
prowadzeniem działalności
gospodarczej za granicą i
funkcjonowania
przedsiębiorstw w
otoczeniu
międzynarodowym.

P_U01

Student nie potrafi
Student potrafi
wykorzystać wiedzy
wykorzystać wiedzę
teoretycznej w praktyce, w teoretyczną w praktyce, w
odniesieniu do
odniesieniu do
funkcjonowania
funkcjonowania
podmiotów gospodarczych podmiotów gospodarczych
w różnym otoczeniu
w różnym otoczeniu
kulturowym
kulturowym

Student potrafi szeroko
wykorzystać wiedzę
teoretyczną w praktyce,
w odniesieniu do
funkcjonowania
podmiotów
gospodarczych w
różnym otoczeniu
kulturowym

Student potrafi w sposób
pogłębiony wykorzystać
wiedzę teoretyczną w
praktyce, w odniesieniu do
funkcjonowania
podmiotów gospodarczych
w różnym otoczeniu
kulturowym

P_U02

Student nie potrafi
analizować i porównywać
różnych kultur
organizacyjnych oraz
zrozumieć znaczenie i
złożoność uwarunkowań
kulturowych.

Student potrafi analizować
i porównywać różne
kultury organizacyjne oraz
zrozumieć znaczenie i
złożoność uwarunkowań
kulturowych.

Student szeroko potrafi
analizować i
porównywać różne
kultury organizacyjne
oraz zrozumieć
znaczenie i złożoność
uwarunkowań
kulturowych.

Student potrafi w sposób
pogłębiony analizować i
porównywać różne kultury
organizacyjne oraz
zrozumieć znaczenie i
złożoność uwarunkowań
kulturowych.

P_K01

Student nie jest gotów
dostrzec i docenić rangi
oraz znaczenia
różnorodności
kulturowych oraz nie
potrafi odnaleźć się w
biznesie realizowanym w
globalnym otoczeniu
społeczno-kulturowym.

Student jest gotów
dostrzec i docenić rangę
oraz znaczenie
różnorodności
kulturowych oraz odnaleźć
się w biznesie
realizowanym w
globalnym otoczeniu
społeczno-kulturowym.

Student jest gotów
szeroko dostrzec i
docenić rangę oraz
znaczenie różnorodności
kulturowych oraz
odnaleźć się w biznesie
realizowanym w
globalnym otoczeniu
społeczno-kulturowym.

Student jest gotów w
sposób pogłębiony
dostrzec i docenić rangę
oraz znaczenie
różnorodności
kulturowych oraz odnaleźć
się w biznesie
realizowanym w
globalnym otoczeniu
społeczno-kulturowym.

P_K02

Student nie jest gotów
umiejętnie identyfikować i
rozstrzygać problemów
pojawiających się w
obcym otoczeniu
kulturowym.

Student jest gotów
umiejętnie identyfikować i
rozstrzygać problemy
pojawiające się w obcym
otoczeniu kulturowym.

Student nie jest gotów
szeroko i umiejętnie
identyfikować i
rozstrzygać problemy
pojawiające się w obcym
otoczeniu kulturowym.

Student nie jest gotów w
sposób pogłębiony
umiejętnie identyfikować i
rozstrzygać problemy
pojawiające się w obcym
otoczeniu kulturowym.

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

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

1h

1h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

53 h

71 h

-

Przygotowanie eseju

---

---

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

8h

11 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

15 h

20 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

15 h

25 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

15 h

15 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

29 h / 1,16 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
− 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
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Negocjacje i mediacje

K6
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Kierunkowy / powiązany z przygotowaniem do prowadzenia
badań

Punkty ECTS:

3 ECTS

Rok / Semestr:

II / 4

Osoba koordynująca przedmiot:

dr prof. SAN Michał Chmielecki

II. WYMAGANIA WSTĘPNE
Wiedza: Podstawy zarządzani, Psychologia w zarządzaniu.
Umiejętności: komunikowanie się z otoczeniem.
Kompetencje: jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Opanowanie przez studenta wiedzy na temat procesu negocjacji i mediacji.

C2

Ukształtowanie umiejętności z zakresu wdrażania do praktyki technik negocjacyjnych i mediacyjnych.

C3

Wdrożenie do ciągłego doskonalenia kwalifikacji poprzez samokształcenie.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

28

2

30

Studia
niestacjonar
ne

16

2

18

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia
Formy zajęć

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Burza mózgu, praca w grupach, prezentacja, case study, projekt, symulacje.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego
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Wiedza:
P_W01

Wskazuje założenia i strategie negocjacyjne.

K_W17

P_W02

Określa współczesne wyznaczniki i koncepcje odnoszące się do pracy negocjatora i mediatora.

K_W09

Umiejętności:
P_U01

Dobiera metody i narzędzia oceniając ich zastosowanie w opisie i analizie konkretnych
problemów dotyczących negocjacji i mediacji.

K_U04

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów do zdefiniowania priorytetów w negocjacjach i realizować powierzone zadania z ich
uwzględnieniem.

K_K03, K_K06

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Ćwiczenia:

Lp.

Ćw1

Ćw2

Ćw3

Ćw4

Ćw5

Ćw6

Ćw7

Ćw8

Lp.

PW1

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Pojęcie i rodzaje konfliktów

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

Pojęcie, geneza i rodzaje ADR (Alternative Dispute Resolution)

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

Zasady negocjacji w kontekście zarzadzania

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

Charakterystyka pożądanych cech, umiejętności i postaw negocjatora i mediatora

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

Trening umiejętności negocjacyjnych

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

Mediacja - etapy, cele i typologia

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

Projektowanie działań mediacyjnych w łańcuchach dostaw

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

Podobieństwa i różnice pomiędzy negocjacjami a mediacjami

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

Praca własna:
Samodzielna praca związana z wykonaniem prezentacji w grupach:
- analiza źródeł literaturowych i studium przypadku
- selekcja zebranych informacji
- analiza dostępnych informacji
- przygotowanie propozycji rozwiązań i wybór najbardziej optymalnego
- prognoza efektów zastosowanego rozwiązania

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02
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Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

x

Ćwiczenia

P_W02

x

x

x

Ćwiczenia

P_U01

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 wskazuje założeń i
strategii negocjacyjnych.

Wskazuje kluczowe
założenia i niektóre
strategie negocjacyjne.

Wskazuje założenia i
poznane strategie
negocjacyjne.

Wskazuje założenia i
strategie negocjacyjne
odnosząc je do literatury
przedmiotu.

P_W02

Nie określa współczesnych
Określa współczesne
wyznaczników i koncepcji wyznaczniki odnoszące się
odnoszących się do pracy
do pracy negocjatora i
negocjatora i mediatora.
mediatora.

Określa współczesne
wyznaczniki i koncepcje
odnoszące się do pracy
negocjatora i mediatora.

Określa współczesne
wyznaczniki i koncepcje
odnoszące się do pracy
negocjatora i mediatora i
podje przykłady ich
skuteczności.

P_U01

Nie potrafi dobierać metod
i narzędzi i nie potrafi
Dobiera metody oceniając
ocenić ich zastosowanie w ich zastosowanie w opisie i
opisie i analizie
analizie konkretnych
konkretnych problemów
problemów dotyczących
dotyczących negocjacji i
negocjacji i mediacji.
mediacji.

Dobiera metody i
narzędzia oceniając ich
zastosowanie w opisie i
analizie konkretnych
problemów dotyczących
negocjacji i mediacji.

Dobiera metody i
narzędzia oceniając ich
zastosowanie w opisie i
analizie konkretnych
problemów dotyczących
negocjacji i mediacji oraz
ich skuteczność.

P_K01

Nie jest gotów definiować
priorytetów w
negocjacjach.

Jest gotów do zdefiniowania priorytetów w negocjacjach i realizować powierzone
zadania z ich uwzględnieniem.

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)

28 h

16 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

2h

2h

Praca własna studenta, w tym:

43 h

55 h

-

Przygotowanie eseju

---

---

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

5h

10 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie

---

---
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projektu, itd.)
-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

28 h

35 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

10 h

10 h

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

32 h / 1,28 ECTS

20 h / 0,8 ECTS

---

---

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
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:
−
−
−

Gmurzyńska E., Morek R. (red.), Mediacje: teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Stelmach J., Brożek B., Negocjacje. Jak negocjować w sposób słuszny, skuteczny i ekonomicznie efektywny, Copernicus
Center, Kraków 2018.
Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−

Ch.W. Moore, Mediacje – praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2009.
Tyszka, T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańsk 1999.

Inne materiały dydaktyczne:
−

Prezentacje multimedialne, case study

85

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Zarządzanie procesami

K7
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Kierunkowy / powiązany z przygotowaniem do prowadzenia
badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

I/2

Osoba koordynująca przedmiot:

dr hab. Zofia Patora-Wysocka, prof. SAN

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza: Treści programowe powiązane są z przedmiotem: podstawy zarządzania, nauki o organizacji, koncepcje zarządzania
Umiejętności: Posługiwanie się koncepcjami zarządzania w sposób praktyczny.
Kompetencje społeczne: Praca w zespole i efektywne komunikowanie się w różnych środowiskach.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Poznanie i zrozumienie istoty podejścia procesowego do zarządzania organizacją; rozpoznanie typów procesów w
organizacji;

C2

Poznanie i zrozumienie podstawowych metod zarządzania procesami, poznanie sposobów badania poziomu
zarządzania procesami w organizacji;

C3

Stosowanie metod zarządzania procesami oraz nabycie umiejętności oceny efektywności procesów biznesowych.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

28

2

44

16

2

26

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

14

Studia
niestacjonar
ne

8

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład

Wykłady aktywizujące z wykorzystaniem środków audiowizualnych

Ćwiczenia

Burza mózgu, praca w grupach, prezentacja, case study, symulacje.

Formy zajęć
Wykłady

Ćwiczenia

Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Wykład: jednostka dydaktyczna 2h, w tym wykład klasyczny (1h), interakcja ze
studentami - dyskusja, pytania i odpowiedzi, informacje (0,5 h).
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
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2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna i rozumie metodykę zarządzania procesami w organizacjach.

K_W13, K_W16

P_W02

Zna i rozumie zasady wdrożenia zarządzania procesami w organizacjach.

K_W13, K_W16

Umiejętności:
P_U01

Potrafi zaprojektować procesy w różnych organizacjach.

P_U02

Potrafi doskonalić procesy w różnych organizacjach.

K_U05
K_U05, K_U12

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotowy do pracy w zespole i inicjatyw społecznych.

K_K03

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

W1

Pojęcie orientacji funkcjonalnej i procesowej w zarządzaniu organizacją.

P_W01, P_W02

W2

Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania.

P_W01, P_W02

W3

Istota i cele zarządzania procesami.

P_W01, P_W02

W4

Definicje i klasyfikacje rodzajów procesów.

P_W01, P_W02,
P_U01

W5

Metodyka zarządzania procesami w organizacji.

P_W01, P_U01

W6

Metody identyfikacji i odwzorowywania procesów.

P_W01, P_W02,
P_U01

W7

Projektowanie procesu i wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie.

P_W02, P_U01

W8

Metody i techniki usprawniania procesów.

W9

Implementacja podejścia procesowego w przedsiębiorstwie.

W10

Przykłady zastosowania zarządzania procesami w praktyce biznesowej.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02

Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Organizacja procesowa a funkcjonalna – opis, porównanie, dyskusja

P_W01, P_W02,
P_U01

Ćw2

Rodzaje procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Case study. Dyskusja

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

Ćw3

Projektowanie procesów w organizacji, doskonalenie procesu

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02

Ćw4

Reinżynieria procesu

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02

Ćw5

Mapowanie procesów. Samodzielne projektowanie procesu.

P_W01, P_U01,
P_U02

Ćw6

Mierniki procesów w organizacji. Case study – dyskusja wokół przykładu.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01
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Ćw7

Zarządzanie procesami w strukturach sieciowych. Klastry i sieci – case study.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw8

Doskonalenie zasobów ludzkich w zarządzaniu procesami.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02

Ćw9

Analiza funkcjonowania i rozwoju organizacji procesowej. Case study.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw10

Omówienie zadań zaliczeniowych.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.
PW1

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02

PW2

Wykonanie prezentacji grupowej.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

PW3

Przygotowanie się do zaliczenia wykładu (egzaminu).

P_W01, P_W02

P_W01
P_W02

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

x

x

x

Wykład /
ćwiczenia

x

x

x

Wykład /
ćwiczenia

x

x

Wykład /
ćwiczenia

x

x

Wykład /
ćwiczenia

x

x

Wykład /
ćwiczenia

P_U01
P_U02
P_K01

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

metodyki zarządzania
procesami w organizacjach

w stopniu podstawowym
metodykę zarządzania
procesami w
organizacjach.

metodykę zarządzania
procesami w
organizacjach.

w stopniu pogłębionym
metodykę zarządzania
procesami
w organizacjach.

P_W02

zasad wdrożenia
zarządzania procesami
w organizacjach

w stopniu podstawowym
zasady wdrożenia
zarządzania procesami
w organizacjach.

zasady wdrożenia
zarządzania procesami
w organizacjach.

w stopniu pogłębionym
zasady wdrożenia
zarządzania procesami
w organizacjach.

P_U01

zaprojektować procesów

zaprojektować

zaprojektować procesy

zaprojektować procesy w
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w różnych organizacjach

podstawowe procesy
w różnych organizacjach.

w różnych organizacjach.

P_U02

doskonalić procesów
w różnych organizacjach

w stopniu podstawowym
doskonalić procesy w
różnych organizacjach.

doskonalić procesy
w różnych organizacjach.

P_K01

Nie jest gotów do pracy
w zespole i inicjatyw
społecznych

różnych organizacjach i
krytycznie je ocenić.
W stopniu pogłębionym
doskonalić procesy w
różnych organizacjach.

jest gotów do pracy w zespole i inicjatyw 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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

12 h

15 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

30 h

45 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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
−
−
−
−

Jasiński A. H., Jurczyk-Bunkowska M., Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi, PWE, Warszawa 2019.
Bitkowska A. Weiss E. (red.), Perspektywy rozwoju podejścia procesowego: szanse i ograniczenia, Vizja Press&IT,
Warszawa 2017.
Szczepańska K., Bugdol M., Podstawy zarządzania procesami, Difin, Warszawa 2016.
Skrzypek E, Hofman M, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−
−

Durlik I, Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, Wydawnictwo NaukowoTechniczne, Warszawa 2003.
Grajewski P, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
Krupski R, (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.

Inne materiały dydaktyczne:
−

Prezentacje multimedialne, case study
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Zarządzanie innowacjami

K9
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Kierunkowy / powiązany z przygotowaniem do prowadzenia
badań

Punkty ECTS:

3 ECTS

Rok / Semestr:

II / 4

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Krzysztof Chlebowski

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat funkcji i zasad zarządzania. Znajomość zagadnień dotyczących planowania wprowadzania nowych
rozwiązań w przedsiębiorstwie.
Umiejętności:
Analiza i ocena podstawowych problemów związanych z rozwojem przedsiębiorstwa. Umiejętność wprowadzania zmian w
przedsiębiorstwie.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole oraz efektywne komunikowanie się w grupie.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania innowacjami

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu doboru metod i technik implementacji innowacji oraz ich zastosowania w
kreowaniu nowych przedsięwzięć biznesowych i organizacyjnych
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

28

1

29

Studia
niestacjonar
ne

16

1

17

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Formy zajęć
Konwersatoria

Metody dydaktyczne
Zajęcia z prezentacją multimedialną.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego
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Wiedza:
P_W01
P_W02

Definiuje pojęcia z zakresu innowacyjności przedsiębiorstw.

K_W05

Objaśnia warunki, zasady, metody i techniki sprawnego wdrażania innowacji.

K_W11,
K_W13

Umiejętności:
P_U01

Posiada umiejętności integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych
rozwiązań realnych problemów związanych z zarządzaniem innowacjami.

P_U02

Potrafi zaprojektować i przeprowadzić proces wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie.

K_U07
K_U12, K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przedstawia i broni własnych opinii na tematy związane z analizą i oceną rozwiązań
innowacyjnych

K_K02, K_K06

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Konwersatorium:

K1

Istota innowacji oraz ich klasyfikacja.

P_W01, P_W02,
K_U01, P_U02

K2

Potrzeba innowacyjności – aspekt konkurencyjności przedsiębiorstw

P_W01, P_W02,
K_U01, P_U02

K3

Wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności.

P_W01, P_U01,
P_K01

K4

Zewnętrzne uwarunkowania innowacyjności

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

K5

Zarządzanie innowacjami.

P_W01, P_U01,

K6

Źródła finansowania innowacji.

P_U01, P_U02

K7

Strategie innowacji w przedsiębiorstwie

P_W01, P_U01,
P_K01

K8

Ocena przedsięwzięć innowacyjnych

P_W02, P_U02,
P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.
PW1

Analiza źródeł literaturowych z zakresu standardów i wytycznych dotyczących zarządzania
innowacjami. Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu.

PW2

Przygotowanie prezentacji grupowej dotyczącego tematyki: Implementacji innowacji w
istniejących organizacjach:
- zebranie niezbędnych danych do wykonania prezentacji
- selekcja zebranych informacji
- analiza dostępnych informacji
- przygotowanie propozycji rozwiązań i wybór najbardziej optymalnego
- prognoza efektów zastosowanego rozwiązania

P_W01, P_W02
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

P_W01

x

x

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

Konwersatorium

91

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

zdefiniować
podstawowych pojęcia z
zakresu innowacyjności
przedsiębiorstw.

zdefiniować
podstawowych pojęcia z
zakresu innowacyjności
przedsiębiorstw.

zdefiniować
podstawowych pojęcia z
zakresu innowacyjności
przedsiębiorstw.

zdefiniować podstawowe
pojęcia z zakresu
innowacyjności
przedsiębiorstw.

P_W02

objaśnić warunków, zasad,
metod i technik sprawnego
wdrażania innowacji.

objaśnić zasady wdrażania
innowacji.

objaśnić warunków,
zasad, metod i technik
sprawnego wdrażania
innowacji.

objaśnić warunki, zasady,
metod y i techniki
sprawnego wdrażania
innowacji.

P_U01

nie posiada umiejętności
integrowania wiedzy z
różnych dziedzin w celu
tworzenia innowacyjnych
rozwiązań problemów.

posiada umiejętności
integrowania wiedzy z
różnych dziedzin w celu
tworzenia innowacyjnych
rozwiązań problemów.

posiada umiejętności
integrowania wiedzy z
różnych dziedzin w celu
tworzenia
innowacyjnych
rozwiązań problemów.

posiada umiejętności
integrowania wiedzy z
różnych dziedzin w celu
tworzenia innowacyjnych
rozwiązań problemów.

P_U02

potrafi zaprojektować i
przeprowadzić procesu
wdrażania innowacji w
przedsiębiorstwie.

potrafi zaprojektować
proces wdrażania
innowacji w
przedsiębiorstwie.

potrafi zaprojektować i
przeprowadzić proces
wdrażania innowacji w
przedsiębiorstwie.

potrafi zaprojektować i
przeprowadzić proces
wdrażania innowacji w
przedsiębiorstwie.

P_K01

przedstawiać i bronić
własnych opinii na tematy
związane z analizą i oceną
rozwiązań innowacyjnych.

przedstawiać własne
opinie na tematy związane
z analizą i oceną
rozwiązań innowacyjnych.

przedstawiać własne
opinie na tematy
związane z analizą i
oceną rozwiązań
innowacyjnych.

przedstawiać i bronić
własnych opinii na tematy
związane z analizą i oceną
rozwiązań innowacyjnych.

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)

28 h

16 h

Egzamin/zaliczenie

1h

1h

Udział w konsultacjach

2h

2h

Praca własna studenta, w tym:

44 h

56 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

10 h

10 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

24 h

36 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

10 h

10 h

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

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

92

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
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

31 h / 1,24 ECTS

19 h / 0,76 ECTS

---

---

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
− Jasiński A.H., Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi, PWE, Warszawa 2019.
− Nermend K., Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2017.
− Żuber R. (red.), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty, Difin, Warszawa 2016.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Dejnak A. red., Styś A. (red.), Innowacje w biznesie, Difin, Warszawa 2018.
Inne materiały dydaktyczne:
−
Prezentacje multimedialne, raporty, studium przypadku, publikacje naukowe.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Strategiczne decyzje finansowe w przedsiębiorstwie

K10

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Kierunkowy / powiązany z przygotowaniem do prowadzenia
badań

Punkty ECTS:

5 ECTS

Rok / Semestr:

I/2

Osoba koordynująca przedmiot:

dr hab. prof. SAN Iwona Gawryś

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu biznesowym. Ogólne wiadomości dotyczące
finansów przedsiębiorstwa i sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa
Umiejętności:
Wykorzystanie kalkulatora. Obliczanie relacji i wskaźników finansowych. Interpretacja danych liczbowych. Krytyczna ocena
procesów i zjawisk ekonomicznych na podstawie analizy porównawczej.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole. Wyrażanie własnych opinii na podstawie analizy rezultatów obliczeń. Prezentowanie efektów pracy w formie
wypowiedzi i opisu słownego.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy na temat przedsiębiorstwa w zakresie możliwości rozwoju przedsiębiorstwa
za pomocą kapitałów własnych i obcych.

C2

Ukształtowanie umiejętności rozpoznania warunków w jakich funkcjonuje przedsiębiorstwo w kontekście wyboru
strategii finansowania.

C3

Ugruntowanie wiedzy w zakresie optymalizacji struktury kapitałowej przedsiębiorstwa mającej na celu
minimalizację ryzyka.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

28

2

58

16

2

36

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia
Formy zajęć
Wykłady

Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego.
Case study w grupach, dyskusja.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Wykład: jednostka dydaktyczna 2h, w tym wykład klasyczny (1h), interakcja ze
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Ćwiczenia

studentami - dyskusja, pytania i odpowiedzi, informacje (0,5 h).
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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

Interpretuje finansowe cele przedsiębiorstwa

K_W02, K_W03

P_W02

Charakteryzuje zasady formułowania strategii przedsiębiorstwa

K_W15, K_W16

P_W03

Opisuje instrumenty finansowe użyteczne w podejmowaniu decyzji finansowych

K_W11

Umiejętności:
P_U01

Potrafi identyfikować obszary strategicznych decyzji finansowych

P_U02

Wykorzystuje instrumenty zarządzania finansowego w podejmowaniu decyzji strategicznych

K_U08
K_U04, K_U08

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów do uznawania roli wiedzy w obszarze podejmowania decyzji finansowych

K_K05, K_K06,
K_K09

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

W1

Podejście strategiczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo w gospodarce
rynkowej (konkurencja, rozwój, cele). Pojmowanie i formułowanie strategii przedsiębiorstwa typy zachowań strategicznych. Ocena strategicznych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.
Źródła informacji w podejmowaniu decyzji finansowych z uwzględnieniem modyfikacji
sprawozdawczości finansowej.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_K01

W2

Strategia finansowa i strategiczne decyzje finansowe w przedsiębiorstwie: Istota strategii
finansowej przedsiębiorstwa. Strategia finansowa a cel główny przedsiębiorstwa. Rodzaje i
obszary strategicznych decyzji w obszarze finansów przedsiębiorstwa. Uwarunkowania i zasady
podejmowania decyzji finansowych o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_K01

W3

Strategiczne decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa: Cele inwestowania i rodzaje decyzji
inwestycyjnych. Decyzje inwestycyjne w kontekście celu głównego przedsiębiorstwa.
Inwestowanie rzeczowe i finansowe - wybrane problemy analizy opłacalności.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_K01

W4

Strategiczne decyzje dotyczące finansowania przedsiębiorstwa: Struktura kapitałowa i jej
związek z wynikami finansowymi. Optymalizacja struktury kapitałowej a ryzyko i cel główny
przedsiębiorstwa.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_K01

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Prezentacja założeń i informacji wyjściowych do studium przypadku.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw2

Studium przypadku – planowanie strategii finansowania (praca w zespołach).

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw3

Studium przypadku – analiza czynnikowa rentowności (praca w zespołach).

P_U01, P_U02,
P_K01
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Ćw4

Studium przypadku – analiza czynnikowa ekonomicznej wartości dodanej (praca w zespołach).

P_U01, P_U02,
P_K01

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Grupowy projekt związany z wykonaniem analizy:
- zbieranie i gromadzenie informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia postawionych w
projekcie problemów,
- selekcja i analiza zgromadzonych informacji,
- wnioskowanie ukierunkowane na wybór optymalnego rozwiązania,
- opracowanie sprawozdania z pracy grupowej nad zadanym zadaniem

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

PW2

Przygotowanie się do egzaminu pisemnego.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01

P_W01
P_W02
P_W03
P_U01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

x

x

x

Wykład /
ćwiczenia

x

x

x

Wykład /
ćwiczenia

x

x

x

Wykład /
ćwiczenia

x

x

x

Wykład /
ćwiczenia

x

x

Wykład /
ćwiczenia

x

x

Wykład /
ćwiczenia

P_U02
P_K01

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Przedmioto
we efekty
uczenia się

P_W01

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:

Nie interpretuje
finansowych celów
przedsiębiorstwa.

Interpretuje w stopniu
ogólnym finansowe cele
przedsiębiorstwa.

Interpretuje w stopniu
szczegółowym
finansowe cele
przedsiębiorstwa.

Interpretuje w stopniu
szczegółowym i
wyczerpującym finansowe
cele przedsiębiorstwa.

Nie charakteryzuje zasad
formułowania strategii
przedsiębiorstwa.

Charakteryzuje niektóre
zasady formułowania
strategii przedsiębiorstwa.

Charakteryzuje wybrane
zasady formułowania
strategii
przedsiębiorstwa.

Charakteryzuje kluczowe
zasady formułowania
strategii przedsiębiorstwa.
Wskazuje ich znaczenie i
umiejętnie dyskutuje na
ich temat.

Nie opisuje instrumentów
finansowych użytecznych
w podejmowaniu decyzji
finansowych.

Opisuje elementarne
instrumenty finansowe
użyteczne w
podejmowaniu decyzji
finansowych

Opisuje większość
instrumentów
finansowych
użytecznych w
podejmowaniu decyzji
finansowych

Opisuje wszystkie
najistotniejsze instrumenty
finansowe użyteczne w
podejmowaniu decyzji
finansowych.

P_W02

P_W03
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P_U01

Nie potrafi identyfikować
obszarów strategicznych
decyzji finansowych.

Potrafi identyfikować
tylko niektóre obszary
strategicznych decyzji
finansowych

Potrafi identyfikować
wybrane obszary
strategicznych decyzji
finansowych

Potrafi identyfikować
wszystkie najważniejsze
obszary strategicznych
decyzji finansowych

Nie wykorzystuje
instrumentów zarządzania
finansowego w
podejmowaniu decyzji
strategicznych.

Wykorzystuje
niesamodzielnie
instrumenty zarządzania
finansowego w
podejmowaniu decyzji
strategicznych

Wykorzystuje z
niewielką pomocą
wykładowcy instrumenty
zarządzania finansowego
w podejmowaniu decyzji
strategicznych

Wykorzystuje
samodzielnie instrumenty
zarządzania finansowego
w podejmowaniu decyzji
strategicznych. Odnosi się
do nich w praktyce
zawodowej.

P_U02

P_K01

Nie jest gotów do
uznawania roli wiedzy w
obszarze podejmowania
decyzji finansowych

Jest gotów do uznawania roli wiedzy w obszarze podejmowania decyzji finansowych

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

Obciążenie studenta
Studia
Studia
stacjonarne
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

56 h

32 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

63 h

87 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

12 h

22 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

25 h

40 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

62 h / 2,48 ECTS

38 h / 1,52 ECTS

---

---

125 h / 5 ECTS

125 h / 5 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:
−
−
−
−
−

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Jan Czekaj, Zbigniew Dresler Wydawnictwo Naukowe PWN 2020.
Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa: wskaźniki i decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2017
Łukasik G., Błoch J., Strategie finansowe przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
Katowice 2016.
Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.
Zadora H., Finanse. Kategorie, zjawiska, procesy, podmioty, Difin, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−
−
−

Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wyd. DIFIN 2018.
Jog V., Suszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 2014.
Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2011.
Wypych M. (red.), Instrumenty zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, SWSPiZ, Łódź 2010.
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PRZEDMIOTY DO WYBORU
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Marketing analityczny

W1
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:

Nie dotyczy

Rodzaj modułu kształcenia:

Do wyboru

Punkty ECTS:

3 ECTS

Rok / Semestr:

I/2

Osoba koordynująca przedmiot:

dr prof. SAN Maciej Dębski

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat praw ekonomii i podmiotów rynkowych. Znajomość zagadnień dotyczących zarządzania
i marketingu.
Umiejętności:
Analiza podstawowych zjawisk ekonomicznych i ich interpretacja. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami w zakresie
ekonomii, zarządzania i marketingu.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole oraz efektywne komunikowanie się w grupie.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie w zakresie analizy wybranej oferty, jej pozycji rynkowej,
przewagi konkurencyjnej, potencjalnych grup odbiorców oraz opracowanie dla niej modelu biznesowego w oparciu
i analizę danych pierwotnych i wtórnych

C2

Kształtowanie postawy ustawicznego i samodzielnego pogłębiania wiedzy w zakresie analiz marketingowych
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

28

2

44

16

2

26

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

14

Studia
niestacjonar
ne

8

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia
Formy zajęć
Wykłady

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem elementów multimedialnych, prezentacja, dyskusja.
Praca projektowa w grupach, dyskusja.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Wykład: jednostka dydaktyczna 2h, w tym wykład klasyczny (1h), interakcja ze
studentami - dyskusja, pytania i odpowiedzi, informacje (0,5 h).
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
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1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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, opisuje istotę i znaczenie analiz rynkowych i marketingowych oraz tworzenia
założeń modelu biznesowego.

K_W03,
K_W05

Umiejętności:
P_U01

Potrafi przeprowadzić analizy rynkowe i marketingowe oraz opracować i ocenić założenia modelu
biznesowego.

K_U04, K_U07

P_U02

Potrafi dokonywać analizy w oparciu o badania marketingowe i na ich podstawie wyciąga
wnioski, a także ocenia skuteczność dotychczasowych działań.

K_U03, K_U04

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów umiejętnie zdefiniować priorytety odnoszące się do praktycznych działań
marketingowych.

K_K03, K_K06

P_K02

Jest gotów do zaprezentowania i objaśnienia wyników przeprowadzonych przez siebie analiz,
a także przekonania pozostałych osób do zainicjowania konkretnych działań.

K_K02, K_K03,
K_K07

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

W1

Analiza oferty: model 4P, 4C, 7W, poziomy produktu, cykl życia produktu, wizerunek marki.

P_W01

W2

Analiza pozycji konkurencyjnej: model 5 sił Portera, analiza sektorowa, dyferencjacja oferty,
analiza segmentacyjna, pozycjonowanie oferty.

P_W01

W3

Analiza danych pierwotnych i wtórnych w badaniach i analizach marketingowych.

P_W01

W4

Opracowanie modelu biznesowego i biznes planu.

P_W01

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Analiza wybranej oferty rynkowej w oparciu o: model 4P, 4C, 7W, poziomy produktu, cykl
życia produktu, wizerunek marki.

P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw2

Analiza pozycji konkurencyjnej wybranej oferty rynkowej w oparciu o: model 5 sił Portera,
analiza sektorowa, dyferencjacja oferty, analiza segmentacyjna, pozycjonowanie oferty.

P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw3

Tworzenie planu badań jakościowych i ilościowych oraz analiza danych pierwotnych i
wtórnych.

P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw4

Opracowanie modelu biznesowego i biznes planu dla nowej oferty rynkowej.

P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Lp.

Praca własna:

PW1

Zapoznanie się z literatura przedmiotu i przygotowanie się do testu zaliczającego przedmiot.

PW2

Przygotowanie projektu grupowego w zakresie analizy wybranej oferty, jej pozycji rynkowej,
przewagi konkurencyjnej, potencjalnych grup odbiorców oraz opracowanie dla niej modelu
biznesowego w oparciu i analizę danych pierwotnych i wtórnych

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

P_W01
P_W01, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02
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P_W01

x

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

x

Wykład /
ćwiczenia

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 definiuje i nie opisuje
istoty żadnych aspektów
analiz rynkowych i
marketingowych oraz
tworzenia założeń modelu
biznesowego.

Definiuje i opisuje istotę
części aspektów analiz
rynkowych i
marketingowych oraz
tworzenia założeń modelu
biznesowego.

Definiuje i opisuje istotę
większość aspektów
analiz rynkowych i
marketingowych oraz
tworzenia założeń modelu
biznesowego.

Definiuje i opisuje istotę
wszystkich aspektów analiz
rynkowych i
marketingowych oraz
tworzenia założeń modelu
biznesowego.

P_U01

Nie potrafi dokonać
analizy żadnych elementów
badań rynkowych i
marketingowych oraz
opracować i ocenić
założenia modelu
biznesowego.

Potrafi dokonać analizy
części elementów badań
rynkowych i
marketingowych oraz
opracować i ocenić
założenia modelu
biznesowego.

Potrafi dokonać analizy
większości elementów
badań rynkowych i
marketingowych oraz
opracować i ocenić
założenia modelu
biznesowego.

Potrafi dokonać analizy
wszystkich elementów
badań rynkowych i
marketingowych oraz
opracować i ocenić
założenia modelu
biznesowego.

P_U02

Nie potrafi dokonywać
analiz w oparciu o badania
marketingowe i na ich
podstawie wyciąga
wnioski, a także ocenia
skuteczność
dotychczasowych działań.

Potrafi w stopniu ogólnym
dokonywać analizy w
oparciu o badania
marketingowe i na ich
podstawie wyciąga
wnioski, a także ocenia
skuteczność
dotychczasowych działań.

Potrafi w stopniu
szczegółowym
dokonywać analizy w
oparciu o badania
marketingowe i na ich
podstawie wyciąga
wnioski, a także ocenia
skuteczność
dotychczasowych
działań.

Potrafi w stopniu
wyczerpującym
dokonywać analizy w
oparciu o badania
marketingowe i na ich
podstawie wyciąga
wnioski, a także ocenia
skuteczność
dotychczasowych działań.

P_K01

Nie jest gotów do
umiejętnego zdefiniowania
priorytetów odnoszących
się do praktycznych
działań marketingowych.

Jest gotów umiejętnie zdefiniować priorytety odnoszące się do praktycznych działań
marketingowych.

P_K02

Nie jest gotów do
zaprezentowania i
objaśnienia wyników
przeprowadzonych przez
siebie analiz, a także
przekonania pozostałych
osób do zainicjowania
konkretnych działań.

Jest gotów do zaprezentowania i objaśnienia wyników przeprowadzonych przez
siebie analiz, a także przekonania pozostałych osób do zainicjowania konkretnych
działań.
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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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

27 h

45 h

-

Przygotowanie eseju

---

---

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

5h

13 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

5h

5h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10 h

20 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

7h

7h

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

48 h / 1,92 ECTS

30 h / 1,2 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

---

---

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
−
−
−
−

Winston L. Wayne, Analiza marketingowa, Helion 2019.
M. Makowski, Gromadzenie i analiza danych rynkowych w praktyce, CeDeWu, Warszawa 2018.
Popławski W. (red.), Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją, Warszawa, PWE, 2012
Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (red.), Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−
−
−

Olejnik I., Kaczmarek M., Springer A., Badania jakościowe: metody i zastosowania, CeDeWu, Warszawa 2019.
Bławat F., Podstawy analizy ekonomicznej: teorie, przykłady, zadania, CeDeWu, Warszawa 2016.
Al‐Noorachi M., Biznes plan jako mapa prowadzenia interesu, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, SAN, Łódź 2011
(http://piz.san.edu.pl/docs/e-XII-5.pdf).
Marecki K., Wieloch M. (red.), Biznesplan: elementy planowania działalności rozwojowej, Oficyna Wydawnicza, Warszawa
2008.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Optymalizacja decyzji zarządczych

W1

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:

Nie dotyczy

Rodzaj modułu kształcenia:

Do wyboru

Punkty ECTS:

3 ECTS

Rok / Semestr:

I/2

Osoba koordynująca przedmiot:

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Zrozumienie treści przedmiotu wymaga od studenta wiadomości z podstaw ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów
przedsiębiorstwa i statystyki opisowej (według programu kształcenia na studiach I stopnia).
Umiejętności:
Znajomość pojęć i interpretacji miar statystycznych, znajomość technik informatycznych w zakresie obsługi programu Excel.
Kompetencje społeczne:
Efektywna praca w zespole.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

C1

Zapoznanie studentów z genezą i istotą badań operacyjnych i ich zastosowaniem do wspomagania procesów
decyzyjnych z zakresu zarządzania. Treści programowe obejmują zagadnienia z zakresu programowani
liniowego, całkowitoliczbowego i sieciowego oraz ich zastosowań do optymalizacji działań operacyjnych i
podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

28

2

44

16

2

26

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

14

Studia
niestacjonar
ne

8

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja.

Ćwiczenia

Ćwiczenia w laboratorium komputerowym, case study, dyskusja.

Formy zajęć

Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Wykłady

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Wykład: jednostka dydaktyczna 2h, w tym wykład klasyczny (1h), interakcja ze
studentami - dyskusja, pytania i odpowiedzi, informacje (0,5 h).

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
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2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Lp.

Wiedza:
P_W01

Jest w stanie zdefiniować założenia metod programowania liniowego i podać cele ich
stosowania.

P_W02

Ma wiedzę na temat zastosowania metod programowania sieciowego do analiz złożonych
przedsięwzięć wieloczynnościowych.

P_W03

Zna sformalizowane
strategicznym.

metody

wspomagające

podejmowanie

decyzji

o

K_W03, K_W10,
K_W11, K_W12

charakterze

Umiejętności:
P_U01

Posiada umiejętności formułowania w sposób formalny problemów decyzyjnych, zapisania ich
w postaci modelu matematycznego i formułowania wniosków wskazując rozwiązanie
optymalne z punktu widzenia przyjętego kryterium.

K_U05, K_U08

P_U02

Potrafi zaplanować przedsięwzięcie wieloczynnościowe przy pomocy sieciowej analizy
czasowej.

K_U05, K_U08

P_U03

Posiada umiejętność zastosowania teorii podejmowania decyzji w warunkach niepewności i
ryzyka.

K_U05, K_U08

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego prowadzenia badań w kierunku analizy
ekonomicznej w przedsiębiorstwie.

K_K07

P_K02

Jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania
wspólnych celów, tj. opracowanie strategii działania przedsiębiorstwa, oszacowania prognoz
wybranych zmiennych ekonomicznych związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

K_K02

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

W1

Modele decyzyjne, ich budowa i zastosowanie w zarządzaniu.

P_W01

W2

Modele programowania liniowego i ich zastosowanie do rozwiązywania problemów
decyzyjnych z zakresu zarządzania. Programowanie celowe jako przykład analizy
wielokryterialnej.

P_W01

W3

Programowanie sieciowe w zarządzaniu projektami.

P_W02

W4

Wybrane elementy teorii podejmowania decyzji o charakterze strategicznym. Rola i wartość
informacji w procesie podejmowania decyzji.

P_W03

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Struktura liniowego modelu decyzyjnego. Rozwiązanie dopuszczalne i optymalne. Metody
wyznaczania rozwiązania optymalnego.

Ćw3

Przykłady zastosowań modeli PL do rozwiązywania problemów decyzyjnych z zakresu
zarządzania (optymalna struktura asortymentowa produkcji, zagadnienie optymalnej diety).
Rozwiązanie przy pomocy narzędzia Solver (w excelu)
Analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego na zmiany parametrów modelu decyzyjnego.

Ćw4

Zagadnienie transportowe jako szczególny przypadek zagadnienia PL i jego zastosowania w
logistyce.

Ćw2

P_U01, P_K01,
P_K02
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Ćw5

Budowa sieci, harmonogram realizacji złożonego przedsięwzięcia wieloczynnościowego
(diagram Gantta), analiza czasowa przedsięwzięcia metodą CPM i PERT.

P_U02, P_K01,
P_K02

Ćw6

Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka – gry z „naturą”.

P_U03, P_K01,
P_K02
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.
PW1

Rozwiązywanie zadań problemowych (samodzielne lub w ramach pracy zespołowej)

P_W02, P_U02,
P_K01, P_K02

PW2

Zapoznanie się z treścią wykładów oraz literaturą przedmiotu celem przygotowania do
zaliczenia przedmiotu.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03

PW3

Przygotowanie projektu stanowiącego praktyczne zastosowanie programowania sieciowego
(opis przedsięwzięcia wieloczynnościowego, sporządzenie sieci czynności i wykresu Gantta,
sformułowanie ścieżki krytycznej).

P_W02, P_U02,
P_K01, P_K02

P_W01

x

P_W02

x

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

x

Wykład

x

Wykład

P_W03

x

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:
Potrafi sformułować
założenia budowy modeli
programowania liniowego,
włączając modele z
zakresu analizy
wielokryterialnej i
wskazać przykłady ich
zastosowań w zarządzaniu
i logistyce.

P_W01

Nie potrafi wskazać
przykłady ich zastosowań
w zarządzaniu i logistyce

Potrafi wskazać przykłady
ich zastosowań w
zarządzaniu i logistyce.

Potrafi sformułować
założenia budowy
modeli programowania
liniowego i wskazać
przykłady ich
zastosowań w
zarządzaniu i logistyce.

P_W02

Nie ma wiedzy na temat
metod programowania
sieciowego.

Ma ogólną wiedzę na
temat niektórych aspektów
programowania
sieciowego

Ma ogólną wiedzę na
temat metod
programowania
sieciowego.

Ma wiedzę na temat metod
programowania
sieciowego.

P_W03

Nie zna kryteriów
optymalizacji decyzji
podejmowanych w

Zna niektóre kryteria
optymalizacji decyzji
podejmowanych w

Zna większość kryteriów
optymalizacji decyzji
podejmowanych w

Zna wszystkie kryteria
optymalizacji decyzji
podejmowanych w
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warunkach niepewności i
ryzyka.

P_U01

Nie posiada umiejętności
stosowania modeli
programowania liniowego
do optymalizacji w
przedsiębiorstwie.

warunkach niepewności i
ryzyka.

warunkach niepewności i
ryzyka.

warunkach niepewności i
ryzyka.

Posiada umiejętności
konstrukcji modeli
programowania liniowego.

Posiada umiejętności
konstrukcji modeli
programowania
liniowego i optymalizacji
na ich podstawie.

Posiada umiejętności
konstrukcji modeli
programowania liniowego,
również
wielokryterialnego,
optymalizacji i
interpretacji wyników.

Potrafi zbudować model
programowania
sieciowego, opracować
harmonogram realizacji
złożonego
przedsięwzięcia
wieloczynnościowego
(diagram Gantta).

Potrafi zbudować model
programowania
sieciowego, opracować
harmonogram realizacji
złożonego przedsięwzięcia
wieloczynnościowego
(diagram Gantta, ścieżka
krytyczna), przeprowadzić
analizę czasową
przedsięwzięcia.

Posiada umiejętność
zastosowania większości
kryteriów optymalizacji
decyzji w warunkach
niepewności i ryzyka.

Posiada umiejętność
zastosowania wszystkich
kryteriów optymalizacji
decyzji w warunkach
niepewności i ryzyka.

P_U02

Nie potrafi zbudować
modelu programowania
sieciowego.

Potrafi zbudować model
programowania
sieciowego i opracować
ogólny harmonogram
realizacji złożonego
przedsięwzięcia.

P_U03

Ne posiada umiejętności
zastosowania teorii
podejmowania decyzji w
warunkach niepewności i
ryzyka.

Posiada umiejętność
zastosowania niektórych
kryteriów optymalizacji
decyzji w warunkach
niepewności i ryzyka.

P_K01

Nie jest przygotowany do
samodzielnego oraz
zespołowego prowadzenia
badań w kierunku analizy
ekonomicznej w
przedsiębiorstwie.

Jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego prowadzenia badań w
kierunku analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie.

P_K02

Nie jest przygotowany do
prowadzenia debaty,
przekonywania i
negocjowania w imię
osiągania wspólnych
celów, tj. opracowanie
strategii działania
przedsiębiorstwa,
oszacowania prognoz
wybranych zmiennych
ekonomicznych
związanych z działalnością
przedsiębiorstwa.

Jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię
osiągania wspólnych celów, tj. opracowanie strategii działania przedsiębiorstwa,
oszacowania prognoz wybranych zmiennych ekonomicznych związanych z
działalnością przedsiębiorstwa.

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

27 h

45 h

-

Przygotowanie eseju

---

---

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

5h

13 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---
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-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

5h

5h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10 h

20 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

7h

7h

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

48 h / 1,92 ECTS

30 h / 1,2 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

---

---

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
−
−
−

Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J. Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN 2020.
Anholcer M., Gaspars-Wieloch H., Badania operacyjne z Excelem MD 263, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu 2012.
Trzaskalik T., Optymalizacja w praktyce. (eBook) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2012.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−

Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa: wskaźniki i decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2020.
Kesra Nermend, Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji, Wydawnictwo Naukowe
PWN 2017.

Inne materiały dydaktyczne:
−

Zestaw zadań i baza danych przygotowane przez prowadzącego
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I. GENERAL BASIC INFORMATION ABOUT SUBJECT (MODULE)

COURSE CODE:

Success in business

W2
Name of the organizational unit conducting the
course:

University of Social Sciences in Lodz

Name of the field of study, level of education:

Finance and accounting, first-cycle studies

Education profile:
Name of the specialty:
Type of teaching module:
ECTS points:
Year / Semester:
Course coordinator:

GENERAL ACADEMIC
Not applicable
Optional / associated with preparation to perform a research
4 ECTS
I/1
dr prof. SAN Michał Chmielecki

II. ENTRY REQUIREMENTS
Knowledge:
Basic knowledge of the laws of economics and market entities. Knowledge of management and marketing issues.
Skills:
Analysis of basic economic phenomena and their interpretation. Use of basic concepts in the field of economics, management
and marketing.
Social competences:
Team work and effective communication in a group.
III. EDUCATIONAL OBJECTIVES FOR THE SUBJECT
C1

Mastering the student's knowledge of theoretical and practical issues, including psycho-social and economic
processes leading to success.

C2

Developing skills in the field of implementing the components of effective and efficient management of a
professional career and the path of success.

C3

Continuous improvement in terms of business development favoring the success of the enterprise.
FORM OF TEACHING AND NUMBER OF HOURS
Lecture

Classes

EPL

Lab.

Workshops

Project

Seminar

Apprenticeship

Exam/ pass

Total Hours

Full-time
studies

28

2

30

Part-time
studies

16

2

18

V. TEACHING METHODS
Form of teaching
EPL
Form of teaching
EPL

Didactic methods
Multimedia presentations, case study, discussion
Techniques for conducting classes in the COVID 19 period
Classes conducted remotely using the Teams platform - synchronous classes.
Seminar - teaching unit 2h - interaction with students.

VI. TEACHING OUTCOMES WITH REFERENCE TO TEACHING OUTCOMES OF THE PROGRAM
No.

Teaching outcomes of the subject

Reference to fieldrelated teaching
outcomes

Knowledge:
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P_W01

Is able to determine the importance of specific organization concepts in the process of
researching the reasons for the success of a company.

K_W01

P_W02

Can indicate the effects of global socio-economic processes on an enterprise located in a specific
country.

K_W02

Skills:
P_U01

Uses specialist terminology appropriate for the area of management sciences to define the
determinants of success in business.

K_U07

P_U02

Performs in-depth analysis of the phenomena and processes taking place in the organization in
order to be able to determine the source of success in business.

K_U01

Social competences:
P_K01

Is aware of the need for adaptation in international environments.

K_K01

P_K02

He is ready to debate the factors influencing business success.

K_K02

VII. TEACHING CONTENTS
Lp.

Reference to
subject learning
outcomes

EPL:

W1

Characteristics and types of business activities and entrepreneurship.

K_W01, K_U01,
K_K01

W2

Internal and external environment of the enterprise.

K_W01, K_U01,
K_K02

W3

External factors influencing business processes and entrepreneurship.

K_W02, K_U02,
K_K02

W4

The complexities of the effective and efficient enterprise management system in the 21st
century and the contemporary understanding of success.

K_W02, K_U02,
K_K02

W5

Business development factors contributing to success - determinants of success.

K_W02, K_U02,
K_K01

W6

Methods of planning a professional career and success path - characteristics of a successful man.

K_W01, K_U01,
K_K02

W7

Success and entrepreneurship.

K_W02, K_U02,
K_K01

W8

Career paths on the way to success - about companies and successful people.

K_W02, K_U02,
K_K02

Lp.

Reference to
subject learning
outcomes

Student work:

PW1

Independent work related to the performance of a written work:
- development of research tools, conducting research,
- collecting and gathering information needed to resolve research questions,
- selection and analysis of collected information,
- development of material collected from the study,
- inference aimed at identifying the factors of achieving success by a company or a person

K_U01, K_U02,
K_K01, K_K02

PW2

Preparing to pass the test.

K_W01, K_W02

VIII. METHODS OF VERIFYING TEACHING OUTCOMES

Activity in
classes

cards / selfassessment cards

Observation

Group project

Individual
project

Group
presentation

Individual
presentation

Tasks /
independent
work

Esej/ report /
portfolio

Test

Oral exam

Written exam

Subject learning
outcomes

Method of verification
Didactic form
against which
the teaching
outcomes are
verified
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K_W01

x

x

EPL

K_W02

x

x

EPL

K_U01

x

EPL

K_U02

x

EPL

K_K01

x

x

EPL

K_K02

x

x

EPL

IX. CRITERIA OF ASSESSMENT OF THE TEACHING OUTCOME
Subject
learning
outcomes

Failing grade
Student does not know
and does not understand /
cannot / is not ready to:

Grades 3,0-3,5
Student knows and
understands / can / is ready
to:

Grades 4,0-4,5
Student knows and
understands / can / is
ready to:

Very good
Student knows and
understands / can / is ready
to:

K_W01

The student does not know
the definition of the
essence of business
activities and the internal
and external environment
of the enterprise.

The student knows at a
basic level the essence of
business activities and the
internal and external
environment of the
enterprise.

Student knows in a
deeper level the essence
of business activities and
the internal and external
environment of the
enterprise.

The student knows all
business activities and
components of the internal
and external environment
of the enterprise.

K_W02

The student does not know
the basic determinants of
success in business and the
impact of external factors.

The student knows the
basic determinants of
success in business and
understands the impact of
external factors.

The student knows and is
able to describe most
determinants of success
in business and
understands the influence
of external factors.

The student knows and is
able to describe all the
determinants of success in
business and understands
the influence of external
factors.

K_U01

The student is not able to
analyze the business
activities, internal and
external environment of the
company and their impact
on success.

The student is able to
analyze some of the
business activities, internal
and external environment
of the enterprise and
determine their impact on
success.

The student is able to
analyze most of the
business activities,
internal and external
environment of the
enterprise and determine
their impact on success.

The student is able to
analyze all business
activities, internal and
external environment of the
company and is ready to
determine their impact on
success.

K_U02

The student is not able to
analyze and define
conclusions.

The student is able to
conduct a basic analysis
and provide conclusions.

The student is able to
carry out mostly an
analysis and give
conclusions.

The student is able to carry
out mostly an analysis and
give conclusions and is
ready to state the scope of
their application.

K_K01

Student is not ready to
prioritize actions.

The student is able to
define priorities in the
basic issues.

The student is able to
define priorities in more
important matters.

The student is able to
define priorities in the
most important matters
and is ready to carry out
the assigned tasks taking
them into account.

K_K02

The student is not ready to
analyze and explain the
results of analyzes, plans
and decisions.

The student is able to
present and explain the
results of some of his
analyzes, plans and
decisions.

The student is able to
present and explain the
results of most of his
analyzes, plans and
decisions.

The student is able to
present and explain the
results of all his analyzes,
plans and decisions.

X. STUDENT’S WORKLOAD – NUMBER OF HOURS AND ECTS POINTS
Type of activity
ECTS

Student’s workload
Daytime studies

Extramural studies

Participation in didactic activities (lectures, classes, EPL, project, labs, workshops,
seminars)

28 h

16 h

Exams/final tests

2h

2h
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Participation in consulting meetings

4h

4h

Student work, which includes:

66 h

78 h

-

Preparing an essay

15 h

15 h

-

Conducting literaturę research

15 h

15 h

-

Conducting empirical research

---

---

-

Project (collecting date, preparing project assumptions, project execution, itd.)

---

---

-

Preparation for the classes

26 h

38 h

-

Preparation for the exam / test / credit

10 h

10 h

Total student workload (25h = 1 ECTS) SUM of hours / ECTS

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

The student's load during classes in direct contact with the teacher

34 h / 1,36 ECTS

22 h / 0,88 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Student's workload during classes that helps develop practical skills
Student's workload during classes related to the preparation for participation in
scientific activities

XI. READING LIST AND OTHER TEACHING MATERIALS
Compulsory reading:
−
−

Thompson Arthur Jr, Peteraf Margaret, Gamble John, Strickland A.J. (Lonnie) III, Crafting & Executing Strategy: The Quest
for Competitive Advantage: Concepts and Cases, 22nd Ed. McGraw-Hill Higher Education, New York 2019.
Braun Michael R., Latham Scott F., Mastering Strategy: Workshops for Business Success, Praeger, Santa Barbara (CA),
Oxford 2014.

Supplementary reading:
−
−
−
−

Covey Stephen R., The 7 Habits of Highly Effective People, Simon & Schuster, New York 2020.
Harrington Kevin, Timm Mark, Mentor to Millions: Secrets of Success in Business, Relationships, and Beyond, Hay House
Business, Carlsband (CA) 2020.
Sohnen-Moe Cherie, Business Mastery: A Guide for Creating a Fulfilling, Thriving Business and Keeping It Successful, 5th
Ed., Sohnen-Moe Assoc., Tucson 2016.
Thiel Peter, Masters Blake, Zero to One: Notes on Start Ups, or How to Build the Future, Virgin Books, New York 2014.
Zairis Antonios G., Stamatis George J., Total Business Success, The most handly guide ever for small and medium size
enterprises, LAP Lambert Academic Publishing, 2015.

Other teaching materials:
−
−

Kolasińska – Morawska Katarzyna , Success and entrepreneurship in the eyes of Polish emigrants in the British Isles. [in:]
Sułkowski Ł (Ed.), „Journal of Intercultural Management”, December 2014, Vol. 6, No 4, pp. 245 -262.
Successful business case studies from various professional resources (books, academic journals, newspapers, websites, etc.).
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I. GENERAL BASIC INFORMATION ABOUT SUBJECT (MODULE

COURSE CODE:

Competitive advantage in business

W2

Name of the organizational unit conducting the
course:

University of Social Sciences in Lodz

Name of the field of study, level of education:

Finance and accounting, first-cycle studies

Education profile:
Name of the specialty:
Type of teaching module:
ECTS points:
Year / Semester:
Course coordinator:

GENERAL ACADEMIC
Not applicable
Optional / associated with preparation to perform a research
4 ECTS
I/1
dr Michał Chmielecki, prof. SAN

II. ENTRY REQUIREMENTS
Knowledge:
Basic knowledge of functions and management principles. Knowledge of business competitiveness issues.
Skills:
Basic analytical skills concerning the competitive situation of the organization.
Social competence:
Team work and effective communication in a group.
III. EDUCATIONAL OBJECTIVES FOR THE SUBJECT
C1

The aim of the course is to broaden the knowledge of achieving a competitive advantage in business

C2

The aim of the course is to provide knowledge on the use of available concepts, methods and techniques supporting
achieving a competitive advantage in business
IV. FORM OF TEACHING AND NUMBER OF HOURS
Lecture

Exercises

EPL

Lab.

Workshop

Project

Seminar

Consultation

Exam/ credit

Sum of
hours

Full-time
studies

28

2

30

Part-time
studies

16

2

18

V. IMPLEMENTING TEACHING METHODS FOR THE CLASSES
Form of teaching
EPL
Form of teaching
EPL

Didactic methods
Multimedia presentations, case study, discussion
Techniques for conducting classes in the COVID 19 period
Classes conducted remotely using the Teams platform - synchronous classes.
Seminar - teaching unit 2h - interaction with students.

VI. TEACHING OUTCOMES WITH REFERENCE TO TEACHING OUTCOMES OF THE PROGRAM
No.

Teaching outcomes of the subject

Reference to fieldrelated teaching
outcomes

Knowledge:
P_W01

The student defines the concepts of the competitive advantage of enterprises

P_W02

The student characterizes the sources of achieving a competitive advantage in business

K_W01, K_W05
K_W05

Skills:
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P_U01

The student has the ability to apply selected methods and techniques to analyze the competitive
situation of business

K_U04

Social competences:
P_K01

The student presents and defends his own opinions on topics related to the analysis and
assessment of the competitive situation of business

K_K02

VII. TEACHING CONTENTS
Lp.

Reference to
teaching outcomes
of the subject

EPL:

W1

Competitive advantage in strategic management

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

W2

Industry structure analysis

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

W3

General competitiveness strategies

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

W4

Value chain and competitive advantage

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

W5

Cost advantage

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

W6

Diversification Strategy

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

W7

Technology and competitive advantages

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

W8

Attacking an industry leader

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

Lp.

Reference to
subject learning
outcomes

Student work:

PW1

Analysis of literature sources in the field of achieving a competitive advantage in business

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02

PW2

Preparation of a group project on the subject: Analysis of the competitive situation of the
selected business and proposing changes in this area:
- collecting the necessary data for the implementation of the project
- selection of collected information
- analysis of available information
- preparation of proposed solutions and selection of the most optimal one
- forecast of the effects of the applied solution

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

VIII. METHODS OF VERIFYING TEACHING OUTCOMES

Activity in
classes

cards / selfassessment cards

Observation

Group project

Individual
project

Group
presentation

Individual
presentation

Tasks /
independent
work

Esej/ report /
portfolio

Test

Oral exam

Written exam

Subject learning
outcomes

Method of verification
Didactic form
against which
the teaching
outcomes are
verified

P_W01

x

EPL

P_W02

x

EPL

P_U01

x

EPL

P_K01

x

EPL

IX. CRITERIA OF ASSESSMENT OF THE TEACHING OUTCOME
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Subject
learning
outcomes

Failing grade
Student does not know
and does not understand /
cannot / is not ready to:

Grades 3,0-3,5
Student knows and
understands / can / is ready
to:

Grades 4,0-4,5
Student knows and
understands / can / is
ready to:

Very good
Student knows and
understands / can / is ready
to:

K_W01

define the basic concepts
of business
competitiveness

list the basic concepts of
business competitiveness

define the basic concepts
of business
competitiveness

define the concepts of
business competitiveness
and assess their usefulness
in solving problems related
to achieving competitive
advantage

K_W02

characterize the sources of
achieving a competitive
advantage

list the sources of
competitive advantage of
the business

list and characterize
selected sources of
competitive advantage of
the business

List and characterize the
sources of competitive
advantage of the business

K_U01

apply selected methods
and techniques to analyze
the competitive situation
of the business

describe the use of basic
methods and techniques to
analyze the competitive
situation of a business

apply basic methods and
techniques to analyze the
competitive situation of
business

apply various methods and
techniques to analyze the
competitive situation of the
business

K_K01

present and defend own
opinions on topics related
to the analysis and
assessment of the
competitive situation of
business

present own opinions on
topics related to the
analysis

present own opinions on
topics related to the
analysis and assess the
competitive situation of
business

present and defend own
opinions on topics related
to the analysis and
assessment of the
competitive situation of
business

X. STUDENT’S WORKLOAD – NUMBER OF HOURS AND ECTS POINTS
Type of activity
ECTS

Student’s workload
Daytime studies

Daytime studies

Participation in didactic activities (lectures, exercises, project, laboratories,
workshops, seminars)

28 h

16 h

Exam/credit

2h

2h

Participation in consultations

4h

4h

Student work, which includes:

66 h

78 h

-

Preparing an essay

15 h

15 h

-

Conducting literaturę research

15 h

15 h

-

Conducting empirical research

---

---

-

Project (collecting date, preparing project assumptions, project execution, itd.)

---

---

-

Preparation for the classes

26 h

38 h

-

Preparation for the exam / test / credit

10 h

10 h

Total student workload (25h = 1 ECTS) SUM of hours / ECTS

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

The student's load during classes in direct contact with the teacher

34 h / 1,36 ECTS

22 h / 0,88 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Student's workload during classes that helps develop practical skills
Student's workload during classes related to the preparation for participation in
scientific activities

XI. READING LIST AND OTHER TEACHING MATERIALS
Compulsory reading:
− Gamble J., Peteraf M., Essentials of Strategic Management: The Quest for Competitive Advantage, 7th Ed., McGraw Hill,
New York 2021.
− Hatten Timothy S. Small Business Management: Creating a Sustainable Competitive Advantage, 7th Ed., SAGE Publications,
Thousand Oaks 2019.
Supplementary reading:
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−
−
−
−

Thiel P., Masters Blake, Zero to One: Notes on Start Ups, or How to Build the Future, Virgin Books, New York 2014.
Kim W. Chan, Mauborgne Renée A., Blue Ocean Strategy, Expanded Edition: How to Create Uncontested Market Space and
Make the Competition Irrelevant, Harvard Business Review Press, Boston 2016.
Uphill Kevin, Creating Competitive Advantage: How to be Strategically Ahead in Changing Markets, Kogan Page, London
2016.
Thompson Arthur Jr , Peteraf Margaret, Gamble John, Strickland A.J. (Lonnie) III, Crafting & Executing Strategy: The Quest
for Competitive Advantage: Concepts and Cases, 22nd Ed. McGraw-Hill Higher Education, New York 2019.

Other teaching materials:
−
−

Kolasińska – Morawska Katarzyna, Success and entrepreneurship in the eyes of Polish emigrants in the British Isles. [in:]
Sułkowski Ł (Ed.), „Journal of Intercultural Management”, December 2014, Vol. 6, No 4, pp. 245 -262.
Successful business case studies from various professional resources (books, academic journals, newspapers, websites, etc.).
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Specjalność: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Zamówienia publiczne

PS1
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Administracja i zarządzanie publiczne
Specjalnościowy/ do wyboru

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

I/1

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Piotr Mikołajczyk

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Podstawy ekonomii i zarządzania.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy wymagań zamówień publicznych oraz organizacji ich
przebiegu.

C2

Kształtowanie postawy samodzielnego i ustawicznego pogłębiania wiedzy w zakresie zamówień publicznych.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć
Konwersatorium

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Zajęcia z prezentacją multimedialną, dyskusja.
Ćwiczenia w formie pracy w małych grupach, projekt, analiza przypadku.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
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Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Ma wiedzę o sposobie funkcjonowania w sferze administracji instytucji prawa materialnego
oraz procesowego.

K_W14

P_W02

Ma wiedzę w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania pozwalającą na podejmowanie decyzji
gospodarczych w zakresie mikro i makroekonomicznym.

K_W04, K_W19

Umiejętności:
P_U01

Potrafi wykorzystywać i prawidłowo posługiwać się wiedzą z zakresu nauki o prawie i
administracji oraz wiedzą ekonomiczną i pozyskiwać dane dla analizowania procesów i zjawisk
w zakresie nauk o administracji oraz ekonomii

K_U01, K_U03,
K_U07, K_U11

P_U02

Potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z zakresu zagadnień w obrębie
kierunku administracja z wykorzystaniem ujęć teorii oraz innych źródeł

K_U01, K_U04,
K_U07, K_U11

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest w stanie prawidłowo identyfikować i rozstrzygać zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K02, K_K08

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

KW1

KW2

KW3

KW4

KW5

KW6

Lp.

Konwersatorium:
Zamówienia publiczne w procesie transformacji systemowej – odrobina historii.
Pojęcie prawa zamówień publicznych i jego rola w gospodarce.
Instrumenty prawne regulujące system zamówień publicznych w Polsce i ich ewolucja.
Zakres podmiotowy ustawy.
Zakres przedmiotowy ustawy: dostawy, roboty budowlane, usługi.
Wyłączenia stosowania ustawy (całkowite i częściowe).
Progi kwotowe i zamówienia wielorodzajowe.
Zasady udzielania zamówień: zasada prymatu trybów przetargowych, równości przedsiębiorców,
jawności, przejrzystości, bezstronności i obiektywizmu, pisemności uczciwej konkurencji.
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: opis przedmiotu
zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: obowiązki zamawiającego, wspólne
udzielenie zamówienia, wyłączenie osób wykonujących czynności w postępowaniu, komisja
przetargowa, dopuszczalność ubiegania się o zamówienie, wykluczenie wykonawców.
Wszczęcie postępowania: zasady dotyczące ogłoszeń, złożenie oferty, odrzucenie oferty
przetargowej, wybór najkorzystniejszej oferty, aukcja elektroniczna, unieważnienie
postępowania.
Tryby udzielania zamówień publicznych: przetarg nieograniczony i ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem i bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienia z wolnej ręki, zapytanie o
cenę, licytacja elektroniczna.
Umowy ramowe i dynamiczny system zakupów.
Zamówienia publiczne a koncesje na roboty budowlane i usługi.
Środki ochrony prawnej.
Kontrola udzielania zamówień publicznych.
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.
Status Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Organizacja Urzędu Zamówień Publicznych.
Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

P_W01, P_W02

P_W01, P_W02

P_W01, P_W02

P_W01, P_W02

P_W01, P_W02

P_W01, P_W02
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Istota i ewolucja regulacji zamówień publicznych.
Prawo zamówień publicznych a prawo cywilne.
Podstawowe kategorie pojęciowe w zamówieniach publicznych: istota zamówień
publicznych; zamawiający; wykonawca; dostawa; roboty budowlane; usługi; usługi o
charakterze priorytetowym i nie priorytetowym; CPV - Wspólny Słownik Zamówień.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw2

Zakres podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wyjątki od stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

P_U01, P_U02,
P_K01
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Ćw3

Ćw4

Ćw5

Zasady udzielania zamówień publicznych: zasada uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców; zasada bezstronności i obiektywizmu; zasada udzielenia
zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy; zasada
jawności postępowania; zasada pisemności; zasada prowadzenia postępowania w języku
polskim; zasada stosowania trybów określonych w ustawie.
Ogłoszenia w zamówieniach publicznych.
Postępowanie o zamówienie publiczne: komisja przetargowa; wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia; wykluczenie wykonawców z postępowania; dokumenty, których
może żądać zamawiający.
Przebieg postępowania – czynności zamawiającego: opis przedmiotu zamówienia; ustalenie
wartości zamówienia; specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Tryby udzielania zamówień: przetarg nieograniczony (ogłoszenia, wyznaczenie terminu
składania ofert, obowiązki wykonawcy, wadium); przetarg ograniczony (wszczęcie
postępowania, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału, składanie oświadczeń,
zaproszenie do składania ofert, termin składania ofert); negocjacje z ogłoszeniem; dialog
konkurencyjny; negocjacje bez ogłoszenia; zamówienie z wolnej ręki; zapytanie o cenę;
licytacja elektroniczna.
Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.
Unieważnienie postępowania.
Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Charakter prawny umów w sprawach zamówień publicznych.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
Środki ochrony prawnej: odwołanie, skarga do sądu.

P_U01, P_U02,
P_K01

P_U01, P_U02,
P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.

P_U01, P_U02,
P_K01

PW1

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu.

P_W01, P_W02

PW2

Przygotowanie projektu w zakresie analizy wymagań zamówień publicznych oraz organizacji
ich przebiegu.

P_U01, P_U02,
P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

Konwersatorium

P_W02

x

Konwersatorium

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 ma wiedzy o
sposobie funkcjonowania
w sferze administracji
instytucji prawa
materialnego oraz
procesowego.

Ma nieuporządkowaną
wiedzę o sposobie
funkcjonowania w sferze
administracji instytucji
prawa materialnego.

Ma uporządkowaną
wiedzę o sposobie
funkcjonowania w sferze
administracji instytucji
prawa materialnego oraz
procesowego.

Ma uporządkowaną i
szczegółową wiedzę o
sposobie funkcjonowania
w sferze administracji
instytucji prawa
materialnego oraz
procesowego.

P_W02

Nie ma wiedzy w
zakresie ekonomii,

Ma ogólną wiedzę w
zakresie ekonomii,

Ma uporządkowaną
wiedzę w zakresie

Ma uporządkowaną i
szczegółową wiedzę w
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finansów i zarządzania
pozwalającą na
podejmowanie decyzji
gospodarczych w
zakresie mikro i
makroekonomicznym.

P_U01

P_U02

P_K01

Nie potrafi
wykorzystywać i
prawidłowo posługiwać
się wiedzą z zakresu
nauki o prawie i
administracji oraz wiedzą
ekonomiczną i
pozyskiwać dane dla
analizowania procesów i
zjawisk w zakresie nauk
o administracji oraz
ekonomii.
Nie potrafi przygotować
samodzielnie
opracowanie pisemne z
zakresu zagadnień w
obrębie kierunku
administracja z
wykorzystaniem ujęć
teorii oraz innych źródeł.

finansów i zarządzania
pozwalającą na
podejmowanie decyzji
gospodarczych w zakresie
mikroekonomicznym.

ekonomii, finansów i
zarządzania pozwalającą
na podejmowanie decyzji
gospodarczych w
zakresie mikro i
makroekonomicznym.

zakresie ekonomii,
finansów i zarządzania
pozwalającą na
podejmowanie decyzji
gospodarczych w zakresie
mikro i
makroekonomicznym.

Potrafi wykorzystywać i
prawidłowo posługiwać się
wiedzą z zakresu nauki o
prawie i administracji i
pozyskiwać dane dla
analizowania procesów i
zjawisk w zakresie nauk o
administracji.

Potrafi wykorzystywać i
prawidłowo posługiwać
się wiedzą z zakresu
nauki o prawie i
administracji oraz
wiedzą ekonomiczną i
pozyskiwać dane dla
analizowania procesów i
zjawisk w zakresie nauk
o administracji oraz
ekonomii.

Potrafi wykorzystywać i
prawidłowo posługiwać się
wiedzą z zakresu nauki o
prawie i administracji oraz
wiedzą ekonomiczną i
pozyskiwać dane dla
analizowania procesów i
zjawisk w zakresie nauk o
administracji oraz
ekonomii podając
przykłady.

Potrafi przygotować
samodzielnie ogólne
opracowanie pisemne z
zakresu niektórych
zagadnień w obrębie
kierunku administracja z
wykorzystaniem ujęć teorii
oraz innych źródeł.

Potrafi przygotować
samodzielnie
opracowanie pisemne z
zakresu wybranych
zagadnień w obrębie
kierunku administracja z
wykorzystaniem ujęć
teorii oraz innych źródeł.

Potrafi przygotować
samodzielnie opracowanie
pisemne z zakresu
wskazanych Mu zagadnień
w obrębie kierunku
administracja z
wykorzystaniem ujęć teorii
oraz innych źródeł.

Jest w stanie prawidłowo
identyfikować i
rozstrzygać zgodnie z
zasadami etyki niektóre
dylematy związane z
wykonywaniem zawodu.

Jest w stanie prawidłowo
identyfikować i
rozstrzygać zgodnie z
zasadami prawa oraz
etyki niektóre dylematy
związane z
wykonywaniem zawodu.

Jest w stanie prawidłowo
identyfikować i
rozstrzygać zgodnie z
zasadami prawa oraz etyki
dylematy związane z
wykonywaniem zawodu.

Nie jest w stanie
prawidłowo
identyfikować i
rozstrzygać zgodnie z
zasadami prawa oraz
etyki 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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne
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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:
−
−
−

Grabiec M. (red.), Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym: komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wyd. LEX 2018.
Sieradzka M., red. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Beck, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−

Panasiuk A., Cele zamówień publicznych, Prawo Zamówień Publicznych 2017, nr 2.

Inne materiały dydaktyczne:
−

Obowiązujące akty prawne, Komentarze do aktów prawnych. Wiadomości z profesjonalnych stron internetowych.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

System ubezpieczeń społecznych

PS2
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Administracja i zarządzanie publiczne
Specjalnościowy/ do wyboru

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

I/2

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Małgorzata Olszewska

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Wiedza dotycząca podstawowych konstrukcji prawnych w obszarze prawa publicznego, w szczególności finansów publicznych
i prawa administracyjnego.
Umiejętności:
Potrafi dokonać identyfikacji organów i instytucji publicznych, potrafi określić podstawowe konstrukcje prawne, zna podstawy
działania organów administracji publicznej
Kompetencje społeczne:
Umiejętność przedstawiania własnych poglądów podczas dyskusji w grupie; umiejętność prezentowania wyników pracy.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych i jego
poszczególnych części składowych.

C2

Kształtowanie postawy samodzielnego i ustawicznego pogłębiania wiedzy w zakresie funkcjonowania systemu
ubezpieczeń społecznych.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Ćwiczenia

Formy zajęć
Konwersatoria

Metody dydaktyczne
Prezentacje multimedialne, dyskusja
Zajęcia prowadzone w sposób interaktywny i z wykorzystaniem kontaktowych metod
nauczania. Studenci są zachęcani do aktywnego uczestnictwa poprzez zadawanie
pytań oraz formułowanie problemów. W trakcie zajęć prowadzący omawia
poszczególne zagadnienia ze studentami na podstawie przygotowanych materiałów
(akty prawne, literatura, orzecznictwo sadowe), inicjuje dyskusję, inspiruje do
samodzielnego wypowiadania się, stosuje prezentacje multimedialne, przedstawia
kazusy i studia przypadków.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
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Ćwiczenia

Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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 specyfikę i znaczenie systemu ubezpieczeń społecznych wykorzystując do jej badania
specjalistyczną terminologię.

K_W01,
K_W03

P_W02

Ma wiedzę na temat dynamiki współczesnych systemów społecznych i ich zależności
względem systemów ubezpieczeń społecznych.

K_W03

Umiejętności:
P_U01

Potrafi stosować w pracy lub nauce wiedzę dotyczącą systemu ubezpieczeń społecznych.

P_U02

Potrafi stosować zarówno w pracy, jak i w nauce, specjalistyczną wiedzę dotyczącą systemu
ubezpieczeń społecznych podpartą dodatkowo analizą występujących w niej zjawisk.

K_U07
K_U01, K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów do przestrzegania i propagowania postaw etycznych przy pełnieniu ról
organizacyjnych lub społecznych.

K_K08

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1

Ogólna charakterystyka konstrukcji prawa ubezpieczenia społecznego. Źródła prawa
ubezpieczenia społecznego (międzynarodowe i krajowe).

P_W01, P_W02

KW2

Podmioty ubezpieczenia społecznego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powszechne
Towarzystwa Emerytalne, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, świadczeniodawca,
zakład emerytalny, płatnik składek, ubezpieczony.

P_W01, P_W02

KW3

Finansowanie ubezpieczeń społecznych. Pojęcie i rodzaje składki. Fundusze ubezpieczenia
społecznego. Metody finansowania.

P_W01, P_W02

KW4

KW5

KW6
KW7
KW8

Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Ubezpieczenie obowiązkowe,
dobrowolne, kontynuowane. Problematyka zbiegu tytułów ubezpieczenia społecznego.
Ubezpieczenie emerytalne. Struktura zreformowanego systemu emerytalnego. Pojęcie i rodzaje
emerytur. Wymiar emerytur i zasady realizacji. Emerytury kapitałowe. Waloryzacja.
Zawieszenie prawa do emerytury. Łączenie emerytury z aktywnością zawodową.
Charakterystyka i znaczenie dodatkowego zabezpieczenia ryzyka starości. Problematyka
świadomości ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenie rentowe. Pojęcie i rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy i śmierci żywiciela
rodziny. Krąg osób uprawnionych. Wymiar i wysokość świadczeń.
Ubezpieczenie chorobowe. Rodzaje świadczeń chorobowych. Przesłanki nabycia. Okoliczności
wyłączające prawo do świadczeń. Wysokość i wymiar świadczeń. Kontrola płatników składek.
Ubezpieczenie wypadkowe. Rodzaje świadczeń wypadkowych. Przesłanki nabycia. Wymiar i
wysokość. Okoliczności wyłączające prawo do świadczeń. Prewencja wypadkowa.

P_W01, P_W02

P_W01, P_W02

P_W01, P_W02
P_W01, P_W02
P_W01, P_W02

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Analiza konstrukcji prawa ubezpieczenia społecznego. Źródła prawa ubezpieczenia
społecznego (międzynarodowe i krajowe).

P_U01, P_U02,
P_K01
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Ćw2
Ćw3
Ćw4

Ćw5

Analiza funkcjonowania podmiotów ubezpieczenia społecznego: Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, świadczeniodawca, zakład emerytalny, płatnik składek, ubezpieczony.
Analiza finansowania ubezpieczeń społecznych. Pojęcie i rodzaje składki. Fundusze
ubezpieczenia społecznego. Metody finansowania.
Analiza zakresu podmiotowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Ubezpieczenie
obowiązkowe, dobrowolne, kontynuowane. Problematyka zbiegu tytułów ubezpieczenia
społecznego.
Analiza ubezpieczenia emerytalnego. Struktura zreformowanego systemu emerytalnego.
Pojęcie i rodzaje emerytur. Wymiar emerytur i zasady realizacji. Emerytury kapitałowe.
Waloryzacja. Zawieszenie prawa do emerytury. Łączenie emerytury z aktywnością zawodową.
Charakterystyka i znaczenie dodatkowego zabezpieczenia ryzyka starości. Problematyka
świadomości ubezpieczeniowej.

P_U01, P_U02,
P_K01
P_U01, P_U02,
P_K01
P_U01, P_U02,
P_K01

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw6

Analiza ubezpieczenia rentowego. Pojęcie i rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy i śmierci
żywiciela rodziny. Krąg osób uprawnionych. Wymiar i wysokość świadczeń.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw7

Analiza ubezpieczenia chorobowego. Rodzaje świadczeń chorobowych. Przesłanki nabycia.
Okoliczności wyłączające prawo do świadczeń. Wysokość i wymiar świadczeń. Kontrola
płatników składek.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw8

Analiza ubezpieczenia wypadkowego. Rodzaje świadczeń wypadkowych. Przesłanki nabycia.
Wymiar i wysokość. Okoliczności wyłączające prawo do świadczeń. Prewencja wypadkowa.

P_U01, P_U02,
P_K01

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu.

P_W01, P_W02

PW2

Przygotowanie projektu w zakresie analizy funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych
i jego poszczególnych części składowych na przykładzie wybranej organizacji.

P_U01, P_U02,
P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

Konwersatorium

P_W02

x

x

Konwersatorium

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

Zna specyfikę i znaczenie
systemu ubezpieczeń
społecznych
wykorzystując do jej
badania specjalistyczną
terminologię.

Zna ogólnie specyfikę i
znaczenie systemu
ubezpieczeń społecznych
wykorzystując do jej
badania specjalistyczną
terminologię.

Zna szczegółowo
specyfikę i znaczenie
systemu ubezpieczeń
społecznych
wykorzystując do jej
badania specjalistyczną
terminologię.

Zna szczegółowo specyfikę
i znaczenie systemu
ubezpieczeń społecznych
wykorzystując do jej
badania rozbudowaną
specjalistyczną
terminologię.

P_W02

Nie ma wiedzy na temat
dynamiki współczesnych

Ma podstawową wiedzę na
temat dynamiki

Ma uporządkowaną
wiedzę na temat dynamiki

Ma uporządkowaną i
szczegółową wiedzę na
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systemów społecznych i
ich zależności względem
systemów ubezpieczeń
społecznych.

współczesnych systemów współczesnych systemów
temat dynamiki
społecznych i ich zależności
społecznych i ich
współczesnych systemów
względem systemów
zależności względem
społecznych i ich zależności
ubezpieczeń społecznych.
systemów ubezpieczeń
względem systemów
społecznych.
ubezpieczeń społecznych.
Potrafi stosować w pracy
Potrafi stosować w pracy lub nauce wiedzę dotyczącą
lub nauce wiedzę
systemu ubezpieczeń
dotyczącą systemu
społecznych wskazując na
ubezpieczeń społecznych.
przykłady w literaturze
przedmiotu.

P_U01

Nie potrafi stosować w
pracy lub nauce wiedzy
dotyczącą systemu
ubezpieczeń społecznych.

P_U02

Potrafi stosować zarówno Potrafi stosować w nauce,
w pracy, jak i w nauce,
specjalistyczną wiedzę
specjalistyczną wiedzę
dotyczącą niektórych
dotyczącą systemu
aspektów systemu
ubezpieczeń społecznych
ubezpieczeń społecznych
podpartą dodatkowo
podpartą dodatkowo analizą
analizą występujących w
występujących w niej
niej zjawisk.
zjawisk.

P_K01

Jest gotów do
Nie jest gotów do
Jest gotów do przestrzegania
przestrzegania i
Jest gotów do przestrzegania
przestrzegania i
i propagowania niektórych propagowania niektórych
i propagowania postaw
propagowania postaw
postaw etycznych przy
postaw etycznych przy etycznych przy pełnieniu ról
etycznych przy pełnieniu
pełnieniu ról
pełnieniu ról
organizacyjnych lub
ról organizacyjnych lub
organizacyjnych.
organizacyjnych lub
społecznych.
społecznych.
społecznych.

Potrafi stosować w nauce
wiedzę dotyczącą systemu
ubezpieczeń społecznych.

Potrafi stosować zarówno Potrafi stosować zarówno w
w pracy, jak i w nauce,
pracy, jak i w nauce,
specjalistyczną wiedzę
specjalistyczną wiedzę
dotyczącą niektórych
dotyczącą systemu
aspektów systemu
ubezpieczeń społecznych
ubezpieczeń społecznych podpartą dodatkowo analizą
podpartą dodatkowo
występujących w niej
analizą występujących w
zjawisk i ocenić jej
niej zjawisk.
przydatność.

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 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:
− Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2020.
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−
−
−

Ubezpieczenia społeczne w praktyce, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
Ciak J. M., Kołosowska B., Piotrowska-Marczak K., Podstawy finansów publicznych i ubezpieczeń społecznych, CeDeWu,
Warszawa 2019.
Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
Szpor G., Kluszczyńska Z., Koczur W., Roszewska K., Rubel K., Szumlicz T., (red.), System ubezpieczeń społecznych.
Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2013.
−
Gudowska B., Strusińska-Żukowska J., red., Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, C.H. Beck,
Warszawa 2011.
Inne materiały dydaktyczne:
−
Prezentacje multimedialne, akty prawne prawa ubezpieczeń społecznych, komentarze do aktów prawnych, wybrane
pozycje z czasopism naukowych: Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Prawo Pracy, Służba Pracownicza, Rynek pracy,
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Studia z prawa pracy i polityki społecznej, Państwo i Prawo, Polityka
Społeczna, Monitor Prawa Pracy, Monitor Prawniczy, Orzecznictwo Sądów Polskich, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych,
Rzeczpospolita, Gazeta Prawna i inne; wiadomości z profesjonalnych stron internetowych: www.mpips.gov.pl;
www.zus.gov.pl
−
Materiały dodatkowe w ramach zajęć zdalnych.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Zarządzanie w administracji publicznej

PS3

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Administracja i zarządzanie publiczne
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

prof. dr hab. Konrad Raczkowski

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Wiedza na temat podstawowych procesów zarządzania organizacją i metod jej projektowania, znajomość zagadnień z zakresu
zmian w otoczeniu organizacji, ma elementarną wiedzę na temat procesów makrospołecznych
Umiejętności:
Analiza wpływu procesów organizacyjnych, umie nazwać podstawowe pojęcia i określić zjawiska zakresu podstaw zarządzania
Kompetencje społeczne:
Efektywna praca z zespołem; umiejętność prezentowania własnych i grupowych efektów pracy
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy i organizacji procesów zarządzania w jednostkach
administracji publicznej.

C2

Kształtowanie postawy samodzielnego i ustawicznego pogłębiania wiedzy w zakresie metod zarządzania w
administracji publicznej.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Zajęcia z wykorzystaniem elementów multimedialnych, prezentacja, dyskusja.
Ćwiczenia z dyskusją i prezentacją wybranych zagadnień z zakresu zarządzania w
przedsiębiorstwie i administracji publicznej, prezentacje, wykorzystanie technik
burzy mózgów, analiza case study
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
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1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów uczenia się
Wiedza:

P_W01

Student zna wybrane metody analizy strategicznej organizacji i jej otoczenia.

K_W12, K_W15,
K_W16

P_W02

Student zna rodzaje struktur organizacyjnych.

K_W15, K_W16

P_W03

Student ma wiedzę dotyczącą zmian w administracji publicznej wywołanej presją otoczenia
wewnętrznego.

K_W05, K_W16

Umiejętności:
P_U01

Student ma umiejętność obserwacji, opisu, analizy i interpretacji zjawisk oraz procesów
zachodzących w organizacji.

P_U02

Student potrafi zastosować i ocenić przydatność
wykorzystywanych do analizy otoczenia organizacji.

wybranych

metod

i

narzędzi

K_U01, K_U04
K_U04

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób menadżerski w
organizacjach publicznych

K_K09, K_K10

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1

Modele zarządzania publicznego

P_W01, P_W02,
P_W03

KW2

Cele i funkcje zarządzania. Zarządzanie celami i planowanie w organizacji.

P_W01, P_W02,
P_W03

KW3

Władza i podejmowanie decyzji w jednostkach administracji publicznej

P_W01, P_W02,
P_W03

KW4

Struktura zarządzania. Szczeble i obszary zarządzania

P_W01, P_W02,
P_W03

KW5

Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi

P_W01, P_W02,
P_W03

KW6

Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym

P_W01, P_W02,
P_W03

KW7

Specyfika i rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu podmiotami administracji publicznej

P_W01, P_W02,
P_W03

KW8

Przedsiębiorczość sektora publicznego i jego uwarunkowania

P_W01, P_W02,
P_W03

Lp.
Ćw1

Ćwiczenia:
Zmiany w zarządzaniu w administracji publicznej – określenie uwarunkowań

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

P_U01, P_U02,
P_K01
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Ćw2

Analiza struktur organizacyjnych w administracji publicznej

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw3

Kultura organizacyjna i jej wpływ na funkcjonowanie organizacji

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw4

Jakość działań przedsiębiorczych w sektorze publicznym – analiza wybranych aspektów

P_U01, P_U02,
P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.
PW1

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i zaliczenie przedmiotu.

P_W01, P_W02,
P_W03

PW2

Przygotowanie projektu w zakresie analizy organizacji procesów zarządzania w wybranej
jednostce administracji publicznej oraz propozycji usprawnień.

P_U01, P_U02,
P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

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_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:

Definiuje wybrane
metody analizy
strategicznej organizacji
i jej otoczenia

Definiuje wybrane metody
analizy strategicznej
organizacji i jej otoczenia;
wskazać skutki jej
zastosowania dla
organizacji
Definiuje i opisuje rodzaje
struktur organizacyjnych;
jest świadomy
konieczności wyboru
odpowiedniej struktury

P_W01

Nie definiuje wybranych Definiuje wybrane metody
metod analizy strategicznej
analizy strategicznej
organizacji i jej otoczenia
organizacji

P_W02

Nie definiuje i nie opisuje
rodzaje struktur
organizacyjnych

Definiuje rodzaje struktur
organizacyjnych

Definiuje i opisuje
rodzaje struktur
organizacyjnych

P_W03

Nie opisuje, nie definiuje i
nie wyjaśnia zmian w
administracji publicznej
wywołanej presją
otoczenia wewnętrznego

Opisuje zmiany w
administracji publicznej
wywołanej presją
otoczenia wewnętrznego

Opisuje, definiuje
zmiany w administracji
publicznej wywołanej
presją otoczenia
wewnętrznego

Opisuje, definiuje i
wyjaśnia zmiany w
administracji publicznej
wywołanej presją
otoczenia wewnętrznego

P_U01

Nie potrafi dokonać
umiejętność obserwacji,
opisu, analizy i
interpretacji

Potrafi dokonać obserwacji
i opisu podstawowych
zjawisk i procesów
zachodzących w

Potrafi dokonać
obserwacji, opisu,
analizy podstawowych
zjawisk i procesów

Potrafi dokonać
obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji
podstawowych zjawisk i

127

P_U02

P_K01

podstawowych zjawisk i
procesów zachodzących w
organizacji

organizacji

zachodzących w
organizacji

procesów zachodzących w
organizacji

Nie potrafi zastosować i
ocenić przydatność
wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy
otoczenia organizacji

Potrafi zastosować
wybrane metody i
narzędzia do opisu i
analizy otoczenia
organizacji

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

Potrafi zastosować i ocenić
przydatność wybranych
metod i narzędzi do opisu i
analizy otoczenia
organizacji; podaje
przykłady zastosowania
określonych narzędzi

Jest w stanie myśleć i
wykazuje chęć
organizowania działań w
sposób menadżerski w
organizacjach
publicznych

Jest w stanie myśleć i
wykazuje chęć
organizowania działań w
sposób menadżerski w
organizacjach publicznych;
jest świadom omy
konieczności
podejmowania działań
przedsiębiorczych

Nie jest w stanie myśleć i
działania w sposób
menadżerski w
organizacjach publicznych

Jest w stanie myśleć w
sposób menadżerski w
organizacjach publicznych

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
− Ćwiklicki M., Metody zarządzania wartością publiczną, Scholar, Warszawa 2019.
− Danielewicz J., Sikory-Fernandez D. (red.), Zarządzanie rozwojem współczesnych miast, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019.
− Modzelewski P., Krzysztof Opolski K. (red.), Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej,
CeDeWu, Warszawa 2019.
− Raczkowski K., Zarządzanie publiczne. Teorie i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−

Władek Z., Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, Diffin, Warszawa 2013.
Hancewicz R., Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania, One Press, Gliwice 2012.
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−
−

Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie publiczne, elementy teorii i praktyki, Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
Katowice 2009.
Marek S., Białasiewicz M. (red.), Podstawy nauki o organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Inne materiały dydaktyczne:
−

Materiały dodatkowe przewidziane dla zajęć zdalnych
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Zarządzanie informacją w administracji publicznej

PS4

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Administracja i zarządzanie publiczne
Specjalnościowy / do wyboru

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Wiedza na temat podstawowych procesów zarządzania organizacją, zagadnień z zakresu zmian w otoczeniu organizacji, ma
elementarną wiedzę na temat roli kierownika w administracji i transformacji systemów zarządzania w AP
Umiejętności:
Analiza wpływu procesów organizacyjnych, umie nazwać podstawowe pojęcia i określić zjawiska zakresu podstaw zarządzania
i zmian w zakresie zarządzania
Kompetencje społeczne:
Efektywna praca z zespołem; umiejętność prezentowania własnych i grupowych efektów pracy
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie analizowania i organizowania procesów zarzadzania informacjami
w administracji publicznej.

C2

Kształtowanie postawy samodzielnego i ustawicznego pogłębiania wiedzy w zakresie zarządzania informacją w
administracji publicznej.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Konwersatorium

Zajęcia konwersatoryjny z dyskusją i prezentacją wybranych zagadnień z zakresu
zarządzania personelem w przedsiębiorstwie.

Ćwiczenia
Formy zajęć
Konwersatoria

Ćwiczenia

Prezentacje, wykorzystanie technik burzy mózgów, analiza case study.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
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akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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 nowoczesnych podmiotach administracji publicznej w zakresie
zarządzania informacjami oraz zna technologie teleinformatyczne stosowane w administracji
publicznej

K_W03, K_W11

P_W02

Potrafi określić szanse i zagrożenia stosowania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu
jednostek administracji publicznej w zakresie zarządzania informacjami.

K_W03, K_W11

Umiejętności:

P_U01

Studenci zdobywają umiejętność wykorzystania różnorodnych systemów teleinformatycznych
wspomagających działalność zarządczą i usługową w administracji zgodną z formalnoprawnymi możliwościami podejmowania działań przez administrację na poszczególnych
szczeblach jej funkcjonowania w zakresie zarządzania informacjami.

K_U08, K_U10

P_U02

Studenci zdobywają umiejętność wykorzystania zasobów informacji do rozpoznawania interesu
publicznego w działaniach administracyjnych.

K_U03, K_U05

Kompetencje społeczne:
P_K01

Nabycie przez studentów kompetencji wykorzystania informacji w zakresie budowania
zaufania do administracji

K_K08, K_K10

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium/Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1/Ćw1

Społeczeństwo informacyjne w strategii rozwoju współczesnej administracji.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW2/Ćw2

Outsourcing usług w administracji

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW3/Ćw3

Znaczenie wiedzy w rozwoju organizacji publicznej

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW4/Ćw4

Rola i znaczenie pracowników wiedzy w jednostkach samorządu

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW5/Ćw5

Charakterystyka organizacji wirtualnej

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW6/Ćw6

Rola organizacji sieciowej w rozwoju administracji publicznej

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW7/Ćw7

Organizacja ucząca się źródłem budowania kompetencji pracowników

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01
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KW8/Ćw8

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Narzędzia informatyczne wykorzystywane w planowaniu, organizowaniu i kontrolowaniu
działalności organizacji publicznej

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.
PW1

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu.

P_W01, P_W02

PW2

Przygotowanie projektu w zakresie analizy zorganizowania procesów zarzadzania
informacjami w wybranej jednostce administracji publicznej oraz propozycje usprawnień.

P_U01, P_U02,
P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_W02

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_U01

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_U02

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_K01

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Przedmioto
we efekty
uczenia się

P_W01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie / nie potrafi / nie
jest gotów do:

Nie opisuje nowoczesnych
podmiotów administracji
publicznej oraz nie zna
podstawowych technologii
teleinformatycznych
stosowanych w
administracji publicznej

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /
potrafi / jest gotów do:

Opisuje nowoczesne
podmioty administracji
publicznej

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:

Opisuje nowoczesne
podmioty administracji
publicznej oraz zna
podstawowych
technologii
teleinformatycznych
stosowanych w
administracji publicznej

Opisuje nowoczesne
podmioty administracji
publicznej oraz zna
podstawowych technologii
teleinformatycznych
stosowanych w
administracji publicznej;
wie jak zmienia się
administracja publiczna
pod wpływem zmian w
otoczeniu

P_W02

Nie określa szans i
zagrożeń stosowania
nowoczesnych technologii
w funkcjonowaniu
jednostek administracji
publicznej.

Określa szanse i
konieczność stosowania
nowoczesnych technologii
w funkcjonowaniu
jednostek administracji
publicznej.

Określa szanse i
zagrożenia stosowania
nowoczesnych
technologii w
funkcjonowaniu
jednostek administracji
publicznej.

Określa szanse i
zagrożenia stosowania
nowoczesnych technologii
w funkcjonowaniu
jednostek administracji
publicznej; potrafi podać
przykłady stosowania
nowoczesnych technologii
i wdrażania systemów
zarzadzania wiedzą

P_U01

Nie potrafi wskazać

Potrafi wskazać

Potrafi wskazać

Potrafi wskazać
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zasadność wykorzystania
systemów
teleinformatycznych
wspomagających
działalność zarządczą i
usługową w administracji
zgodną z formalnoprawnymi możliwościami
podejmowania działań
przez administrację na
poszczególnych
szczeblach jej
funkcjonowania

P_U02

P_K01

Nie potrafi definiować
pojęcia informacji i jej
zastosowania do
rozpoznawania interesu
publicznego w działaniach
administracyjnych

podstawowe systemy
teleinformatyczne
wspomagające działalność
zarządczą i usługową w
administracji zgodną z
formalno-prawnymi
możliwościami
podejmowania działań
przez administrację na
poszczególnych
szczeblach jej
funkcjonowania

Potrafi zdefiniować
pojęcia informacji i jej
zastosowania do
rozpoznawania interesu
publicznego w działaniach
administracyjnych

Nie ma kompetencji w
zakresie wykorzystania
informacji do budowania
zaufania do administracji

Ma kompetencje w
zakresie wykorzystania
informacji do budowania
zaufania do administracji

różnorodność
wykorzystania systemów
teleinformatycznych
wspomagających
działalność zarządczą i
usługową w
administracji zgodną z
formalno-prawnymi
możliwościami
podejmowania działań
przez administrację na
poszczególnych
szczeblach jej
funkcjonowania

różnorodność
wykorzystania systemów
teleinformatycznych
wspomagających
działalność zarządczą i
usługową w administracji
zgodną z formalnoprawnymi możliwościami
podejmowania działań
przez administrację na
poszczególnych szczeblach
jej funkcjonowania; jest
świadomy konieczność
stosowania ICT w AP

Potrafi wykorzystać
zasoby informacji do
rozpoznawania interesu
publicznego w
działaniach
administracyjnych

Potrafi wykorzystać
zasoby informacji do
rozpoznawania interesu
publicznego w działaniach
administracyjnych; jest
świadomy konieczności
stosowania informacji do
sprawnego zarządzania w
AP

Ma kompetencje w
zakresie wykorzystania
informacji do budowania
zaufania do
administracji, potrafi
zdefiniować pojęcie
zaufania do organizacji

Ma kompetencje w
zakresie wykorzystania
informacji do budowania
zaufania do administracji,
potrafi zdefiniować pojęcie
zaufania do organizacji;
wie jak można budować
zaufanie przy
wykorzystaniu
podstawowych narzędzi

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do

---

---
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prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności
XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
− Kandefer U., Mazurek G., Intranet: skuteczna komunikacja wewnętrzna w organizacji, Poltext, Warszawa 2019.
− Wojciechowska-Filipek S., Zarządzanie jakością informacji w organizacjach zhierarchizowanych, CeDeWu, Warszawa
2015.
− Bytniewski A., Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, Wyd. AE, Wrocław 2015.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−

Władek Z., Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, Diffin, Warszawa 2016.
Gołuchowski J., Frączkiewicz-Wronka A., Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Warszawa 2012.

Inne materiały dydaktyczne:
−

Materiały do zajęć opracowane przez wykładowcę, studia przypadków, materiały przeznaczone na zajęcia zdalne.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Nadzór i kontrola w administracji publicznej

PS5

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Administracja i zarządzanie publiczne
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

prof. dr hab. Konrad Raczkowski

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza w zakresie podstawowych instytucji prawa administracyjnego, źródeł prawa administracyjnego i ich wykładni oraz
prawnych form działania administracji publicznej a także struktury administracji publicznej.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy i organizacji procedur i mechanizmów nadzoru i kontroli w
administracji publicznej.

C2

Kształtowanie postawy samodzielnego i ustawicznego pogłębiania wiedzy w zakresie mechanizmów kontrolnych
w administracji publicznej.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć
Konwersatoria

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Zajęcia z prezentacją multimedialną.
Ćwiczenia klasyczne, study case, dyskusja.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
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Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów uczenia się
Wiedza:

P_W01

Ma wiedzę o normach i regułach organizujących wybrane struktury i instytucje społeczne

K_W01

P_W02

Ma wiedzę o sposobie funkcjonowania w sferze administracji instytucji prawa materialnego
oraz procesowego

K_W14

Umiejętności:
P_U01

Potrafi samodzielnie zinterpretować i wykorzystać instytucje prawa materialnego, oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

K_U08, K_U11

P_U02

Posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje
odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych
rozwiązań

K_U04, K_U07,
K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie potrzebę
stałego dokształcania się

K_K04, K_K06

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Konwersatorium/Ćwiczenia:

KW1/Ćw1

Samorząd terytorialny i jego miejsce w strukturze administracji publicznej.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW2/Ćw2

Pojęcie i przejawy samodzielności samorządu terytorialnego.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW3/Ćw3

Nadzór i kontrola – wyjaśnienie pojęć i relacje zachodzące między nimi.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW4/Ćw4

Nadzór nad działalnością JST. – konstytucyjne uwarunkowania nadzoru.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW5/Ćw5

Nadzór
nad
działalnością
JST
i proceduralne aspekty ich stosowania.

KW6/Ćw6

Kontrola JST sprawowana przez sądy administracyjne.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW7/Ćw7

Sądowa ochrona samodzielności JST (sądy administracyjne, Trybunał Konstytucyjny).

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW8/Ćw8

Sądowa ochrona samodzielności JST (sądy administracyjne, Trybunał Konstytucyjny).

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Lp.

–

organy

nadzoru,

środki

nadzoru

Praca własna:

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przygotowanie się do zaliczenia testu.

P_W01, P_W02

PW2

Przygotowanie projektu w zakresie analizy procedur i mechanizmów nadzoru i kontroli w
wybranej jednostce administracji publicznej oraz przedstawienie propozycji ich usprawnienia.

P_U01, P_U02,
P_K01
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Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

Konwersatorium

P_W02

x

Konwersatorium

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 ma wiedzy o normach
i regułach organizujących
wybrane struktury i
instytucje społeczne.

Ma podstawową wiedzę o
niektórych normach i
regułach organizujących
wybrane struktury i
instytucje społeczne.

Ma uporządkowaną
wiedzę o normach i
regułach organizujących
wybrane struktury i
instytucje społeczne.

Ma uporządkowaną i
szczegółową wiedzę o
normach i regułach
organizujących wybrane
struktury i instytucje
społeczne.

P_W02

Ma podstawową wiedzę o
Nie ma wiedzy o sposobie
sposobie funkcjonowania w
funkcjonowania w sferze
sferze administracji
administracji instytucji
instytucji prawa
prawa materialnego oraz
materialnego oraz
procesowego.
procesowego.

Ma uporządkowaną
wiedzę o sposobie
funkcjonowania w sferze
administracji instytucji
prawa materialnego oraz
procesowego.

Ma uporządkowaną i
szczegółową wiedzę o
sposobie funkcjonowania w
sferze administracji
instytucji prawa
materialnego oraz
procesowego.

P_U01

Potrafi samodzielnie
Potrafi samodzielnie
zinterpretować i
zinterpretować i
wykorzystać instytucje
wykorzystać instytucje
prawa materialnego, oraz
prawa materialnego, oraz
niektóre procedury w celu
procedury w celu podjęcia
podjęcia decyzji stosowania
decyzji stosowania prawa.
prawa.

Potrafi samodzielnie
Potrafi samodzielnie
zinterpretować i
szczegółowo zinterpretować
wykorzystać instytucje
i wykorzystać instytucje
prawa materialnego, oraz
prawa materialnego, oraz
wskazane procedury w
procedury w celu podjęcia
celu podjęcia decyzji
decyzji stosowania prawa.
stosowania prawa.

P_U02

Posiada umiejętność
Posiada umiejętność
Posiada umiejętność
Posiada umiejętność
analizy proponowanego
podstawowej analizy
analizy proponowanego
kompleksowej analizy
rozwiązania konkretnych proponowanego rozwiązania rozwiązania konkretnych
proponowanego rozwiązania
problemów i proponuje
konkretnych problemów i
problemów i proponuje
konkretnych problemów i
odpowiednie
proponuje odpowiednie
odpowiednie
proponuje odpowiednie
rozstrzygnięcia w tym
rozstrzygnięcia w tym
rozstrzygnięcia w tym
rozstrzygnięcia w tym
zakresie, posiada
zakresie, posiada
zakresie, posiada
zakresie, posiada
umiejętność wdrażania
umiejętność wdrażania
umiejętność wdrażania
umiejętność wdrażania
proponowanych
niektórych proponowanych
proponowanych
proponowanych rozwiązań.
rozwiązań.
rozwiązań.
rozwiązań.

P_K01

Jest gotów doskonalić oraz
uzupełniać nabytą wiedzę i
umiejętności a także
rozumie potrzebę stałego
dokształcania się.

Jest gotów uzupełniać
nabytą wiedzę i a także
rozumie potrzebę stałego
dokształcania się.

Jest gotów uzupełniać
nabytą wiedzę i
umiejętności a także
rozumie potrzebę stałego
dokształcania się.

Jest gotów doskonalić oraz
uzupełniać nabytą wiedzę i
umiejętności a także
rozumie potrzebę stałego
dokształcania się.

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

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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 samorządu terytorialnego, eBook 2020 - mobi epub.
−
−
−
−

Wyporska-Frankiewicz J., Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego, Warszawa,
Wolters, 2020.
Gawłowski R., Machalski P., Makowski K., Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej, CeDeWu, Warszawa
2019.
Lipowicz I., Samorząd terytorialny XXI wieku, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
Modzelewski P., Opolski K. (red.), Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej, CeDeWu, Warszawa
2018.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−

Chmaj M., Prawo samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2013.
Jagoda J., Sądowa ochrona samodzielności samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Inne materiały dydaktyczne:
−
Prezentacje multimedialne, case study, akty prawne
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Zarządzanie kadrami w administracji publicznej

PS6

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Administracja i zarządzanie publiczne
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 4

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Ewa Stroińska

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Brak.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej o zagadnieniach związanych z realizacją procesów personalnych w
nowocześnie zarządzanych organizacjach.

C2

Dostarcza wiedzy o narzędziach wykorzystywanych do kształtowania skutecznej polityki personalnej.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Zajęcia z prezentacją multimedialną, dyskusja.
Prezentacja studiów przypadków, ćwiczenia praktyczne, dyskusja.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
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Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Wie, na czym polega zagadnienie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, definiuje
modele i wskazuje znaczenie dla zarządzania administracji publicznej.

K_W09, K_W16

P_W02

Wie, na czym polegają zmiany w zakresie wykorzystania zasobów ludzkich w administracji
publicznej.

K_W09, K_W16

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi wskazać modele zarządzania zasobami ludzkimi i opisać ich znaczenie dla
zarządzania w administracji publicznej.

K_U07, K_U10,
K_U15

P_U02

Student zna procesy pozyskiwania kapitału ludzkiego dla organizacji, których celem jest
budowanie sukcesu organizacji.

K_U15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest świadomy roli, jaką pełni kierownik w administracji publicznej w procesach zarządzania
kapitałem intelektualnym i wie, jak kierownik powinien komunikować się z zespołem
pracowniczym.

K_K02, K_K03

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Konwersatorium/Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1/Ćw1

Zasoby ludzkie i ich znaczenie w organizacji publicznej: strategia, polityka personalna,
Funkcja personalna.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW2/Ćw2

Pracownik publiczny – zarys pojęcia.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW3/Ćw3

Planowanie zasobów: opis stanowiska pracy.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW4/Ćw4

Dobór pracowników.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW5/Ćw5

System motywowania w organizacji.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW6/Ćw6

Znaczenie i rola szkoleń pracowników.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW7/Ćw7

Ocena pracownicza – funkcje i znaczenie.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW8/Ćw8

Patologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Zapoznanie się z literaturą podstawową przedmiotu i przygotowanie się do testu.

P_W01, P_W02

PW2

Opracowanie kwestii dyskusyjnych. Przygotowanie prezentacji w grupach poświęconej
wybranego problemu dotyczącego zarządzania kadrami w administracji publicznej.

P_U01, P_U02,
P_K01

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
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Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

Metoda weryfikacji
Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

Konwersatorium

P_W02

x

Konwersatorium

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 określa na czym
polega zagadnienie
zarządzania zasobami
ludzkimi w organizacji, nie
definiuje modeli i
wskazuje znaczenie dla
zarządzania administracji
publicznej

Określa na czym polega
zagadnienie zarządzania
zasobami ludzkimi w
organizacji

Określa na czym polega
zagadnienie ZZL w
organizacji, nie definiuje
modeli

Określa na czym polega
zagadnienie ZZL w
organizacji, nie definiuje
modeli i wskazuje
znaczenie dla zarządzania
administracji publicznej

P_W02

Nie określa na czym
polegają zmiany w
zakresie wykorzystania
ZZL w administracji
publicznej

Określa na czym polegają
zmiany w zakresie
wykorzystania ZZL w
administracji publicznej

Określa na czym
polegają zmiany w
zakresie wykorzystania
ZZL w administracji
publicznej, potrafi je
opisać

Określa na czym polegają
zmiany w zakresie
wykorzystania ZZL w
administracji publicznej,
potrafi je opisać i wskazać
ich znaczenie dla
zarządzania

Potrafi określić modele
zarządzania ZZL i opisać
ich znaczenie dla
zarządzania w
administracji publicznej

Potrafi określić modele
zarządzania ZZL i opisać
ich znaczenie dla
zarządzania w
administracji publicznej;
potrafi opisać rolę
kierownika w procesie
kształtowania i wyboru
określonego modelu

P_U01

Nie potrafi określić modeli
zarządzania ZZL i opisać
ich znaczenie dla
zarządzania w
administracji publicznej

Potrafi określić modele
zarządzania ZZL w
administracji publicznej

P_U02

Wskazać i opisać
procesów pozyskiwania
kapitału ludzkiego dla
organizacji, których celem
jest budowanie sukcesu
organizacji

Wskazać określone
procesy pozyskiwania
kapitału ludzkiego dla
organizacji, których celem
jest budowanie sukcesu
organizacji

Wskazać określone
procesy pozyskiwania
kapitału ludzkiego dla
organizacji których
celem jest budowanie
sukcesu organizacji i
opisać ich znaczenie

Wskazać określone
procesy pozyskiwania
kapitału ludzkiego dla
organizacji których celem
jest budowanie sukcesu
organizacji i opisać ich
znaczenie; jest świadomy
konieczności
wprowadzania zmian w
administracji publicznej w
zakresie kształtowania
kapitału intelektualnego

P_K01

Wskazać roli jaką pełni
kierownik w administracji
publicznej w procesach

Jest świadomy roli jaką
pełni kierownik w
administracji publicznej w

Jest świadomy roli jaką
pełni kierownik w
administracji publicznej

Jest świadomy roli jaką
pełni kierownik w
administracji publicznej w
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zarządzania zasobami
ludzkimi, nie wie, jak
kierownik powinien
komunikować się z
zespołem pracowniczym

procesach zarządzania
zasobami ludzkimi

w procesach zarządzania
zasobami ludzkimi wie,
jak kierownik powinien
komunikować się z
zespołem pracowniczym

procesach zarządzania
zasobami ludzkimi wie,
jak kierownik powinien
komunikować się z
zespołem pracowniczym;
potrafi określić i wskazać
cechy i kompetencje
współczesnego kierownika

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

17 h

25 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

25 h

35 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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
− Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczna praca zbiorowa, Oficyna PW 2020.
− Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi: uwarunkowania, instrumenty, trendy, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2019.
− Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2018.
− Zawadzak T., Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego, DIFIN 2017.
− Warwas I., Rogozińska-Pawełczyk A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji: aspekty organizacyjne
i psychologiczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Jagielski J., Kontrola w administracji publicznej, Wolters Kluwer 2018
− Władek Z., Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, DIFIN 2016.
− Bogucka I., Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, Wolters Kluwer 2015.
− Juchnowicz M., Zarządzanie kapitałem ludzkim, PWE, Warszawa 2013.
− Sidor-Rządkowska M., Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu
służby cywilnej, Wolter Kluwers, Warszawa 2013.
− Hancewicz R., Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania, One Press, Warszawa
2012.
Inne materiały dydaktyczne:
−
materiały szkoleniowe, case study, teksty źródłowe.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Systemy finansowania JST

PS7
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Administracja i zarządzanie publiczne
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 4

Osoba koordynująca przedmiot:

dr prof. SAN Agata Kołodziejska

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat prawa i finansów publicznych
Umiejętności:
Analiza przepisów i ich interpretacja. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami w zakresie finansów publicznych i prawa
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole oraz efektywne komunikowanie się w grupie.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy i funkcjonowania systemów finansowania jednostek
samorządu terytorialnego.

C2

Kształtowanie postawy samodzielnego i ustawicznego pogłębiania wiedzy w zakresie systemów finansowania
jednostek samorządu terytorialnego.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Zajęcia z prezentacją multimedialną.
Dyskusja, debata, burza mózgu, praca w grupach.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
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2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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 przepisy prawa krajowego i rozporządzenia unijne dotyczące systemu finansowania
jednostek samorządu terytorialnego.

K_W14

P_W02

Umie określić znaczenia przypisywane koncepcjom organizacji za sprawą posługiwania się
terminologią społeczno-ekonomiczną właściwą dla systemu finansowania jednostek samorządu
terytorialnego.

K_W01

P_W03

Ma wiedzę na temat skutków wyboru konkretnego sposobu finansowania jednostek samorządu
terytorialnego.

K_W02

Umiejętności:
P_U01

Potrafi umiejscowić system finansowania samorządu terytorialnego wśród innych dziedzin
prawa i potrafi analizować związki między nimi, zwłaszcza w odniesieniu do finansów
publicznych.

K_U03, K_U11

P_U02

Posiada umiejętność interpretowania ogólnych zasad systemu finansowania

K_U01, K_U10

P_U03

Posiada umiejętność interpretowania przepisów z dziedziny finansów lokalnych

K_U11

Kompetencje społeczne:
P_K01

Dostrzega i formułuje problemy badawcze. Jest kreatywny w poszukiwaniach informacji i
sposobów rozwiązywania problemów.

K_K06, K_K07

P_K02

Student wykazuje świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze systemów
finansowania samorządu terytorialnego, przejawia potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego w tym obszarze.

K_K04, K_K06

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium /Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1/Ćw1

Zasady decentralizacji finansowej w Polsce.
Konstytucja RP i Europejska Karta Samorządu Lokalnego jako źródła prawa dla procesów
decentralizacji finansowej.

P_W01; P_W02;
P_U03; P_K02

KW2/Ćw2

Ustawowe źródła prawa dla procesów decentralizacji finansowej.

P_W01; P_W03;
P_U03; P_K02

KW3/Ćw3

Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego i jej ograniczenia.

P_W01; P_W03;
P_U01; P_K02

KW4/Ćw4

Ochrona sądowa samodzielności finansowej samorządu terytorialnego.
Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego:
- dochody publicznoprawne
- dochody prywatnoprawne

P_W01; P_W03;
P_U02; P_K01

KW5/Ćw5

KW6/Ćw6

KW7/Ćw7

Ochrona sądowa samodzielności finansowej samorządu terytorialnego.
Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego:
- dochody publicznoprawne
- dochody prywatnoprawne
Dochody transferowe:
subwencja ogólna – charakter prawny subwencji, części subwencji oraz tryb przekazywania
subwencji z budżetu centralnego
dotacje celowe – charakter prawny dotacji, rodzaje dotacji, zasady przekazywania
Dochody transferowe:
subwencja ogólna – charakter prawny subwencji, części subwencji oraz tryb przekazywania
subwencji z budżetu centralnego

P_W01; P_W03;
P_U02; P_K01

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K02
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dotacje celowe – charakter prawny dotacji, rodzaje dotacji, zasady przekazywania
KW8/Ćw8

P_W01; P_W03;
P_U2; P_K01

Dochody samorządów ze środków europejskich.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.
PW1

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przystąpienie do testu zaliczającego przedmiot.

P_W01, P_W02,
P_W03

PW2

Przygotowanie projektu w zakresie analizy efektywności wykorzystania różnych źródeł
finansowania przez wybraną jednostkę samorządu terytorialnego.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01,
P_K02

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

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_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 przepisów prawa Zna niektóre przepisy prawa
Zna przepisy prawa
Zna przepisy prawa
krajowego i
krajowego i niektóre
krajowego i niektóre
krajowego i rozporządzenia
rozporządzenia unijne
rozporządzenia unijne
rozporządzenia unijne
unijne dotyczące systemu
dotyczące systemu
dotyczące systemu
dotyczące systemu
finansowania jednostek
finansowania jednostek
finansowania jednostek
finansowania jednostek
samorządu terytorialnego.
samorządu terytorialnego. samorządu terytorialnego. samorządu terytorialnego.

P_W02

Nie umie określić
znaczenia przypisywane
koncepcjom organizacji za
sprawą posługiwania się
terminologią społecznoekonomiczną właściwą dla
systemu finansowania
jednostek samorządu
terytorialnego.

Umie określić znaczenia
Umie określić znaczenia
Umie określić znaczenia
przypisywane niektórym
przypisywane niektórym przypisywane koncepcjom
koncepcjom organizacji za koncepcjom organizacji za
organizacji za sprawą
sprawą posługiwania się
sprawą posługiwania się
posługiwania się
podstawową terminologią
terminologią społeczno- rozbudowaną terminologią
społeczno-ekonomiczną
ekonomiczną właściwą dla
społeczno-ekonomiczną
właściwą dla systemu
systemu finansowania
właściwą dla systemu
finansowania jednostek
jednostek samorządu
finansowania jednostek
samorządu terytorialnego.
terytorialnego.
samorządu terytorialnego.

P_W03

Nie ma wiedzy na temat
skutków wyboru
konkretnego sposobu
finansowania jednostek
samorządu terytorialnego.

Ma podstawową wiedzę na
temat skutków wyboru
konkretnego sposobu
finansowania jednostek
samorządu terytorialnego.

Ma uporządkowaną
wiedzę na temat skutków
wyboru konkretnego
sposobu finansowania
jednostek samorządu
terytorialnego.

Ma uporządkowaną i
szczegółową wiedzę na
temat skutków wyboru
konkretnego sposobu
finansowania jednostek
samorządu terytorialnego.
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P_U01

P_U02

Student nie potrafi
umiejscowić systemu
finansowania samorządu
terytorialnego wśród
innych dziedzin prawa i
nie potrafi analizować
związki między nimi,
zwłaszcza w odniesieniu
do finansów publicznych.

Nie posiada umiejętności
interpretowania ogólnych
zasad systemu
finansowania.

Student potrafi
umiejscowić system
finansowania samorządu
terytorialnego wśród
innych dziedzin prawa i
potrafi analizować związki
między nimi, zwłaszcza w
odniesieniu do finansów
publicznych.

Student potrafi
umiejscowić system
finansowania samorządu
terytorialnego wśród
innych dziedzin prawa i
potrafi analizować
związki między nimi,
zwłaszcza w odniesieniu
do finansów
publicznych. Rozumie
zależności pomiędzy
budżetem centralnym a
budżetami lokalnymi.

Student potrafi
umiejscowić system
finansowania samorządu
terytorialnego wśród
innych dziedzin prawa i
potrafi analizować związki
między nimi, zwłaszcza w
odniesieniu do finansów
publicznych. Rozumie
zależności pomiędzy
budżetem centralnym a
budżetami lokalnymi.
Potrafi ocenić
prawidłowość
ukształtowania systemu
finansowania JST.

Posiada umiejętność
interpretowania ogólnych
zasad systemu
finansowania samorządu
terytorialnego.

Posiada umiejętność
interpretowania ogólnych
zasad systemu
finansowania samorządu
terytorialnego w świetle
obowiązującego stanu
prawnego, poglądów
doktryny oraz
orzecznictwa sądowego.

Posiada umiejętność
interpretowania ogólnych
zasad systemu
finansowania samorządu
terytorialnego w świetle
obowiązującego stanu
prawnego, poglądów
doktryny oraz
orzecznictwa sądowego
oraz zgłasza propozycje w
tym zakresie.

Posiada umiejętność
interpretowania przepisów
z dziedziny finansów
lokalnych.

Posiada umiejętność
interpretowania
przepisów z dziedziny
finansów lokalnych i
wskazuje
niedoskonałości tej
regulacji.

Posiada umiejętność
interpretowania przepisów
z dziedziny finansów
lokalnych i wskazuje
niedoskonałości tej
regulacji oraz formułuje
postulaty de lege ferenda.

P_U03

Nie posiada umiejętności
interpretowania przepisów
z dziedziny finansów
lokalnych.

P_K01

Nie dostrzega i nie
Dostrzega i formułuje
formułuje problemów
problemy badawcze
badawczych związanych z
związane z tą dziedziną,
tą dziedziną, nie jest
jest kreatywny w
kreatywny w
poszukiwaniach informacji
poszukiwaniach informacji
i sposobów rozwiązywania
i sposobów rozwiązywania
problemów.
problemów.

Dostrzega i formułuje
problemy badawcze
związane z tą dziedziną,
jest kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów, inicjuje
dyskusję.

Dostrzega i formułuje
problemy badawcze
związane z tą dziedziną,
jest kreatywny w
poszukiwaniach informacji
i sposobów rozwiązywania
problemów, inicjuje
dyskusję i potrafi ją
podsumować.

Student nie wykazuje
świadomości poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
systemów finansowania
samorządu terytorialnego,
nie przejawia potrzeby
ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego
w tym obszarze.

Student wykazuje
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
systemów finansowania
samorządu
terytorialnego, przejawia
potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i
zawodowego w tym
obszarze. Chętnie dzieli
się z innymi swoją
wiedzą.

Student wykazuje
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
systemów finansowania
samorządu terytorialnego,
przejawia potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego
w tym obszarze. Chętnie
dzieli się z innymi swoją
wiedzą, zachęca innych do
pogłębiania wiedzy.

P_K02

Student wykazuje
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
systemów finansowania
samorządu terytorialnego,
przejawia potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego
w tym obszarze.

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

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne
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Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
−
−
−

Kornberger-Sokołowska E., Bitner M., Prawo finansów samorządowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Sołtyk P., Debowska-Sołtyk M., Finanse samorządowe, Difin, Warszawa 2018.
Owsiak S., Finanse publiczne: współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−
−
−

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2014.
Mastalski R. (red.), Prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Jastrzębska M., Finanse samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C. H. Beck, Warszawa 2010.

Inne materiały dydaktyczne:
− Konstytucja RP,
− Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
− Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

E-administracja

PS8
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Administracja i zarządzanie publiczne
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań/

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 4

Osoba koordynująca przedmiot:

mgr inż. Paweł Bukowski

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania systemów informatycznych. Podstawowa wiedza na temat zasad funkcjonowania
portali internetowych.
Umiejętności:
Posługiwanie się komputerem i Internetem.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole. Prezentowanie własnych pomysłów i opinii.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności wykorzystania w praktyce procedur administracyjnych do
załatwienia spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

C2

Pozyskanie wiedzy i umiejętności na temat analizy środowiska internetowego, które pozwoliłoby na sprawne
funkcjonowanie w środowisku cyfrowym

C3

Zdobycie kwalifikacji o kluczowych systemach informatycznych stosowanych w administracji
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Zajęcia z prezentacja multimedialną.
Dyskusja, burza mózgu, praca w grupach, prezentacja, projekt.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
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akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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 informatyzacji administracji publicznej w Polsce i zakres obszarów
informatyzowanych

K_W11

P_W02

Rozróżnia systemy i rozwiązania w obszarze systemów informatycznych dla obywateli, a w
szczególności e-PUAP

K_W11

P_W03

Ma wiedzę dotyczącą struktur i procesów zarządzania w administracji publicznej oraz ich
ewolucji

K_W15

Umiejętności:
P_U01

Posiada umiejętność doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi i systemów
informatycznych do analizy procesów w administracji oraz rozwiązywania problemów
prawnych w tym zakresie

P_U02

Analizuje i ocenia wykorzystanie rozwiązań e-administracji wśród obywateli

K_U08, K_U11
K_U04

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student jest gotów do oceny szans i zagrożeń w zakresie rozwoju administracji elektronicznej

K_K06

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium /Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1/Ćw1

Miejsce e-goverment w społeczeństwie informacyjnym. Publiczna infrastruktura informatyczna oraz
świadczenie usług drogą elektroniczną. Istota i zastosowanie podpisu elektronicznego

P_W01, P_K01,
P_U02, P_U01

KW2/Ćw2

Korzyści i koszty systemowych rozwiązań e-administracji w Polsce

P_W01, P_W03,
P_U01, P_K01

KW3/Ćw3

Trendy rozwoju bankowości elektronicznej oraz wykorzystanie e-dowodów

P_W02, P_W03,
P_U01, P_K01

KW4Ćw4

Dostęp do usług e-administracji dla przedsiębiorców (PUE, CEiDG, ZUS, e-sądy).

P_W01, P_W02,
P_U02, P_K01

KW5/Ćw5

Informatyzacja podmiotów publicznych i dostępne usługi dla obywatela na przykładach: służba
zdrowia (NFZ), CEPiK, wykorzystanie sektora bankowego w usługach publicznych.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

KW6/Ćw6

Wykorzystanie dostępnych platform internetowych dla rolników

P_W02, P_U01,
P_K01

KW7/Ćw7

Bezpieczeństwo i dobre praktyki korzystania z portali internetowych

P_W03, P_U01,
P_K01

KW8/Ćw8

Przyszłość oraz kierunki rozwoju e-administracji w Polsce.

P_W03, P_U02,
P_K01

Lp.
PW1

Praca własna:
Przyswojenie treści poznanych na zajęciach i przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

P_W01, P_W02,
P_W03
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PW2

Przygotowanie w grupach projektu skoncentrowanego na e-administracji i zaprezentowanie go.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

x

x

Konwersatorium
/ Ćwiczenia

P_W02

x

x

x

x

Konwersatorium
/ Ćwiczenia

P_W03

x

x

x

x

Konwersatorium
/ 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

Zna niektóre zasady
Zna zasady informatyzacji Zna szczegółowo zasady
Zna zasady informatyzacji informatyzacji administracji
administracji publicznej w informatyzacji administracji
administracji publicznej w
publicznej w Polsce i
Polsce i podstawowy
publicznej w Polsce i zakres
Polsce i zakres obszarów
podstawowy zakres
zakres obszarów
obszarów
informatyzowanych.
obszarów
informatyzowanych.
informatyzowanych.
informatyzowanych.

P_W02

Nie rozróżnia systemów i Rozróżnia niektóre systemy
rozwiązań w obszarze
i niektóre rozwiązania w
systemów informatycznych
obszarze systemów
dla obywateli, a w
informatycznych dla
szczególności e-PUAP.
obywateli, zna e-PUAP.

P_W03

Ma uporządkowaną i
Nie ma wiedzy dotyczącej
Ma podstawową wiedzę
Ma uporządkowaną
szczegółóewą wiedzę
struktur i procesów
dotyczącą struktur i
wiedzę dotyczącą struktur
dotyczącą struktur i
zarządzania w
procesów zarządzania w
i procesów zarządzania w
procesów zarządzania w
administracji publicznej administracji publicznej oraz administracji publicznej
administracji publicznej oraz
oraz ich ewolucji.
ich ewolucji.
oraz ich ewolucji.
ich ewolucji.

P_U01

Posiada umiejętność doboru
Posiada umiejętność
Nie posiada umiejętności
i zastosowania
doboru i zastosowania
Posiada umiejętność doboru
doboru i zastosowania
odpowiednich niektórych
odpowiednich narzędzi i
i zastosowania
odpowiednich narzędzi i
narzędzi i systemów
systemów
odpowiednich narzędzi i
systemów
informatycznych do analizy
informatycznych do
systemów informatycznych
informatycznych do
niektórych procesów w
analizy niektórych
do analizy procesów w
analizy procesów w
administracji oraz
procesów w administracji
administracji oraz
administracji oraz
rozwiązywania prostych
oraz rozwiązywania
rozwiązywania problemów
rozwiązywania problemów
problemów prawnych w tym problemów prawnych w
prawnych w tym zakresie.
prawnych w tym zakresie.
zakresie.
tym zakresie.

Rozróżnia systemy i
niektóre rozwiązania w
obszarze systemów
informatycznych dla
obywateli, a w
szczególności zna ePUAP.

Rozróżnia systemy i
rozwiązania w obszarze
systemów informatycznych
dla obywateli, a w
szczególności zna e-PUAP.
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P_U02

Nie analizuje i nie ocenia
wykorzystanie rozwiązań
e-administracji wśród
obywateli.
Wykonanie projektu
poniżej 50%.

Analizuje i ocenia
wykorzystanie niektórych
rozwiązań e-administracji
wśród obywateli.
Wykonanie projektu 5280%.

Analizuje i ocenia
wykorzystanie rozwiązań
e-administracji wśród
obywateli.
Wykonanie projektu 5394%.

Analizuje i szczegółowo
ocenia wykorzystanie
rozwiązań e-administracji
wśród obywateli.
Wykonanie projektu w 95100%.

P_K01

Student nie jest gotów do
oceny szans i zagrożeń w
zakresie rozwoju
administracji
elektronicznej

Student jest gotów do
oceny szans w zakresie
rozwoju administracji
elektronicznej.
Wykonanie projektu w 5280%.

Student jest gotów do
oceny szans i zagrożeń w
zakresie rozwoju
administracji
elektronicznej.
Wykonanie projektu lub
zaliczenia w 81-94%.

Student jest gotów do
oceny szans i zagrożeń w
zakresie rozwoju
administracji
elektronicznej
Wykonanie projektu lub
zaliczenia w 95-100%.

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

-Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 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:
− Kaczorowska A., E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami, Wyd. UŁ, Łódź 2013.
− Papińska-Kacperek, J. Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w
Polsce, Łódź, UŁ, 2013.
− Kowalczyk E., E-urząd w komunikacji z obywatelem, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
− Ganczar M., Informatyzacja administracji publicznej, CeDeWu, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Muliński T., Zagrożenia bezpieczeństwa dla systemów informatycznych e-administracji, Wydawnictwo CeDeWu,
Warszawa 2016.
− Praca zbiorowa, ePUAP w praktyce, Wyd. Presscom, Wrocław 2011.
− Szostek D. (red.), Prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Wyd. PRESSCOM, Wrocław 2009.
− Monarcha-Matlak A., Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
Inne materiały dydaktyczne:
−

https://mc.gov.pl; https://obywatel.gov.pl; http://www.itwadministracji.pl; http://www.web.gov.pl

151

Specjalność: E-BIZNES I PROFESJONALNA KOMUNIKACJA
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Media społecznościowe i e-marketing

PS1

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
E-biznes i profesjonalna komunikacja
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

I/1

Osoba koordynująca przedmiot:

dr prof. SAN Michał Chmielecki

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania systemów informatycznych. Podstawowa wiedza na temat zasad marketingu.
Umiejętności:
Posługiwanie się komputerem i Internetem.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole oraz efektywne komunikowanie się w grupie.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Opanowanie umiejętności dopasowywania działań do wybranych strategii e-marketingowych

C2

Zapoznanie się z zasadami tworzenia treści biznesowych oraz publikacją treści w wybranych portalach

C3

Zdobycie rozszerzonej wiedzy i umiejętności na temat wykorzystania biznesowego portali internetowych
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć
Konwersatoria

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Zajęcia z prezentacją multimedialną, dyskusja.
Dyskusja, burza mózgu, praca w grupach, prezentacja, projekt.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
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2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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 e-marketingu i ma wiedzę wybranych obszarów e-marketingu oraz
pozycjonowania stron SEM/SEO.

K_W11

P_W02

Zna kategorie mediów społecznościowych i zakres ich zastosowania.

K_W11

P_W03

Zna specyfikę strategii e-marketingu i jej powiązania z działaniami prowadzonymi na rynku
offline.

K_W16

Umiejętności:
P_U01

Potrafi scharakteryzować determinanty rozwoju e-marketingu i umie dobrać właściwe
narzędzia strategii e-marketingu i dokonać oceny skuteczności realizowanych działań.

K_U01, K_U04

P_U02

Potrafi pozycjonować strony; zaprojektować i zrealizować wybrane działania za pośrednictwem
mediów społecznościowych adekwatnie do profilu organizacji.

K_U08, K_U15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych

K_K04, K_K08,
K_K09

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Lp.

Konwersatorium/Ćwiczenia:

KW1/Ćw1

Klient w cyfrowym świecie - wprowadzenie, istotne pojęcia, przykłady serwisów i ich cechy,
ogólne zasady działań e-marketingowych

P_W01, P_K01,
P_U02, P_U01

KW2/Ćw2

Budowanie świadomości marki – zasady, działania i dobre praktyki. Personal Branding,
Employee Branding.

P_W01, P_W03,
P_U01, P_K01

KW3/Ćw3

Wykorzystanie wybranych portali mediów społecznościowych w biznesie – Facebook:
analiza, reklamy, działania

P_W02, P_W03,
P_U01, P_K01

KW4/Ćw4

Tworzenie własnej społeczności - Twitter, Instagram, LinkedIn, Social Selling

P_W01, P_W02,
P_U02, P_K01

KW5/Ćw5

Google - zwiększyć zaangażowanie lokalnych klientów w wyszukiwarce i w Mapach Google

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

KW6/Ćw6

Techniki zwiększenia sprzedaży - pozyskiwanie leadów, pielęgnowanie Internetu, monitoring
Internetu, marketing treści (content marketing)

P_W02, P_U01,
P_K01

KW7/Ćw7

Narzędzia do marketingu online

P_W03, P_U01,
P_K01

KW8/Ćw8

E-mail marketing w pigułce

P_W03, P_U02,
P_K01

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

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

P_W01, P_W02,
P_W03

PW2

Opracowanie projektu skupionego na przedstawieniu w oparciu o wybrany brief strategii
marketingu internetowego ze wskazaniem narzędzi, określeniem harmonogramu działań i
szacunkowego kosztu kampanii.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01
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Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

x

Konwersatorium
/ Ćwiczenia

P_W02

x

x

x

Konwersatorium
/ Ćwiczenia

P_W03

x

x

x

Wykład /
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

Nie zna narzędzi emarketingu i nie ma
wiedzy wybranych
obszarów e-marketingu
oraz pozycjonowania stron
SEM/SEO.

Zna podstawowe narzędzia
e-marketingu i ma
podstawową wiedzę
wybranych obszarów emarketingu oraz
pozycjonowania stron
SEM/SEO.

Zna narzędzia emarketingu i ma
uporządkowaną wiedzę
wybranych obszarów emarketingu oraz
pozycjonowania stron
SEM/SEO.

Zna narzędzia e-marketingu
i ma uporządkowaną i
szczegółówą wiedzę
wybranych obszarów emarketingu oraz
pozycjonowania stron
SEM/SEO.

P_W02

Zna niektóre kategorie
Nie zna kategorii mediów
mediów społecznościowych
społecznościowych i
i podstawowy zakres ich
zakres ich zastosowania.
zastosowania.

Zna kategorie mediów
społecznościowych i
podstawowy zakres ich
zastosowania.

Zna kategorie mediów
społecznościowych i szeroki
zakres ich zastosowania.

P_W03

Nie zna specyfiki strategii
e-marketingu i jej
powiązania z działaniami
prowadzonymi na rynku
offline.

Zna ogólnie specyfikę
strategii e-marketingu i jej
niektóre powiązania z
działaniami prowadzonymi
na rynku offline.

Zna szczegółowo
specyfikę strategii emarketingu i jej niektóre
powiązania z działaniami
prowadzonymi na rynku
offline.

Zna szczegółowo specyfikę
strategii e-marketingu i jej
powiązania z działaniami
prowadzonymi na rynku
offline.

P_U01

Nie potrafi
scharakteryzować
determinanty rozwoju emarketingu i umie dobrać
właściwe narzędzia
strategii e-marketingu i
dokonać oceny
skuteczności
realizowanych działań.

Potrafi scharakteryzować
niektóre determinanty
rozwoju e-marketingu i
umie dobrać właściwe
niektóre narzędzia strategii
e-marketingu i dokonać
ogólnej oceny skuteczności
realizowanych działań.

Potrafi scharakteryzować
niektóre determinanty
rozwoju e-marketingu i
umie dobrać właściwe
narzędzia strategii emarketingu i dokonać
oceny skuteczności
realizowanych działań.

Potrafi scharakteryzować
determinanty rozwoju emarketingu i umie dobrać
właściwe narzędzia strategii
e-marketingu i dokonać
kompleksowej oceny
skuteczności realizowanych
działań.

P_U02

Potrafi pozycjonować
Potrafi pozycjonować
Potrafi pozycjonować
Nie potrafi pozycjonować
strony; zaprojektować
strony; zaprojektować i
strony; zaprojektować i
strony; zaprojektować i
wybrane działania za
zrealizować wybrane
zrealizować wybrane
zrealizować wybrane
pośrednictwem niektórych
działania
za pośrednictwem
działania za
działania za
mediów społecznościowych pośrednictwem niektórych mediów społecznościowych
pośrednictwem mediów
adekwatnie do profilu
adekwatnie do profilu
mediów
społecznościowych
organizacji.
organizacji.
społecznościowych
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adekwatnie do profilu
organizacji.

P_K01

Student nie jest gotów do
odpowiedzialnego
pełnienia ról zawodowych.

adekwatnie do profilu
organizacji.
Student jest gotów do
odpowiedzialnego
pełnienia niektórych ról
zawodowych.

Student jest gotów do
odpowiedzialnego
pełnienia wybranych ról
zawodowych.

Student jest gotów do
odpowiedzialnego
pełnienia ról 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, seminaria)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
−

Hajduk G., Zarządzanie komunikacją marketingową: integracja, nowe media, outsourcing, Poltext, Warszawa 2019.

−

Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 4.0: era cyfrowa, MT Biznes, Warszawa 2017.

−

Miotek A., Skuteczne social media, Helion, Gliwice 2017.

−

Dutko M., Biblia e-biznesu 2, Helion, Gliwice 2016.

−

Królewski J., Sala P.., E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−

Mazurek G., E-marketing. Planowanie, narzędzia, praktyka, Poltext, Warszawa 2018.

−

Żukowski M., Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw,
Onepress, Warszawa 2018.

Inne materiały dydaktyczne:
−
−
−

Mała, wielka firma, https://malawielkafirma.pl
Sprawny Marketing, https://sprawnymarketing.pl
Online Marketing – Magazyn – biblioteka SAN
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Public relations

PS2
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
E-biznes i profesjonalna komunikacja
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

I/2

Osoba koordynująca przedmiot:

dr prof. SAN Robert Seliga

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat praw ekonomii i podmiotów rynkowych. Znajomość zagadnień dotyczących zarządzania
i marketingu.
Umiejętności:
Analiza podstawowych zjawisk ekonomicznych i ich interpretacja. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami w zakresie
ekonomii, zarządzania i marketingu.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole oraz efektywne komunikowanie się w grupie.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu teoretycznych oraz praktycznych zagadnień z obszaru Public
Relations

C2

Ukształtowanie umiejętności wykorzystania metod i technik PR w działalności przedsiębiorstwa

C3

Ukształtowanie umiejętności identyfikowania, analizy oraz kreowania wizerunku firmy.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Zajęcia z wykorzystaniem elementów multimedialnych, dyskusja.
Dyskusja, case study, praca grupowa.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
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akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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, opisuje istotę i znaczenie public relations oraz charakterystykę
wykorzystywanych metod i technik kreowania wizerunku firmy.

K_W05, K_W16

P_W02

Zna i charakteryzuje przejawy społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wykorzystania PR w
relacjach wewnętrznych.

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Potrafi dokonać analizy składowych public relations, wykorzystywanych metod i technik kreowania
wizerunku firmy oraz przejawów społecznej odpowiedzialności biznesu i wykorzystania PR w
relacjach wewnętrznych.

K_U01, K_U04,
K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów definiować priorytety i stworzyć plan zawierający harmonogram działań. w zakresie
public relations

K_K03, K_K10

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1

Istota public relations oraz charakterystyka wykorzystywanych metod i technik.

P_W01, P_U01,
P_K01

KW2

PR w relacjach wewnętrznych.

P_W02, P_U01,
P_K01

KW3

Kreowanie wizerunku firmy.

P_W01, P_U01,
P_K01

KW4

Społeczna odpowiedzialność biznesu i etyka działalności biznesowej.

P_W02, P_U01,
P_K01

KW5

Public relations w sytuacjach kryzysowych

P_W01, P_U01,
P_K01

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Analiza charakterystyki wykorzystywanych metod i technik w działaniach PR wybranych firm.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

Ćw2

Instrumenty PR w obszarze komunikacji zewnętrznej

P_W01, P_U01,
P_K01

Ćw3

Kreowanie wizerunku firmy – case study

P_W01, P_U01,
P_K01

Ćw4

Projektowanie wybranego narzędzia public relations

P_U01, P_K01

Ćw5

Prezentacja zadania zaliczeniowego

Lp.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01
Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się
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PW1

Grupowa praca związana z wykonaniem projektu:
- zbieranie i gromadzenie informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia postawionych
problemów,
- selekcja i analiza zgromadzonych informacji,
- wnioskowanie ukierunkowane na wskazanie najtrafniejszych reprezentacji,
- opracowanie referatu zgodnie w przyjętymi wytycznymi,
- opracowanie prezentacji zgodnie z ustaloną strukturą (opracowanie komputerowe,
wykorzystanie zdjęć, zestawień).

PW2

Praca indywidualna związana z przygotowaniem prezentacji:
- zbieranie i gromadzenie informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia postawionych
problemów,
- selekcja i analiza zgromadzonych informacji,
- wykonanie zadanie zgodnie z wytyczonymi parametrami (czas, jakość, merytoryka).

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

P_U01, P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

Konwersatorium

P_W02

x

Konwersatorium

P_U01

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

Nie definiuje i nie opisuje
istoty żadnych aspektów
Public Relations oraz
charakterystykę
wykorzystywanych metod i
technik kreowania
wizerunku firmy.

Definiuje i opisuje istotę
części aspektów Public
Relations oraz
charakterystykę
wykorzystywanych metod i
technik kreowania
wizerunku firmy.

Definiuje i opisuje istotę
większości aspektów
Public Relations oraz
charakterystykę
wykorzystywanych metod
i technik kreowania
wizerunku firmy.

Definiuje i opisuje istotę
wszystkich aspektów
Public Relations oraz
charakterystykę
wykorzystywanych metod i
technik kreowania
wizerunku firmy.

P_W02

Nie opisuje żadnych
podstawowych przejawów
społecznej
odpowiedzialności biznesu
oraz wykorzystania PR w
relacjach wewnętrznych.

Opisuje część
podstawowych przejawów
społecznej
odpowiedzialności biznesu
oraz wykorzystania PR w
relacjach wewnętrznych.

Opisuje większość
podstawowych przejawów
społecznej
odpowiedzialności biznesu
oraz wykorzystania PR w
relacjach wewnętrznych.

Opisuje wszystkie
podstawowe przejawy
społecznej
odpowiedzialności biznesu
oraz wykorzystania PR w
relacjach wewnętrznych.

P_U01

Nie potrafi dokonać analizy
żadnych składowych Public
Relations,
wykorzystywanych metod i
technik kreowania
wizerunku firmy oraz
przejawów społecznej
odpowiedzialności biznesu i
wykorzystania PR w
relacjach wewnętrznych.

Potrafi dokonać analizy
części składowych Public
Relations,
wykorzystywanych metod i
technik kreowania
wizerunku firmy oraz
przejawów społecznej
odpowiedzialności biznesu i
wykorzystania PR w
relacjach wewnętrznych.

Potrafi dokonać analizy
większości składowych
Public Relations,
wykorzystywanych metod
i technik kreowania
wizerunku firmy oraz
przejawów społecznej
odpowiedzialności biznesu
i wykorzystania PR w
relacjach wewnętrznych.

Potrafi dokonać analizy
wszystkich składowych
Public Relations,
wykorzystywanych metod i
technik kreowania
wizerunku firmy oraz
przejawów społecznej
odpowiedzialności biznesu i
wykorzystania PR w
relacjach wewnętrznych.
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P_K01

Nie jest gotów definiować
priorytety i stworzyć planu
zawierającego
harmonogram działań w
zakresie public relations.

Jest gotów definiować
priorytety i stworzyć zarys
planu zawierającego
harmonogram działań w
zakresie public relations
relations.

Jest gotów definiować
priorytety i stworzyć
plan zawierający
harmonogram działań w
zakresie public relations.

Jest gotów definiować
priorytety i stworzyć i
realizować plan
zawierający harmonogram
działań w zakresie public
relations.

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
−
−
−
−
−

Zając Ł., Po co jest PR?, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2018.
Public Relations. Wizerunek, reputacja, tożsamość, Warszawa, Wydawnictwo Poltext, 2017.
Budzyński W., Public Relations. Wizerunek, reputacja, tożsamość, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017.
Rosa G., Perenc J., Ostrowska I., Marketing przyszłości: od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego. Cz. 1, C. H. Beck,
Warszawa 2016.
Rozwadowska B., Public Relations, teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo „Studio Emka”, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−
−
−

Tworzydło D., Szuba P., Zajic M., Analiza kondycji branży public relations: raport z projektu badawczego, Newsline,
Rzeszów 2017.
Łaszyn A. (red.), Pierwsze ćwierćwiecze: 25 lat public relations w Polsce: dzieje polskiego PR-u w historiach, które zebrali
Adam Łaszyn i Dariusz Tworzydło, Wydawnictwo Message House, Warszawa 2016.
Patora R., Szkoła wyższa niepubliczna – wizerunek i PR, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Łódź 2012
(http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIII-2.pdf).
Black S., Public Relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

Inne materiały dydaktyczne:
−
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Planowanie i realizacja kampanii promocyjnej

PS3

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
E-biznes i profesjonalna komunikacja
Specjalnościowy / do wyboru

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Michał Turniak

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat praw ekonomii i podmiotów rynkowych. Znajomość zagadnień dotyczących zarządzania
i marketingu.
Umiejętności:
Analiza podstawowych zjawisk ekonomicznych i ich interpretacja. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami w zakresie
ekonomii, zarządzania i marketingu.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole oraz efektywne komunikowanie się w grupie.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Opanowanie przez studenta wiedzy na temat procesu planowania i realizacji kampanii promocyjnych

C2

Ukształtowanie umiejętności z zakresu wdrażania do praktyki technik planowania i realizacji kampanii
promocyjnych

C3

Wdrożenie do ciągłego doskonalenia kwalifikacji poprzez samokształcenie.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć
Konwersatoria

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną.
Burza mózgu, praca w grupach, prezentacja, case study, projekt, symulacje.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
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bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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 specjalistyczne metody badań marketingowych umożliwiających opracowanie kampanii
promocyjnej.

K_W12

P_W02

Zna determinanty oddziaływujące na komunikację marketingową, a w szczególności na działania
promocyjne.

K_W02

Umiejętności:
P_U01

Posiada umiejętność stosowania w pracy wyspecjalizowanej wiedzy z obszaru komunikacji
marketingowej, a w szczególności narzędzi promocyjnych umożliwiających przygotowanie
kampanii promocyjnej.

K_U05, K_U07

P_U02

Potrafi właściwie rozplanować własną edukację i ukierunkować ją w stronę planowania i
realizacji kampanii promocyjnej.

K_U19

Kompetencje społeczne:
K_K01

Jest gotów, w przypadku napotkania problemów z realizacją powierzonego zadania, zwrócić
się z pomocą do ekspertów.

K_K05

K_K02

Jest gotów uczestniczyć i zorganizować zespół interdyscyplinarny zajmujący się różnymi
aspektami dotyczącymi planowania oraz realizacji kampanii promocyjnej.

K_K03

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium/Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

K_W01, K_W02,
K_K01
K_W01, K_W02,
K_K01
K_W01, K_W02,
K_K01
K_W01, K_W02,
K_U01

KW1/Ćw1

Charakterystyka oferty w koncepcji 4P i 4C.

KW2/Ćw2

Ogólne uwarunkowania procesu komunikacji.

KW3/Ćw3

Ogólne uwarunkowania komunikacji masowej.

KW4/Ćw4

Charakterystyka elementów Promotion MIX i możliwości ich zastosowania.

KW5/Ćw5

Przygotowanie briefingu kreatywnego.

K_U01, K_U02

KW6/Ćw6

Przygotowanie założeń i planu kampanii marketingowej.

K_U01, K_U02,
K_W01

KW7/Ćw7

Opracowanie scenariuszy.

K_U01 K_U02

KW8/Ćw8

Wykorzystanie nowoczesnych technik komunikacji w kampaniach promocyjnych.

K_W01, K_K02

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Samodzielna praca związana z wykonaniem projektu zaliczeniowego i prezentacji:
- analiza źródeł literaturowych i studium przypadku
- selekcja zebranych informacji
- analiza dostępnych informacji
- przygotowanie propozycji rozwiązań i wybór najbardziej optymalnego
- prognoza efektów zastosowanego rozwiązania
- przygotowanie prezentacji

K_U01, K_U02,
K_K01, K_K02

PW2

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu.

K_W01, K_W02,
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Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

K_W01

x

x

Konwersatorium

K_W02

x

x

Konwersatorium

K_U01

x

x

Ćwiczenia

K_U02

x

x

Ćwiczenia

K_K01

x

x

Ćwiczenia

K_K03

x

x

Ćwiczenia

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW 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:

K_W01

Nie zna specjalistyczne
metody badań
marketingowych
umożliwiających
opracowanie kampanii
promocyjnej.

Zna ogólnie niektóre
specjalistyczne metody
badań marketingowych
umożliwiających
opracowanie kampanii
promocyjnej.

Zna ogólnie
specjalistyczne metody
badań marketingowych
umożliwiających
opracowanie kampanii
promocyjnej.

Zna szczegółowo
specjalistyczne metody
badań marketingowych
umożliwiających
opracowanie kampanii
promocyjnej.

K_W02

Student nie zna
determinantów
oddziaływujących na
komunikację
marketingową, a w
szczególności na działania
promocyjne

Student zna podstawowe
determinanty
oddziaływujące na
komunikację marketingową,
a w szczególności na
działania promocyjne

Student zna i potrafi
opisać większość
determinant
oddziaływujących na
komunikację
marketingową, a w
szczególności na działania
promocyjne

Student zna i potrafi opisać
wszystkie determinanty
oddziaływujące na
komunikację marketingową,
a w szczególności na
działania promocyjne

K_U01

Student nie posiada
umiejętność stosowania w
pracy lub nauce
zaawansowanej
wyspecjalizowanej wiedzy
z obszaru komunikacji
marketingowej, a w
szczególności narzędzi
promocyjnych

Student posiada
podstawowa umiejętność
stosowania w pracy lub
nauce zaawansowanej
wyspecjalizowanej wiedzy
z obszaru komunikacji
marketingowej, a w
szczególności narzędzi
promocyjnych

Student posiada
umiejętność stosowania
w pracy lub nauce
wybranej zaawansowanej
wyspecjalizowanej
wiedzy z obszaru
komunikacji
marketingowej, a w
szczególności narzędzi
promocyjnych

Student posiada
umiejętność stosowania w
pracy lub nauce
zaawansowanej
wyspecjalizowanej wiedzy
z obszaru komunikacji
marketingowej, a w
szczególności narzędzi
promocyjnych

K_U02

Student nie potrafi
właściwie rozplanować
własnej edukację i
ukierunkować ją w stronę
planowania i realizacji
kampanii promocyjnej.

Potrafi właściwie
rozplanować własną
edukację.

Potrafi właściwie
rozplanować własną
edukację, lecz niezbyt
starannie potrafi
ukierunkować ją w
stronę planowania i
realizacji kampanii
promocyjnej.

Potrafi właściwie
rozplanować własną
edukację i samodzielnie
ukierunkować ją w stronie
planowania i realizacji
kampanii promocyjnej.

K_K01

Nie jest gotów, w
przypadku napotkania
problemów z realizacją

Przedmioto
we efekty
uczenia się

Jest gotów, w przypadku napotkania problemów z realizacją powierzonego zadania,
zwrócić się z pomocą do ekspertów.
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powierzonego zadania,
zwrócić się z pomocą do
ekspertów.

K_K03

Nie jest gotów
uczestniczyć i
zorganizować zespół
interdyscyplinarny
zajmujący się różnymi
aspektami dotyczącymi
planowania oraz realizacji
kampanii promocyjnej.

Jest gotów uczestniczyć i zorganizować zespół interdyscyplinarny zajmujący się
różnymi aspektami dotyczącymi planowania oraz realizacji kampanii promocyjnej.

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 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:
−
−
−
−

Gregor B., Kaczorowska-Spychalska D. (red.), Marketing w erze technologii cyfrowych: nowoczesne koncepcje i wyzwania,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Stępowski R., i in., Komunikacja marketingowa 2030: technologiczna rewolucja i mentalna ewolucja, Wydawnictwo Słowa
i Myśli, Lublin 2016.
Taranko T., Komunikacja marketingowa: istota, uwarunkowania, efekty, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Heath R., Uwieść podświadomość. Psychologia reklamy, Sopot, GWP, 2014

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−
−

Sułkowski Ł., Znaczenie komunikacji marketingowej, [w: Współczesne wyzwania marketingowe], SAN, Łódź 2014
(http://piz.san.edu.pl/docs/sim-54.pdf).
Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk 2011.
Orzechowski J., Wierzchoń M. (red.), Nowe trendy w reklamie: Między nauką a praktyką, Academica, Wrocław 2010.

Inne materiały dydaktyczne:
−
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Modele e-biznesu

PS4
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
E-biznes i profesjonalna komunikacja
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

dr inż. Paweł Morawski, prof. SAN

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podstaw marketingu. Podstawowa wiedza na temat
funkcjonowania systemów informatycznych.
Umiejętności:
Posługiwanie się komputerem i internetem.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole. Prezentowanie własnych pomysłów i opinii. Efektywne komunikowanie się w środowisku studentów podczas
zajęć.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami e-biznesu oraz specyfiką działalności gospodarczej w
środowisku internetowym.

C2

Nabycie przez studenta umiejętności posługiwania się narzędziami do prowadzenia i promocji firmy w Internecie.

C3

Gotowość do pracy zespołowej.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Zajęcia z prezentacją multimedialną, dyskusja
Dyskusja, ćwiczenia pisemne, pytania / zadania problemowe, praca w grupach.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
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akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna możliwości prowadzenia e-firmy w społeczeństwie globalnym.

K_W06,
K_W19

P_W02

Zna kierunki rozwoju, wady oraz zalety kierowanie biznesem w Internecie.

K_W19

Umiejętności:
P_U01

Potrafi zaproponować rozwiązanie problemu dotyczącego prowadzenia e-biznesu przy pomocy
specjalistycznych narzędzi marketingowych i komunikacyjnych.

K_U08

P_U2

Potrafi przeprowadzić prognozę przyszłych działań dotyczących prowadzenia e-biznesu,
krytycznie ocenić poszczególne warianty strategiczne i dokonać wyboru najlepszego z nich.

K_U05, K_U09,
K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest świadomy dynamicznych zmian dokonujących się w e-biznesie i konieczności uzupełniania
wiedzy i umiejętności

K_K04, K_K06

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1

Wirtualizacja przedsiębiorstw jako współczesny kierunek rozwoju organizacji.

P_W01, P_U02

KW2

Istota i znaczenie gospodarki elektronicznej w globalnym społeczeństwie.

P_W02, P_U02

KW3

E-konsument i jego cechy.

P_W02, P_U02

KW4

Proces logistyczny dystrybucji.

P_W01, P_U02

KW5

Idea strategii – przyszłe kierunki i działania organizacji lub jej części.

P_W02, P_U01

KW6

Proces projektowania modelu biznesowego, kategorie i modele e-biznesu.

P_W02, P_U01

KW7

Sekwencje pojęć związanych z elektronicznym biznesem.

P_W01, P_U01

KW8

Budowa strategii i planów marketingowych w Internecie.

P_W01, P_U02

Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Wprowadzenie + jeden z modeli

P_W01, P_U01,
P_U02

Ćw2

Zaplecze IT przyszłego przedsiębiorstwa

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw3

Charakterystyka klienta – różnice zachowań konsumenckich różnych pokoleń

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw4

Specyfikacja biznesu w Internecie

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw5

Finansowanie e-biznesu

P_W01, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw6

Analizy rynku

P_W01, P_U01,
P_U02, P_K01
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Ćw7

Strategie cenowe

P_U02, P_K01

Ćw8

Ludzie i pracownicy w e-biznesie

P_U02, P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.
PW1

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02

PW2

Przygotowanie projektu zaliczeniowego.

P_U01, P_U02,
P_K01

Pw3

Przygotowanie się do zaliczenia.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

Konwersatorium

P_W02

x

Konwersatorium

P_U01

x

Ćwiczenia

P_U02

x

Ćwiczenia

P_K01

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:

Zna możliwości
prowadzenia e-firmy w
społeczeństwie
globalnym.
Student miał od 51 –do
80% poprawnych
odpowiedzi.

Zna możliwości
prowadzenia e-firmy w
społeczeństwie globalnym.
Student miał od 95–do
100% poprawnych
odpowiedzi.

P_W01

Zna podstawowe
Nie zna możliwości
możliwości prowadzenia eprowadzenia e-firmy w
firmy w społeczeństwie
społeczeństwie globalnym.
globalnym
Student miał poniżej 50 %
Student miał od 51 –do 80%
poprawnych odpowiedzi.
poprawnych odpowiedzi.

P_W02

Zna kluczowe kierunki
Zna kierunki rozwoju,
Nie zna kierunków
Zna kierunki rozwoju, wady
rozwoju, niektóre wady oraz
niektóre wady oraz
rozwoju, wady oraz zalety
oraz zalety kierowanie
niektóre zalety kierowanie niektóre zalety kierowanie
kierowanie biznesem w
biznesem w Internecie.
biznesem w Internecie.
biznesem w Internecie.
Internecie.
Student miał od 95–do
Student miał od 51 – do
Student miał od 51 – do
Student miał poniżej 50 %
100% poprawnych
80% poprawnych
80% poprawnych
poprawnych odpowiedzi.
odpowiedzi.
odpowiedzi.
odpowiedzi.

P_U01

Nie potrafi zaproponować
rozwiązanie problemu
dotyczącego prowadzenia
e-biznesu przy pomocy
specjalistycznych narzędzi
marketingowych i
komunikacyjnych.

Potrafi zaproponować
rozwiązanie problemu
dotyczącego prowadzenia
e-biznesu.

Potrafi zaproponować
rozwiązanie problemu
dotyczącego
prowadzenia e-biznesu
przy pomocy
specjalistycznych
narzędzi
marketingowych.

Potrafi zaproponować
rozwiązanie problemu
dotyczącego prowadzenia
e-biznesu przy pomocy
specjalistycznych narzędzi
marketingowych i
komunikacyjnych.
Uzasadnia podjętą decyzję.
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P_U02

Nie potrafi przeprowadzić
prognozy przyszłych
działań dotyczących
prowadzenia e-biznesu,
krytycznie ocenić
poszczególne warianty
strategiczne i dokonać
wyboru najlepszego z nich.

P_K01

Nie jest świadomy
dynamicznych zmian
dokonujących się w ebiznesie i konieczności
uzupełniania wiedzy i
umiejętności

Potrafi przeprowadzić
prognozę przyszłych
działań dotyczących
prowadzenia e-biznesu.

Potrafi przeprowadzić
prognozę przyszłych
działań dotyczących
prowadzenia e-biznesu,
krytycznie ocenić
poszczególne warianty
strategiczne.

Potrafi przeprowadzić
prognozę przyszłych
działań dotyczących
prowadzenia e-biznesu,
krytycznie ocenić
poszczególne warianty
strategiczne i dokonać
wyboru najlepszego z nich.

Jest świadomy dynamicznych zmian dokonujących się w e-biznesie i konieczności
uzupełniania wiedzy i umiejętności

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
−
−
−
−

Dutko M., Biblia e-biznesu 2, Helion, Gliwice 2016.
Patora R., Morawski P. (red.), Agile Commerce - zarządzanie informacją i technologią w biznesie. Cz. 1, Wydawnictwo
Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 2016.
Patora R., Morawski P. (red.), Agile Commerce - zarządzanie w erze cyfrowej. Cz. 1, Wydawnictwo Społecznej Akademii
Nauk, Łódź-Warszawa 2015.
Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, One Press, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Doligalski T., Modele biznesu w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
− Dutko M., E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie, Helion, Gliwice 2012.
− Scott M., Nowe zasady marketingu i PR, Oficyna Wolter Kluwer Business, Warszawa 2009.
Inne materiały dydaktyczne:
−
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Customer Relationship Management

PS5

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
E-biznes i profesjonalna komunikacja
Specjalnościowy / do wyboru

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

dr inż. Paweł Morawski, prof. SAN

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat praw ekonomii i podmiotów rynkowych. Znajomość zagadnień dotyczących zarządzania i
marketingu.
Umiejętności:
Analiza podstawowych zjawisk ekonomicznych i ich interpretacja. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami w zakresie
ekonomii, zarządzania, marketingu i obsługi klienta.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole oraz efektywne komunikowanie się w grupie.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Opanowanie wiedzy z zakresu marketingu relacyjnego i procesu zarządzania relacjami z klientem.

C2

Uzyskanie umiejętności z zakresu planowania i implementacji profesjonalnego procesu obsługi klienta i relacji z
klientami wspartego zintegrowanym systemem IT klasy CRM.

C3

Wzmocnienie kompetencji z obszaru efektywnego komunikowania się zespołów odpowiedzialnych za proces
obsługi klienta z wykorzystaniem systemów klasy CRM.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Zajęcia z wykorzystaniem elementów multimedialnych, prezentacja, dyskusja.
Ćwiczenia praktyczne zespołowe, planowanie wdrożenia CRM, prezentacje oraz
testowa implementacja koncepcji CRM w rozwiązaniu informatycznym.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
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1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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

Określa znaczenie koncepcji organizacji i stosuje do opis właściwą terminologię z dziedziny
nauk o zarządzaniu i jakości.

K_W01

P_W02

Ma wiedzę na temat programów należących do kategorii Customer Relationship Management.

K_W11

Umiejętności:
P_U01

Potrafi wykorzystywać w działaniach praktycznych wiedzę dotyczącą Customer Relationship
Management.

K_U07

P_U02

Dokonuje obserwacji zjawisk i procesów, by na tej podstawie dokonać niezbędnej analizy oraz
interpretacji wykorzystywanej przy pracy z oprogramowaniem CRM.

K_U01

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów zaadaptować się do środowiska międzynarodowego, zwłaszcza pracując w
zagranicznych przedsiębiorstwach lub instytucjach.

P_K02

Jest gotów do inicjowania działań i popularyzowania CRM

K_K01
K_K02, K_K06

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1

Charakterystyka marketingu relacji.

K_W01, K_W02

KW2

Zarządzanie relacjami z klientem jako nowa koncepcja funkcjonowania firmy.

K_W01, K_U01

KW3

Pozyskiwanie klientów a CRM.

K_W02, K_U02

KW4

Tworzenie strategicznych więzi z klientami poprzez CRM.

KW5

Kluczowe elementy efektywnego CRM, dekalog CRM.

K_W01, K_W02,
K_U02
K_W01, K_W02,
K_U01

KW6

CRM/e-CRM - narzędzia informatyczne.

K_W02, K_U01,
K_U02

KW7

Jakość usługi/produktu w firmie wdrażającej CRM.

K_W01, K_W02,
K_U02

KW8

Czynniki wpływające na pogłębianie zarządzania relacjami z klientem w firmie usługowej.

K_W02, K_U02,
K_U02

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Analiza marketingu relacji wybranej organizacji.

K_U01, K_U02

Ćw2

Analiza procesu obsługi klientów w wybranej organizacji.

K_U01, K_U02

Ćw3

Projekt wdrożenia CRM cz. 1 (cześć biznesowa - proces CRM).

K_U01, K_K01

Ćw4

Projekt wdrożenia CRM cz. 2 (część ICT - wybór rozwiązania).

K_U02, K_K02

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się
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PW1

Samodzielna praca związana z przygotowaniem do egzaminu:
- zapoznanie się z podstawową literaturą przedmiotu
- zapoznanie się z polecanymi serwisami www dot. CRM
- analiza studiów przypadku wdrożeń CRM w przedsiębiorstwach
- stworzenie analizy SWOT wdrożenia CRM w przedsiębiorstwie
- zapoznanie się z metodykami wdrożeniowymi: tradycyjne i zwinne
- weryfikacja „dekalogu CRM” w przedsiębiorstwie
- analiza przyczyn porażek wprowadzenia CRM w przedsiębiorstwach

K_W01,
K_W02,
K_U01, K_U02

PW2

Samodzielna praca związana z przygotowaniem do ćwiczeń:
- analiza procesów marketingowych w przedsiębiorstwie
- analiza procesów sprzedażowych w przedsiębiorstwie
- analiza procesów serwisowych (po-sprzedażowych) w przedsiębiorstwie
- analiza wewnętrznej komunikacji w przedsiębiorstwie
- analiza kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie (gotowość na CRM)
- przygotowanie audytu wdrożenia CRM w przedsiębiorstwie
- przygotowanie projektu wdrożenia CRM w przedsiębiorstwie
- bazowa konfiguracja (parametryzacja) systemu informatycznego klasy CRM
- opracowanie koncepcji wzmocnienia adopcji CRM w przedsiębiorstwie

K_U01, K_U02,
K_K01, K_K02

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

Konwersatorium

P_W02

x

Konwersatorium

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

P_W01

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:

Student nie zna znaczenia
doktryn gospodarczych i
koncepcji organizacji i
nie posiłkuje się
dodatkowo do ich opisu
terminologią związaną z
dziedziną nauk o
zarządzaniu i jakości.
(uzyskał mniej niż 50%).

Student ma ogólną wiedzę
na temat o znaczeniu
doktryn gospodarczych i
koncepcji organizacji
posiłkując się dodatkowo
do ich opisu terminologią
związaną z dziedziną nauk
o zarządzaniu i jakości.
Wiedzę opanował w
stopniu dostatecznym (5059%) / więcej niż
dostateczną (60-69%).

Student ma wiedzę o
znaczeniu
najważniejszych doktryn
gospodarczych i
koncepcji organizacji
posiłkując się dodatkowo
do ich opisu terminologią
związaną z dziedziną
nauk o zarządzaniu i
jakości.
Wiedzę opanował w
stopniu dobrym (7079%) / więcej niż
dobrym (80-89%).

Zna ma wyczerpującą
wiedzę o znaczeniu
doktryn gospodarczych i
koncepcji organizacji
posiłkując się dodatkowo
do ich opisu terminologią
związaną z dziedziną nauk
o zarządzaniu i jakości.
Wiedzę opanował
w stopniu bardzo dobrym
(90% i więcej).
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P_W02

Nie ma wiedzy na temat
programów należących
do kategorii Customer
Relationship
Management.
Uzyskał mniej niż 50%

Ma podstawową wiedzę na
temat programów
należących do kategorii
Customer Relationship
Management.
Wiedzę opanował w
stopniu dostatecznym (5059%) / więcej niż
dostateczną (60-69%).

Ma uporządkowaną
wiedzę na temat
programów należących
do kategorii Customer
Relationship
Management.
Wiedzę opanował w
stopniu dobrym (7079%) / więcej niż
dobrym (80-89%).

Ma uporządkowaną i
szczegółową wiedzę na
temat programów
należących do kategorii
Customer Relationship
Management.
Wiedzę opanował
w stopniu bardzo dobrym
(90% i więcej).

P_U01

Student nie potrafi
wykorzystywać w
działaniach praktycznych
wiedzę dotyczącą
Customer Relationship
Management.

Student potrafi w stopniu
ogólnym wykorzystywać
w działaniach
praktycznych wiedzę
dotyczącą Customer
Relationship Management.

Student potrafi
szczegółowo
wykorzystywać w
działaniach praktycznych
wiedzę dotyczącą
Customer Relationship
Management.

Student potrafi
wyczerpująco
wykorzystywać w
działaniach praktycznych
wiedzę dotyczącą
Customer Relationship
Management.

P_U02

Student nie dokonuje
obserwacji zjawisk i
procesów, by na tej
podstawie dokonać
niezbędnej analizy oraz
interpretacji
wykorzystywanej przy
pracy z oprogramowaniem
CRM.

Dokonuje obserwacji
zjawisk i procesów, by
na tej podstawie dokonać
niezbędnej analizy CRM.

Dokonuje obserwacji
zjawisk i procesów, by na
tej podstawie dokonać
niezbędnej analizy oraz
interpretacji
wykorzystywanej przy
pracy z oprogramowaniem
CRM.

P_K01

Student nie jest gotów
zaadaptować się do
środowiska
międzynarodowego,
zwłaszcza pracując w
zagranicznych
przedsiębiorstwach lub
instytucjach.

Student jest gotów zaadaptować się do środowiska międzynarodowego, zwłaszcza
pracując w zagranicznych przedsiębiorstwach lub instytucjach.

P_K02

Student nie jest gotów do
inicjowania działań i
popularyzowania CRM

Jest gotów do inicjowania działań i popularyzowania CRM.

Dokonuje obserwacji
zjawisk i procesów.

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 h

30 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

10 h

10 h
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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

30 h / 1,2 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:
−
−
−
−

Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.
Jaworowicz M., Jaworowicz P., Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji, Difin, Warszawa 2017.
Al-Noorachi M., Kolasińska-Morawska K. (red.), Marketingowe zarządzanie satysfakcją klienta, Wydawnictwo Społecznej
Akademii Nauk, Warszawa-Łódź 2015.
Wereda W., Zarządzanie relacjami z klientem a postępowanie nabywców na rynku usług, Difin, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−
−

Al-Noorachi M., Współczesne wyzwania marketingowe, Studia i Monografie SAN, Łódź 2014.
Dyche J., CRM. Relacje z klientami, Helion, Gliwice 2006.
Otto J., Marketing relacji: koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2001.

Inne materiały dydaktyczne:
−

https://decyzje-it.pl/
https://informatykawfirmie.pl
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Personalbranding

PS6
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
E-biznes i profesjonalna komunikacja
Specjalnościowy / do wyboru

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 4

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Michał Chmielecki, prof. SAN

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat praw ekonomii i podmiotów rynkowych. Znajomość zagadnień dotyczących koncepcji zarządzania
i marketingu.
Umiejętności:
Analiza podstawowych zjawisk ekonomicznych i ich interpretacja. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami w zakresie
ekonomii, zarządzania i marketingu.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole oraz efektywne komunikowanie się w grupie.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Omówienie skutecznych elementów projektowania udanych marek oraz najważniejszych kwestii związanych z
tworzeniem i budowaniem lepszej marki osobistej.

C2

Zdobycie umiejętności tworzenia elementów marki własnej, tj. logo, kolory korporacyjne, typografia, tekstura i
estetyka.

C3

Kompleksowy przegląd strategii i taktyk zaangażowanych w budowanie marki osobistej marki umożliwiający
poprawę komunikacji i umiejętności zawodowych w pracy, uczelni i otoczeniu społecznym.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Zajęcia z wykorzystaniem elementów multimedialnych, prezentacja, dyskusja..
Dyskusja, zadania grupowe, projekt grupowy.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
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1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student definiuje, opisuje istotę i znaczenie marki osobistej - personal brand oraz zna metody jej
budowania w oparciu o techniki marketingowe, wykorzystanie social mediów oraz kompetencje
osobiste.

K_W03,
K_W05

Umiejętności:

P_U01

Formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym oraz strategie ich realizacji wykorzystując
techniki skutecznej motywacji, zarządzania czasem i stresem oraz potrafi zaprojektować plan
budowy i umacniania swojej marki osobistej wykorzystując do tego nowoczesne narzędzia
marketingowe, social media oraz kompetencje osobiste.

K_U01, K_U07,
K_U08, K_U13

P_U02

Potrafi przy pomocy odpowiednich metod i narzędzi dokonać analizy problemu
wizerunkowego oraz tożsamościowego organizacji, a także samodzielnie podjąć działania
naprawcze.

K_U04

Kompetencje społeczne:
P_K01

Wykazuje gotowość do inicjowania działań skupionych na osiągnięciu wspólnego celu dla
danej zbiorowości. Jest gotów do podjęcia kroków, które doprowadzą do zmian
wizerunkowych.

K_K02, K_K09

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Wprowadzenie do zagadnień związanych z personal brandigiem.

P_W01

KW2-3

Kreowanie marki i tożsamości.

P_W01

KW4-5

Narracja, styl i charyzma w budowaniu marki osobistej.

P_W01

KW6-7

Budowanie infrastruktury marki osobistej.

P_W01

KW8-9

Kreowanie marki osobistej w sieci i w mediach społecznościowych.

P_W01

KW10

Tworzenie planu rozwoju marki osobistej we własnym biznesie i w świecie korporacyjnym.

P_W01

KW1

Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1-2

Wyznaczanie celów rozwoju osobistego.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw3-4

List motywacyjny i CV.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw5-6

Prezentacja i auto-prezentacja. Sztuka wystąpień publicznych.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw7-8

Sztuka skutecznej argumentacji. Sztuka logicznego wywodu i perswazji.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw9-10

Omówienie projektów indywidualnych.

P_U01, P_U02,
P_K01
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Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Opracowanie projektu indywidualnego w zakresie planu rozwoju osobowego i budowania
marki osobistej.

P_U01, P_U02,
P_K01

PW2

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu.

P_W01

P_W01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

x

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

x

Konwersatorium

P_U01

x

x

x

Ćwiczenia

P_U02

x

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 definiuje, i
Student definiuje, opisuje
Student definiuje, opisuje
Student definiuje, opisuje
nieopisuje istoty i
szczegółowo istotę i
ogólnie istotę i znaczenie
szczegółowo istotę i
znaczenia marki osobistej znaczenie marki osobistej marki osobistej - personal
znaczenie marki osobistej personal brand oraz zna
personal brand oraz zna
brand oraz zna niektóre
personal brand oraz zna
metody jej budowania w
niektóre metody jej
metody jej budowania w
metody jej budowania w
oparciu o techniki
budowania w oparciu o
oparciu o techniki
oparciu o techniki
marketingowe,
techniki marketingowe,
marketingowe, wykorzystanie
marketingowe, wykorzystanie
wykorzystanie social
wykorzystanie social
social mediów oraz
social mediów oraz
mediów oraz kompetencje
mediów oraz kompetencje
kompetencje osobiste.
kompetencje osobiste.
osobiste.
osobiste.

P_U01

Nie Formułuje cele w
obszarze zawodowym i
osobistym oraz strategie
ich realizacji
wykorzystując techniki
skutecznej motywacji,
zarządzania czasem i
stresem oraz nie potrafi
zaprojektować plan
budowy i umacniania
swojej marki osobistej
wykorzystując do tego
nowoczesne narzędzia
marketingowe, social
media oraz kompetencje
osobiste.

P_U02

Nie potrafi przy pomocy
odpowiednich metod i
narzędzi dokonać analizy
problemu wizerunkowego
oraz tożsamościowego
organizacji, a także
samodzielnie podjąć

Formułuje kluczowe cele
Formułuje kluczowe cele w
w obszarze zawodowym i
obszarze zawodowym i
osobistym oraz strategie
osobistym oraz strategie ich
ich realizacji
realizacji wykorzystując
wykorzystując techniki
niektóre techniki skutecznej
skutecznej motywacji,
motywacji, zarządzania
zarządzania czasem i
czasem i stresem oraz
stresem oraz potrafi
potrafi zaprojektować
zaprojektować ogolny
ogolny plan budowy i
plan budowy i umacniania
umacniania swojej marki
swojej marki osobistej
osobistej wykorzystując do
wykorzystując do tego
tego niektóre nowoczesne
nowoczesne narzędzia
narzędzia marketingowe,
marketingowe, social
social media oraz
media oraz kompetencje
kompetencje osobiste.
osobiste.
Potrafi przy pomocy
odpowiednich metod i
narzędzi dokonać analizy
problemu wizerunkowego.

Potrafi przy pomocy
odpowiednich metod i
narzędzi dokonać analizy
problemu
wizerunkowego oraz
tożsamościowego.

Formułuje kluczowe i
szczegółowe cele w
obszarze zawodowym i
osobistym oraz strategie ich
realizacji wykorzystując
techniki skutecznej
motywacji, zarządzania
czasem i stresem oraz
potrafi zaprojektować
szczegółowy plan budowy i
umacniania swojej marki
osobistej wykorzystując do
tego nowoczesne narzędzia
marketingowe, social media
oraz kompetencje osobiste.
Potrafi przy pomocy
odpowiednich metod i
narzędzi dokonać analizy
problemu wizerunkowego
oraz tożsamościowego, a
także samodzielnie podjąć
działania naprawcze.
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działania naprawcze.

P_K01

Nie wykazuje gotowości
do inicjowania działań
skupionych na osiągnięciu
wspólnego celu dla danej
zbiorowości. Nie jest
gotów do podjęcia kroków,
które doprowadzą do
zmian wizerunkowych.

Wykazuje gotowość do inicjowania działań skupionych na osiągnięciu wspólnego
celu dla danej zbiorowości. Jest gotów do podjęcia kroków, które doprowadzą do
zmian wizerunkowych.

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 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:
– Gregor B., Kaczorowska-Spychalska D. (red.), Marketing w erze technologii cyfrowych: nowoczesne koncepcje i wyzwania,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
– Jaworowicz M., Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji, Difin, Warszawa 2017.
– Trzeciak S., Wizerunek publiczny w Internecie: Kim jesteś w sieci? Helion, Gliwice 2015.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
– Frydrychowicz S., Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2009.
– Neymann M. (red.), Komunikacja i kultura biznesu w Europie: zagadnienia wybrane, Wydaw. Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.
Inne materiały dydaktyczne:
−
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Big data – przetwarzanie i analiza zbiorów danych

PS7

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
E-biznes i profesjonalna komunikacja
Specjalnościowy / do wyboru

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 4

Osoba koordynująca przedmiot:

dr inż. Paweł Morawski prof. SAN

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat praw ekonomii i podmiotów rynkowych. Znajomość zagadnień dotyczących zarządzania,
marketingu i struktur danych.
Umiejętności:
Analiza podstawowych zjawisk ekonomicznych i ich interpretacja. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami w zakresie
ekonomii, zarządzania, marketingu, e-Biznesu oraz podstaw pracy z danymi w arkuszu MS Excel.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole oraz efektywne komunikowanie się w grupie, także z wykorzystaniem systemów ICT.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Opanowanie wiedzy z zakresu identyfikacji źródeł danych i ich gromadzenia w dużych zbiorach i bazach danych.

C2

Uzyskanie umiejętności z zakresu pozyskiwania, przetwarzania, walidacji oraz analizy oraz interpretacji dużych
zbiorów danych biznesowych dla polepszenia efektywności działania przedsiębiorstw.

C3

Wzmocnienie kompetencji z obszaru efektywnego komunikowania się zespołów odpowiedzialnych za analitykę
biznesową w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć
Konwersatoria

Metody dydaktyczne
Zajęcia z prezentacją multimedialną, dyskusja.
Ćwiczenia z wykorzystaniem elementów multimedialnych, prezentacja, elementy
dyskusji. W części praktycznej planowanie i konfiguracja systemów gromadzenia,
przetwarzania, walidacji i prezentacji danych biznesowych z wykorzystaniem
nowoczesnych rozwiązań programistycznych (język R).
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
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Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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 źródła i struktury danych biznesowych.

P_W02

Student zna narzędzia analityki internetowej.

K_W01, K_W15
K_W19

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi dokonać analizy działań biznesowych, otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego
przedsiębiorstwa oraz określić ich wpływu na efektywność.

K_U01

P_U02

Student potrafi przygotować analizę danych konkretnego przedsiębiorstwa przy pomocy
specjalistycznych narzędzi i oprogramowania przeznaczonego dla e-biznesu. Potrafi ocenić
ich skuteczność oraz stopień zastosowania praktycznego.

K_U04, K_U05

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów partycypować w projekcie obejmującym środowisko organizacji, a także
świadomie uznaje znaczenie aspektów ekonomiczno-społecznych przy realizowanych
działaniach.

K_K03

P_K02

Jest gotów działać w sposób przedsiębiorczy, aby rozwijać się w zakresie obowiązków
przypadających specjaliście zajmującym się przetwarzaniem i analizą baz danych.

K_K10

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1

Wprowadzenie do analizy danych i data science, źródła i struktury danych biznesowych.

K_W01, K_W02

KW2

Big Data - koncepcje, technologie zastosowania.

K_W01, K_U01

KW3

Data-driven company. Narzędzia analityki internetowej. Analityka w służbie e-biznesu.

K_W02, K_U02

KW4

Podstawy statystyki i data-mining. Trendy w analityce (AI, NLP, predictive analytics).

K_W01, K_W02,
K_U02

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Wdrożenie analityki w organizacji – ujęcie strategiczne i operacyjne.

K_W01, K_W02,
K_U01

Ćw2

Wprowadzenie do Google Analytics. Integracje danych z różnych źródeł i platformy DMP.

K_W02, K_U01,
K_U02

Ćw3

Współpraca z IT i wykorzystanie narzędzia Google Tag Manager. Pojęcie warstwy danych.

K_W01, K_W02,
K_U02

Ćw4

Wykorzystanie danych ilościowych oraz jakościowych do optymalizacji kampanii
marketingowych i UX.

K_W02, K_U02,
K_U02

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się
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PW1

Samodzielna praca związana z przygotowaniem do ćwiczeń
- zapoznanie się z literaturą przedmiotu
- analiza przykładowych zbiorów danych biznesowych
- walidacja przykładowych zbiorów danych biznesowych
- zapoznanie się z dostępnymi narzędziami analityki biznesowej (BI)
- analiza dodatkowych case study przedsiębiorstw wykorzystujących BI
- dodatkowa praca w narzędziu Google Analytics (zadana przez prowadzącego)

K_W01, K_W02,
K_K01, K_K02,
K_U01, K_U02

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany jest
EU

K_W01

x

x

Konwersatorium /
ćwiczenia

K_W02

x

x

Konwersatorium /
ćwiczenia

K_U01

x

x

Konwersatorium /
ćwiczenia

K_U02

x

x

Konwersatorium /
ćwiczenia

K_K01

x

x

Konwersatorium /
ćwiczenia

K_K02

x

x

Konwersatorium /
ćwiczenia

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW 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:

Student nie zna źródeł i
struktury danych
biznesowych.
(uzyskał mniej niż 50%)

Student zna niektóre źródła
danych biznesowych.
Wiedzę opanował w
stopniu dostatecznym (5059%) / więcej niż
dostateczną (60-69%).

Student zna źródła i
proste struktury danych
biznesowych.
Wiedzę opanował w
stopniu dobrym (7079%) / więcej niż
dobrym (80-89%).

Student zna źródła i
struktury danych
biznesowych.
Wiedzę opanował
w stopniu bardzo dobrym
(90% i więcej).

K_W02

Student nie zna
narzędzia analityki
internetowej.
(uzyskał mniej niż 50%)

Student zna niektóre
narzędzia analityki
internetowej.
Wiedzę opanował w
stopniu dostatecznym (5059%) / więcej niż
dostateczną (60-69%).

Student zna narzędzia
analityki internetowej.
Wiedzę opanował w
stopniu dobrym (7079%) / więcej niż
dobrym (80-89%).

Student zna narzędzia
analityki internetowej i ich
skuteczność.
Wiedzę opanował
w stopniu bardzo dobrym
(90% i więcej).

K_U01

Student nie potrafi
dokonać analizy działań
biznesowych, otoczenia
wewnętrznego i
zewnętrznego
przedsiębiorstwa oraz
określić ich wpływu na

Student potrafi
przeprowadzić analizę
niektórych działań
biznesowych, otoczenia
wewnętrznego
przedsiębiorstwa oraz
określić ich wpływ na

Student potrafi
przeprowadzić analizę
kluczowych działań
biznesowych, otoczenia
wewnętrznego i
zewnętrznego
przedsiębiorstwa oraz

Student potrafi
przeprowadzić analizę
wszystkich działań
biznesowych, otoczenia
wewnętrznego i
zewnętrznego
przedsiębiorstwa oraz jest

Przedmioto
we efekty
uczenia się

K_W01
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efektywność.

efektywność.

określić ich wpływ na
efektywność.

gotów określić ich wpływ na
efektywność.

Student potrafi
przygotować analizę
danych konkretnego
przedsiębiorstwa przy
pomocy
specjalistycznych
narzędzi i oprogramowań
przeznaczonych dla ebiznesu.

Student potrafi
przygotować analizę
danych konkretnego
przedsiębiorstwa przy
pomocy specjalistycznych
narzędzi i oprogramowań
przeznaczonych dla ebiznesu. Potrafi
szczegółowo ocenić ich
skuteczność oraz stopień
zastosowania
praktycznego, a także
wyrazić swoją opinię na
ich temat.

K_U02

Student nie potrafi
przygotować analizy
danych konkretnego
przedsiębiorstwa przy
pomocy
specjalistycznych
narzędzi i oprogramowań
przeznaczonych dla ebiznesu. Nie potrafi
ocenić ich skuteczności
oraz stopnia
zastosowania
praktycznego.

Student potrafi
przygotować analizę
danych konkretnego
przedsiębiorstwa przy
pomocy specjalistycznych
narzędzi przeznaczonych
dla e-biznesu.

K_K01

Nie jest gotów
partycypować w projekcie
obejmującym środowisko
organizacji, a także
świadomie nie uznaje
znaczenie aspektów
ekonomiczno-społecznych
przy realizowanych
działaniach.

Jest gotów partycypować w projekcie obejmującym środowisko organizacji, a także
w pełni świadomie i odpowiedzialnie uznaje znaczenie aspektów ekonomicznospołecznych przy realizowanych działaniach.

K_K02

Nie jet gotów działać w
sposób przedsiębiorczy,
aby rozwijać się w
zakresie obowiązków
przypadających
specjaliście zajmującym
się przetwarzaniem i
analizą baz danych.

Jest gotów działać w sposób przedsiębiorczy, aby rozwijać się w zakresie
obowiązków przypadających specjaliście zajmującym się przetwarzaniem i analizą
baz danych.

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

17 h

25 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

25 h

35 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

10 h

10 h

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

48 h / 1,92 ECTS

30 h / 1,2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do

---

---

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
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prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności
XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
−
−
−
−
−

Surma J., Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.
Big Data, nauka o danych i AI bez tajemnic, David Stephenson, Wydawnictwo: Helion 2019.
Królewski J., Sala P., E-Marketing wspólczesne trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Mazurek G. Red., E-Marketing. Planowanie, narzędzia, praktyka, Warszawa, Wydawnictwo Poltext, 2018.
Lee H., Sohn I., Big Data w przemyśle Jak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów?, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−

Chaffey D., Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
Zastrożna M., Google Analytics dla marketingowców, Helion, Gliwice 2015.

Inne materiały dydaktyczne:
−
−

Google Analytics, https://analytics.google.com
Google Tag Manager, https://tagmanager.google.com
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Sprzedaż w Internecie – agile commerce

PS8

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
E-biznes i profesjonalna komunikacja
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 4

Osoba koordynująca przedmiot:

dr inż. Paweł Morawski, prof. SAN

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat praw ekonomii i podmiotów rynkowych. Znajomość zagadnień dotyczących zarządzania i
marketingu.
Umiejętności:
Analiza podstawowych zjawisk ekonomicznych i ich interpretacja. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami w zakresie
ekonomii, zarządzania, marketingu, obsługi klienta oraz e-Biznesu.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole oraz efektywne komunikowanie się w grupie, także z wykorzystaniem systemów ICT.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Opanowanie wiedzy z zakresu planowania i organizacji skutecznej sprzedaży w Internecie.

C2

Uzyskanie umiejętności z zakresu planowania i implementacji wielokanałowej sprzedaży internetowej z
wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań ICT.

C3

Wzmocnienie kompetencji z obszaru efektywnego komunikowania się zespołów odpowiedzialnych za e-Sprzedaż
w przedsiębiorstwach, które działają w wirtualnej przestrzeni Internetu.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Ćwiczenia

Formy zajęć
Konwersatoria

Metody dydaktyczne
Zajęcia z prezentacją multimedialną, dyskusja.
Ćwiczenia z wykorzystaniem elementów multimedialnych, prezentacja, elementy
dyskusji. W części praktycznej planowanie i konfiguracja e-Sprzedaży z
wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dostępnych w
modelu chmury obliczeniowej (analityka biznesowa, marketing automation,
platformy e-handlu).
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
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Ćwiczenia

Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
K_W01

Zna współczesne narzędzia i koncepcje dotyczące sprzedaży w Internecie.

K_W05

K_W02

Ma wiedzę dotyczącą tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw opierających się na handlu
elektronicznym.

K_W19

Umiejętności:
K_U01

Potrafi posłużyć się konkretnymi metodami i narzędziami do opisu oraz analizy problemów
obejmujących kwestię sprzedaży w Internecie.

K_U04

K_U02

Potrafi dobrać i zarządzać posiadanymi zasobami finansowymi i informacyjnymi, by
zmaksymalizować sprzedaż w Internecie.

K_U15

Kompetencje społeczne:
K_K01

Jest gotów działać w sposób przedsiębiorczy, aby sukcesywnie rozwijać się w zakresie
sprzedaży w Internecie.

K_K10

K_K02

Jest gotów inicjować działania, których celem jest osiągnięcie wspólnych celów poprzez
przekonanie otoczenie zewnętrzne do własnych planów lub przekonań dotyczących sprzedaży
w Internecie.

K_K02

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1

Charakterystyka i definicje handlu elektronicznego (B2B, B2C, C2B, C2C).

K_W01, K_W02

KW2

Nowe sposoby komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, omnichannel.

K_W01, K_U01

KW3

Modele biznesu w sieci Internet. Analityka biznesowa w e-Commerce.

K_W02, K_U02

Strategie związane z rynkiem reklamy internetowej.

K_W01, K_W02,
K_U02

KW4
Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Nowoczesne tendencje w marketingu internetowym. Marketing automation.

K_W01,
K_W02, K_U01

Ćw2

Web 2.0 i Web 3.0, chmura obliczeniowa - wykorzystanie komercyjne.

K_W02, K_U01,
K_U02

Ćw3

Zwinna organizacja sprzedaży internetowej. Platformy e-Handlu.

K_W01, K_W02,
K_U02

Cw4

Logistyczna obsługa sprzedaży internetowej. Mierniki i wskaźniki.

K_W02, K_U02,
K_U02

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się
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PW1

Samodzielna praca związana z przygotowaniem do ćwiczeń:
- zapoznanie się z literaturą przedmiotu,
- analiza procesów e-sprzedażowych w przedsiębiorstwie w celu realizacji zajęć praktycznych
na zajęciach,
- zapoznanie się z dostępnymi na rynku systemami e-Marketingu,
- zapoznanie się z dostępnymi na rynku systemami e-Handlu.

K_W01,
K_W02,
K_K01, K_K02,
K_U01, K_U02

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

K_W01

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

K_W02

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

K_U01

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

K_U02

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

K_K01

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

K_K02

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW 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:

Nie zna współczesnych e
narzędzi i koncepcji
dotyczące sprzedaży w
Internecie.
(uzyskał mniej niż 50%)

Zna niektóre współczesne
narzędzia i podstawowe
koncepcje dotyczące
sprzedaży w Internecie.
Wiedzę opanował w
stopniu dostatecznym (5059%) / więcej niż
dostateczną (60-69%).

Zna współczesne
narzędzia i podstawowe
koncepcje dotyczące
sprzedaży w Internecie.
Wiedzę opanował w
stopniu dobrym (7079%) / więcej niż
dobrym (80-89%).

Zna współczesne narzędzia
i koncepcje dotyczące
sprzedaży w Internecie.
Wiedzę opanował
w stopniu bardzo dobrym
(90% i więcej).

K_W02

Ma wiedzę dotyczącą
tworzenia i rozwoju
przedsiębiorstw
opierających się na
handlu elektronicznym.
(uzyskał mniej niż 50%)

Ma podstawową wiedzę
dotyczącą tworzenia i
rozwoju przedsiębiorstw
opierających się na handlu
elektronicznym.
Wiedzę opanował w
stopniu dostatecznym (5059%) / więcej niż
dostateczną (60-69%).

Ma uporządkowaną
wiedzę dotyczącą
tworzenia i rozwoju
przedsiębiorstw
opierających się na
handlu elektronicznym.
Wiedzę opanował w
stopniu dobrym (7079%) / więcej niż
dobrym (80-89%).

Ma uporządkowaną i
szczegółową wiedzę
dotyczącą tworzenia i
rozwoju przedsiębiorstw
opierających się na handlu
elektronicznym.
Wiedzę opanował
w stopniu bardzo dobrym
(90% i więcej).

K_U01

Nie potrafi posłużyć się
konkretnymi metodami i
narzędziami do opisu oraz
analizy problemów

Potrafi w ograniczonym
stopniu posłużyć się
narzędziami do opisu oraz
analizy problemów

Potrafi w stopniu
szczegółowym posłużyć
się konkretnymi
metodami i narzędziami

Potrafi posłużyć się
konkretnymi
zaawansowanymi
metodami i narzędziami do

Przedmioto
we efekty
uczenia się

K_W01
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obejmujących kwestię
sprzedaży w Internecie.

obejmujących kwestię
sprzedaży w Internecie.

do opisu oraz analizy
problemów
obejmujących kwestię
sprzedaży w Internecie.

opisu oraz analizy
problemów obejmujących
kwestię sprzedaży w
Internecie.

K_U02

Nie potrafi dobrać i
zarządzać posiadanymi
zasobami finansowymi i
informacyjnymi, by
zmaksymalizować
sprzedaż w Internecie.

Potrafi dobrać
odpowiednie zasoby
finansowe by
zmaksymalizować
sprzedaż w Internecie.

Potrafi dobrać i
zarządzać posiadanymi
zasobami finansowymi,
by zmaksymalizować
sprzedaż w Internecie.

Potrafi dobrać i zarządzać
posiadanymi zasobami
finansowymi i
informacyjnymi, by
zmaksymalizować
sprzedaż w Internecie.

K_K01

Nie jest gotów działać w
sposób przedsiębiorczy,
aby sukcesywnie rozwijać
się w zakresie sprzedaży w
Internecie.

Jest gotów działać w sposób przedsiębiorczy, aby sukcesywnie rozwijać się w
zakresie sprzedaży w Internecie.

K_K02

Nie jest gotów inicjować
działania, których celem
jest osiągnięcie wspólnych
celów poprzez przekonanie
otoczenie zewnętrzne do
własnych planów lub
przekonań dotyczących
sprzedaży w Internecie.

Jest gotów inicjować działania, których celem jest osiągnięcie wspólnych celów
poprzez przekonanie otoczenie zewnętrzne do własnych planów lub przekonań
dotyczących sprzedaży w Internecie.

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

-

Przygotowanie eseju

---

---

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

5h

10 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

40 h

50 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

11 h

14 h

100 h/ 4 ECTS

100 h/ 4 ECTS

44 h / 1,76 ECTS

26 h / 1,04 ECTS

---

---

100 h/ 4 ECTS

100 h/ 4 ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
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:
−
−
−
−
−

Grabiwoda B., E-konsumenci jutra: pokolenie Z i technologie mobilne, Wyda. Nieoczywiste - GAB Media, Siedliska 2018.
Kacprzak A., Marketing doświadczeń w Internecie, C. H. Beck, Warszawa 2017.
Skorupska J., E-commerce: strategia, zarządzanie, finanse, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Chaffey D., Digital business i e-commerce managemant: stategia, realizacja, praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2016.
Kolasińska-Morawska K. (red.), Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji. Cz. 2, Wydawnictwo
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Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 2016.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−
−
−

Chaffey D., Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
Królewski J., Sala P., E-Marketing wspólczesne trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
Cichoń M (red.), Biblia e-Biznesu, Helion, Gliwice 2013.
Żurak-Owczarek, Cecylia., E-biznes w wymiarze globalnym i lokalnym. Analiza i próba oceny, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2013.

Inne materiały dydaktyczne:
−
−
−

Scrum.org, https://scrum.org
SALESManago, https://salesmanago.pl
eKomercyjnie.pl, https://www.ekomercyjnie.pl
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Specjalność: LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Zarządzanie rynkiem usług logistycznych

PS1

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Logistyka w zarządzaniu
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

I/1

Osoba koordynująca przedmiot:

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza dotycząca zarządzania logistycznego, procesów logistycznych.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad budowy portfela usług logistycznych.

C2

Zdobycie umiejętności związanych z analizą możliwości rozwoju branży usług logistycznych.

C3

Przygotowanie do realizacji zadań w zespołach projektowych
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja
Dyskusja, zadania zespołowe, analiza studium przypadku.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
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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 czynniki wpływające na rozwój branży usług logistycznych.

K_W03, K_W05

P_W02

Student zna i rozumie elementy kształtujące rynek usług logistycznych.

K_W05, K_W13

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi analizować otoczenie gospodarcze w celu oceny funkcjonowania rynku usług
logistycznych.

P_U02

Student potrafi prognozować kierunki rozwoju rynku usług logistycznych.

K_U04
K_U05, K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów do działań logistycznych na rzecz interesu publicznego.

K_K02, K_K10

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1

Podstawowe pojęcia i definicje usługi logistycznej, mix logistyczny.

P_W01, P_W02

KW2

Kształtowanie popytu na usługi logistyczne, czynniki stymulujące popyt

P_W01, P_W02

KW3

Charakterystyka współczesnego rynku usług logistycznych, typologia i uwarunkowania
techniczne.

P_W01, P_W02

Kierunki i strategie rozwoju rynku usług logistycznych w Unii Europejskiej.
Regulacje prawne rynku usług logistycznych w Unii Europejskiej. Jakość w usługach
logistycznych; normalizacja i standaryzacja w rozwoju usług logistycznych

P_W01, P_W02

KW6

Infrastruktura usług logistycznych: technika, technologia.

P_W01, P_W02

KW7

Współczesne systemy transportowe: perspektywy rozwoju usług logistycznych, w tym
przewozów kombinowanych.

P_W01, P_W02

KW8

Centra logistyczne, rola, zadania i funkcje

P_W01, P_W02

KW9

Rola Internetu w usługach logistycznych – przykłady zastosowania. Rozwój nowych metod
zarządzania rynkiem usług logistycznych: konkurencja, współpraca, kooperencja.

P_W01, P_W02

KW10

Znaczenie usług logistycznych w zarządzaniu marketingowo- logistycznym
przedsiębiorstwem

P_W01, P_W02

KW4
KW5

Ćwiczenia:

Lp.

P_W01, P_W02

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Analiza otoczenia gospodarczego dla rynku usług logistycznych.

P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw2

Rodzaje usług logistycznych.

P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw3

Czynniki kształtujące popyt na usługi logistyczne.

P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw4

Uwarunkowania techniczne i technologiczne usług logistycznych.

P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw5

Regulacje prawne dotyczące rynku usług logistycznych – omówienie różnych obszarów
działalności.

P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw6

Centra logistyczne – specyfika usług.

P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw7

Zastosowanie Internetu w usługach logistycznych.

P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02
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Ćw8

Nowe metody zarządzania usługami logistycznymi – konkurencja, współpraca, kooperacja

P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw9

Analiza studium przypadku dla różnych obszarów usług logistycznych.

P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw10

Prezentacja założeń projektów grupowych.

P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.
PW1

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu.

P_W01, P_W02

PW2

Przygotowanie projektu zespołowego i jego prezentacji:
- zebranie niezbędnych danych do wykonania projektu
- selekcja zebranych informacji
- analiza dostępnych informacji
- przygotowanie propozycji rozwiązań i wybór najbardziej optymalnego
- prognoza efektów zastosowanego rozwiązania

P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

Konwersatorium

P_W02

x

x

Konwersatorium

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

P_W01

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:

Nie zna czynników
Zna podstawowe czynniki
wpływających na rozwój
wpływające na rozwój
branży usług logistycznych branży usług logistycznych

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:

Zna wybrane czynniki
wpływające na rozwój
branży usług
logistycznych

Zna czynniki wpływające
na rozwój branży usług
logistycznych

P_W02

Nie zna elementów
kształtujących rynek
usług logistycznych

Zna podstawowe elementy
kształtujące rynek usług
logistycznych

Zna wybrane elementy
kształtujące rynek usług
logistycznych

Zna elementy kształtujące
rynek usług logistycznych

P_U01

Nie potrafi analizować
otoczenia gospodarczego
w celu oceny
funkcjonowania rynku
usług logistycznych

Potrafi analizować
otoczenie gospodarcze
branży usług logistycznych

Potrafi analizować
otoczenie gospodarcze w
celu oceny
funkcjonowania biznesu

Potrafi analizować
otoczenie gospodarcze w
celu oceny
funkcjonowania rynku
usług logistycznych

P_U02

Nie potrafi prognozować
kierunków rozwoju rynku
usług logistycznych

Potrafi wskazać kierunki
rozwoju rynku usług
logistycznych

Potrafi prognozować
wybrane kierunki
rozwoju rynku usług
logistycznych

Potrafi prognozować
kierunki rozwoju rynku
usług logistycznych

P_K01

Nie jest gotów do działań
logistycznych na rzecz

Jest gotów do wybranych
działań logistycznych na

Jest gotów do działań
logistycznych na rzecz

Jest gotów do inicjowania
działań logistycznych na
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interesu publicznego

rzecz interesu publicznego

interesu publicznego

rzecz interesu publicznego

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
−
−
−
−
−

Smolska Małgorzata, Wiśniewski Tomasz, Zioło Katarzyna, Zarządzanie ryzykiem w projektach logistycznych, Szczecin
2020.
Szmitkowski P., Zabezpieczenie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w
Siedlcach, Siedlce 2019.
Pacana A., Zimon D., Zimon G., Wybrane metody zarządzania logistycznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Rzeszowskiej, Rzeszów 2018.
Tyszkiewicz R., Pawlak-Wolanin A., Ulewicz R., Strategiczne zarządzanie logistyczne: teoria i praktyka, Oficyna
Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2017.
Cichosz M., Logistics management, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−
−

Szyszka G., Fechner I, Logistyka w Polsce. Raport 2017, ILiM, Poznań 2018.
Rydzkowski W. (red.), Usługi logistyczne, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011.
Fechner I., Centra logistyczne. Cel – realizacja- przyszłość, Wyd. ILiM , Poznań 2004.

Inne materiały dydaktyczne:
−
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Menedżer zakupów w logistyce

PS2
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Logistyka w zarządzaniu
Specjalnościowy / do wyboru

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

I/2

Osoba koordynująca przedmiot:

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat marketingu i zarządzania. Znajomość zagadnień dotyczących zarządzania i logistyki.
Umiejętności:
Posługiwanie się w podstawowym zakresie oprogramowaniem MS Office (lub podobnym) Wykorzystanie zasobów Internetu w
celu gromadzenia niezbędnych informacji. Definiowanie problemów.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole projektowym. Prezentowanie efektów pracy własnej i grupowej. Efektywne komunikowanie się w środowisku
studentów podczas zajęć.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania zakupami w systemach logistycznych

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu doboru metod i technik zarządzania zakupami w logistyce
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Zadania, case study, praca zespołowa z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
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2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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 pojęcia związane z logistyka zakupów.

K_W05

P_W02

Wymienia elementy składowe procesu zakupowego.

K_W13

P_W03

Zna zasady efektywnego zarządzania zapasami.

K_W11

Umiejętności:
P_U01

Umie obliczyć ekonomiczną partie zamówienia.

K_U04, K_U07

P_U02

Umie ocenić i wybrać dostawcę.

K_U04, K_U07

P_U03

Umie obliczyć optymalne poziomy zapasów.

K_U04, K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów do rozwijania i doskonalenia wiedzy w zakresie zarządzania zakupami w logistyce.

K_K04

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Logistyka dostaw - podstawowe definicje

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

Łańcuch dostaw – wpływ na proces zakupowy

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

Zarządzanie zaopatrzeniem make or buy - outsourcing

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

Proces zakupu - elementy Kryteria oceny i wyboru dostawcy

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

Centralizacja i decentralizacja dostaw

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

Analiza kosztów i czasu w logistyce zaopatrzenia

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

KW7

Zarządzanie zapasami. Ekonomiczna partia zakupu

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

KW8

Nowoczesne systemy informatyczne w logistyce dostaw

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,

KW1

KW2

KW3

KW4

KW5

KW6
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P_U02, P_U03,
P_K01
Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Zarządzanie zaopatrzeniem make or buy - outsourcing

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

Proces zakupu - elementy Kryteria oceny i wyboru dostawcy

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

Analiza kosztów i czasu w logistyce zaopatrzenia

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

Ćw4

Zarządzanie zapasami.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

Ćw5

Ekonomiczna partia zakupu

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

Przygotowanie zadania projektowego

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

Przygotowanie zadania projektowego

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

Prezentacja zadania projektowego

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

Ćw1

Ćw2

Ćw3

Ćw6

Ćw7

Ćw8

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Analiza źródeł literaturowych z zakresu standardów i wytycznych dotyczących zarządzania
zakupami w logistyce

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03

PW2

Przygotowanie projektu grupowego dotyczącego tematyki: Zarządzania zakupami w
przedsiębiorstwie produkcyjnym / handlowym/usługowym (do wyboru):
- 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_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

PW3

Przygotowanie prezentacji wykonanego projektu grupowego

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Metoda weryfikacji

e
f
e
k
t
y
u
c
z
e
n
i
a
s
i
ę

P
r
z
e
d
m
i
o
t
o
w
e

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
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Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Egzamin
pisemny

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_W02

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_W03

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_U01

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_U02

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_U03

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_K01

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Przedmioto
we efekty
uczenia się

P_W01

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:

Nie zna i nie omawia pojęć Zna i omawia podstawowe
związanych z logistyka
pojęcia związane z
zakupów
logistyka zakupów

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:

Zna i omawia pojęcia
związane z logistyka
zakupów

Zna i omawia pojęcia
związane z logistyka
zakupów i ich wpływ na
funkcjonowanie
organizacji

P_W02

Nie wymienia elementów
składowych procesu
zakupowego

Wymienia elementy
składowe procesu
zakupowego

Wymienia elementy
składowe procesu
zakupowego

Wymienia elementy
składowe procesu
zakupowego i określić ich
wpływ na pozycję
konkurencyjną
przedsiębiorstwa

P_W03

Nie zna i nie omawia
zasad zarządzania
zapasami

Zna i omawia zasady
zarządzania zapasami

Zna i omawia zasady
efektywnego zarządzania
zapasami

Zna i omawia zasady
efektywnego zarządzania
zapasami

P_U01

Nie oblicza ekonomicznej
partii zamówienia

Oblicza ekonomiczną
partie zamówienia

Oblicza ekonomiczną
partie zamówienia

Oblicza ekonomiczną
partie zamówienia

P_U02

Nie ocenia dostawcy

Ocenia dostawcę

Ocenia i wybrać
dostawcę

Ocenia i wybrać dostawcę
oraz określić jego wpływ
na organizacje

P_U03

Nie oblicza optymalnych
poziomów zapasów

Oblicza optymalne
poziomy zapasów

Oblicza optymalne
poziomy zapasów

Oblicza optymalne
poziomy zapasów

Jest gotów do rozwijania
i doskonalenia wiedzy w
zakresie zarządzania
zakupami w logistyce

Jest gotów do rozwijania i
doskonalenia wiedzy w
zakresie zarządzania
zakupami w logistyce
znajdując praktyczne
zastosowania pozyskanej
wiedzy

P_K01

Nie jest gotów rozwijać i
doskonalić wiedzy w
zakresie zarządzania
zakupami w logistyce

Jest gotów do rozwijania
wiedzy w zakresie
zarządzania zakupami w
logistyce
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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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 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:
− Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2020.
− Blaik P. Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017.
− Tyszkiewicz R., Pawlak-Wolanin A., Ulewicz R., Strategiczne zarządzanie logistyczne: teoria i praktyka, Oficyna
Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2017.
− Pisz I., Łapuńka I., Zarządzanie projektami w logistyce, Difin, Warszawa 2015.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Wieteska G., Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B, Difin, Warszawa 2011.
− Gołembska E. (red.), Logistyka międzynarodowa w warunkach globalnej konkurencji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Poznań 2010.
− Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.
− Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001.
Inne materiały dydaktyczne:
−

195

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Zarządzanie projektami logistycznymi

PS3

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Logistyka w zarządzaniu
Specjalnościowy / do wyboru

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Danuta Janczewska

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza dotycząca zarządzania logistycznego, procesów logistycznych
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przekazanie wiedzy dotyczącej metod i technik zarządzania projektami logistycznymi

C2

Zdobycie umiejętności związanych z wykorzystaniem metod i technik zarządzania projektami w logistyce

C3

Przygotowanie do realizacji zadań w zespołach projektowych
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć
Konwersatoria

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja
Dyskusja, zadania zespołowe, analiza studium przypadku
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
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efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student wymienia i omawia pojęcia z zakresu zarządzania projektami logistycznymi.

P_W02

Student charakteryzuje strukturę projektu logistycznego.

K_W05
K_W13, K_W16

Umiejętności:
P_U01

Student wykorzystuje w praktyce metody zarządzania projektami logistycznymi.

K_U13, K_U14

P_U02

Student potrafi planować wykorzystanie zasobów projektu logistycznego.

K_U14, K_U15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student jest gotów do rozwijania dorobku zawodu związanego z zarządzaniem logistycznym.

K_K09

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1

Podstawowe pojęcia i definicje projektu.

P_W01, P_W02

KW2

Otoczenie projektu.

P_W01, P_W02

KW3

Tworzenie rozwiązań w ramach projektu.

P_W01, P_W02

KW4

Techniki i narzędzia w projekcie logistycznym.

P_W01, P_W02

KW5

Planowanie projektu. Planowanie struktury projektu i zadań.

P_W01, P_W02

KW6

Struktury organizacyjne w zarządzaniu projektami.

P_W01, P_W02

KW7

Zarządzanie zespołem projektowym.

P_W01, P_W02

KW8

Zadania kierownika projektu. Podejmowanie decyzji w zespole.

P_W01, P_W02

KW9

Matryca projektu logistycznego

P_W01, P_W02

KW10

Ewaluacja projektu

P_W01, P_W02
Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Cele projektów logistycznych.

P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw2

Analiza otoczenia projektu logistycznego.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw3

Planowanie projektu.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw4

Planowanie struktury projektu logistycznego.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw5

Planowanie zasobów w projektach logistycznych.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw6

Harmonogramowanie projektów logistycznych.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw7

Zarządzanie zespołem projektowym. Zadania lidera projektu. Zadania członków zespołu.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw8

Finansowanie projektów logistycznych.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw9

Analiza ryzyka dla projektów logistycznych.

P_U01, P_U02,
P_K01
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Ćw10

P_U01, P_U02,
P_K01

Prezentacja założeń projektów grupowych.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.

PW1

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przystąpienie do testu.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

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_U02,
P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

Konwersatorium

P_W02

x

x

Konwersatorium

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 zna pojęć z zakresu
zarządzania projektami
logistycznymi

Zna podstawowe pojęcia z
zakresu zarządzania
projektami logistycznymi

Zna wybrane pojęcia
zakresu zarządzania
projektami logistycznymi

Zna wszystkie pojęcia z
zakresu zarządzania
projektami logistycznymi

P_W02

Nie charakteryzuje
struktury projektu
logistycznego

Charakteryzuje
podstawowe elementy
struktury projektu
logistycznego

Charakteryzuje wybrane
elementy struktury
projektu logistycznego

Charakteryzuje wszystkie
elementy struktury
projektu logistycznego

P_U01

Nie potrafi wykorzystać
w praktyce metod
zarządzania projektami
logistycznymi

Potrafi wykorzystać w
praktyce podstawowe
metody zarządzania
projektami logistycznymi

Potrafi wykorzystać w
praktyce wybrane
metody zarządzania
projektami logistycznymi

Potrafi wykorzystać w
praktyce najważniejsze
metody zarządzania
projektami logistycznymi

P_U02

Nie potrafi planować
wykorzystania zasobów w
projektach logistycznych

Potrafi planować
wykorzystanie
podstawowych zasobów w
projektach logistycznych

Potrafi planować
wykorzystanie
wybranych zasobów w
projektach logistycznych

Potrafi planować
wykorzystanie wszystkich
zasobów w projektach
logistycznych

P_K01

Student nie jest gotów do
rozwijania dorobku
zawodu związanego z
zarządzaniem
logistycznym.

Student jest gotów do rozwijania dorobku zawodu związanego z zarządzaniem
logistycznym.
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X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 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:
– Smolska M., Wiśniewski T., Zioło K., Zarządzanie ryzykiem w projektach logistycznych. Szczecin 2020.
– Kulińska E., Dendera-Gruszka M., Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw, Difin, Warszawa 2019.
– Żmigrodzki M., Zarządzanie projektami dla początkujących. Jak zmienić wyzwanie w proste zadanie, Wydawnictwo Helion,
Gliwice, 2018.
– Pisz I., Łapuńka I. Zarządzanie projektami w logistyce, Difin, Warszawa 2015.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
– Mingus N., Zarządzanie projektami, Wyd. Helion, Gliwice 2002.
– Frame J.D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG Press, Warszawa 2001.
Inne materiały dydaktyczne:
−
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Zastosowanie IoT w logistyce

PS4
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Logistyka w zarządzaniu
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Katarzyna Kolasińska – Morawska, prof. SAN

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Wiedza z zakresu systemów logistycznych, systemów informatycznych w logistyce, zarządzania procesowego w logistyce
Umiejętności:
Wykorzystanie zasobów Internetu w celu gromadzenia niezbędnych informacji. Definiowanie problemów.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole projektowym. Prezentowanie efektów pracy własnej i grupowej.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przekazanie wiedzy dotyczącej zastosowania nowoczesnych rozwiązań z zakresu Internet of Things stosowanych
w procesach logistycznych

C2

Zdobycie umiejętności związanych z krytyczną oceną wdrożenia IoT w logistyce

C3

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w środowisku profesjonalistów
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja.
Zadania zespołowe, analiza studium przypadku.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
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2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Konwersatorium:
P_W01

Zna i rozumie znaczenie wdrożenia IoT w logistyce

K_W05,
K_W12,
K_W13

Umiejętności:
P_U01

Potrafi ocenić zasadność zastosowania wybranych rozwiązań logistycznych

K_U04

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów do uznawania roli wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych w zakresie
zastosowanie IOT w logistyce

K_K05, K_K06

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład:

Lp.
KW1/Ćw1

Internet of Things – koncepcja, metodologia

KW2/Ćw2

IoT w praktyce biznesowej – case study

KW3/Ćw3

Systemy informatyczne w logistyce vs IoT

KW4/Ćw4

IoT w transporcie

KW5/Ćw5

IoT w magazynowaniu

KW6/Ćw6

IoT w łańcuchach dostaw

KW7/Ćw7

IoT jako integrator procesów logistycznych

KW8/Ćw8

IoT w logistyce miejskiej

KW9/Ćw9

Zagrożenia płynące z zastosowania IoT w logistyce

KW10/Ćw
10

Ograniczenia systemowe w zastosowaniu IoT w logistyce
Praca własna:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

P_W01, P_U01,
P_K01
P_W01, P_U01,
P_K01
P_W01, P_U01,
P_K01
P_W01, P_U01,
P_K01
P_W01, P_U01,
P_K01
P_W01, P_U01,
P_K01
P_W01, P_U01,
P_K01
P_W01, P_U01,
P_K01
P_W01, P_U01,
P_K01
P_W01, P_U01,
P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu.

P_W01, P_U01,
P_K01

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_U01,
P_K01

PW3

Przygotowanie prezentacji z projektu zespołowego.

P_W01, P_U01,
P_K01

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
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Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

Metoda weryfikacji
Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_U01

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_K01

x

x

Konwersatorium
/ 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 znaczenia
wdrożenia IoT w logistyce

Zna w stopniu
podstawowym znaczenie
wdrożenia IoT w logistyce

Zna znaczenie wdrożenia
IoT w logistyce

Zna w stopniu
pogłębionym znaczenie
wdrożenia IoT w logistyce

P_U01

Nie potrafi ocenić
zasadności zastosowania
wybranych rozwiązań
logistycznych

Potrafi w stopniu
podstawowym ocenić
zasadność zastosowania
wybranych rozwiązań
logistycznych

Potrafi ocenić zasadność
zastosowania wybranych
rozwiązań logistycznych

Potrafi w stopniu
pogłębionym ocenić
zasadność zastosowania
wybranych rozwiązań
logistycznych

Jest gotów do uznawania
roli wiedzy w
rozwiązywaniu
problemów poznawczych
w zakresie zastosowanie
IOT w logistyce
dostrzegając niektóre
korzyści

Jest gotów do uznawania
roli wiedzy w
rozwiązywaniu problemów
poznawczych w zakresie
zastosowanie IOT w
logistyce dostrzegając
korzyści

P_K01

Nie jest gotów do
Jest gotów do uznawania
uznawania roli wiedzy w
roli wiedzy w
rozwiązywaniu problemów rozwiązywaniu problemów
poznawczych w zakresie
poznawczych w zakresie
zastosowanie IOT w
zastosowanie IOT w
logistyce
logistyce

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 h

30 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

10 h

10 h
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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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
−
−
−
−

Nowak I. (red.), Logistyka Rocznik 2018, ILiM, Poznań 2018.
Sosnowski J., Nowakowski Ł., Systemy elektroniczne w transporcie drogowym, Difin, Warszawa 2018.
Szymonik A., Nowak I., Współczesna logistyka, Difin, Warszwa 2018.
Rutkowski K. (red.), Zarządzanie łańcuchem dostaw w XXI wieku: w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej,
Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−

Figurski J., Niepsuj J.M., Systemy wspomagające logistykę, WAT, Warszawa 2017.

Inne materiały dydaktyczne:
−
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Informatyzacja transportu

PS5
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Logistyka w zarządzaniu
Specjalnościowy / do wyboru

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza
Wiedza z zakresu systemów transportowych, zarządzania transportem, uwarunkowań prawnych w transporcie.
Umiejętności
Student potrafi planować i analizować procesy transportowe.
Kompetencje społeczne
Student jest gotowy do wyrażania własnych poglądów.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania innowacjami w transporcie

C2

Zdobycie umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii używanych w transporcie

C3

Przygotowanie do realizacji zadań w zespołach projektowych
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Zajęcia z prezentacją multimedialną, dyskusja.
Case study, prezentacja, projekt, praca w grupach.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
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nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Lp.

Wiedza:
P_W01

Zna i rozumie istotę oraz znaczenie systemów informatycznych w procesach transportowych

K_W11

Umiejętności:
P_U01

Potrafi krytycznie
transportowych

ocenić

wykorzystanie

systemów

informatycznych

w

procesach

K_U04

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotowy do rozwijania wiedzy z zakresu logistyki

K_K04

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

KW1/Ćw1
KW2/Ćw2

Wykład/Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Systemy transportowe ujęciu makroekonomicznym i mikroekonomicznym

P_W01, P_U01,
P_K01

Zastosowanie technologii informatycznych w procesach transportowych

P_W01, P_U01,
P_K01

KW3/Ćw3

Wykorzystanie systemów nadzoru ruchu w transporcie: morskim, samochodowym, kolejowym,
lotniczym, miejskim

P_W01, P_U01,
P_K01

KW4/Ćw4

Zastosowanie giełd transportowych – w jaki sposób funkcjonują, jak zbierają zamówienia, jak
obsługiwani są klienci, wymagania prawne, krytyczna ocena działalności

P_W01, P_U01,
P_K01

KW5/Ćw5

Telematyka w przewozie ładunków wrażliwych – zastosowane systemy, dane zbierane w czasie
przewozów, decyzje podejmowane na ich podstawie

P_W01, P_U01,
P_K01

KW6/Ćw6

Zastosowanie pojazdów autonomicznych w terminalach kontenerowych w portach – opis
infrastruktury i pojazdów, zasada działania systemu, przykłady z różnych miejsc

P_W01, P_U01,
P_K01

KW7/Ćw7

Systemy poboru opłat w transporcie – przykłady różnych systemów, w różnych gałęziach
transportu, z różnych państw

P_W01, P_U01,
P_K01

KW8/Ćw8

Zabezpieczenie systemów informatycznych w transporcie – podejście techniczne oraz prawne

P_W01, P_U01,
P_K01

KW9/Ćw9

Zastosowanie telematyki w transporcie miejskim – wykorzystanie systemu, zasada działania,
możliwości sterowania ruchem za pomocą systemu, krytyczna ocena funkcjonowania,
przykłady z różnych miast

P_W01, P_U01,
P_K01

KW10/Ćw
10

Problemy i zagrożenia płynące z zastosowania systemów informatycznych w procesach
transportowych

P_W01, P_U01,
P_K01

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu.

P_W01, P_U01,
P_K01

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_U01,
P_K01
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PW3

P_W01, P_U01,
P_K01

Wykonanie prezentacji z projektu zespołowego

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

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
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 istoty i znaczenia
systemów
informatycznych w
procesach transportowych

Zna w stopniu
podstawowym istotę i
znaczenie systemów
informatycznych w
procesach transportowych

Zna istotę i znaczenie
systemów
informatycznych w
procesach
transportowych

Zna w stopniu
pogłębionym istotę i
znaczenie systemów
informatycznych w
procesach transportowych

P_U01

Nie potrafi ocenić
wykorzystania systemów
informatycznych w
procesach transportowych

Potrafi ocenić
wykorzystanie systemów
informatycznych w
procesach transportowych

Potrafi krytycznie ocenić
wykorzystanie systemów
informatycznych w
procesach
transportowych

Potrafi w stopniu
pogłębionym krytycznie
ocenić wykorzystanie
systemów
informatycznych w
procesach transportowych

P_K01

Nie jest gotów do
rozwijania wiedzy z
zakresu logistyki

Jest gotów do rozwijania
wiedzy z zakresu logistyki
w stopniu podstawowym

Jest gotów do rozwijania
wiedzy z zakresu
logistyki

Jest gotów do rozwijania
wiedzy z zakresu logistyki
w stopniu pogłębionym

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 h

30 h
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-

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

30 h / 1,2 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:
−
−
−

Sosnowski J., Nowakowski Ł., Systemy elektroniczne w transporcie drogowym, Difin, Warszawa 2018.
Figurski J., Niepsuj J.M., Systemy wspomagające logistykę, WAT, Warszawa 2017.
Sosnowski J., Nowakowski Ł., Elektroniczne giełdy transportowe, Difin, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−
−
−

Kochański T., Zarządzanie transportem w świetle wymogów Unii Europejskiej, WAT, Warszawa 2018.
Budzyński W., Transport w przedsiębiorstwie: logistyka, spedycja, reklamacje, Wyd. Poltext, Warszawa 2017.
Kotowska I., Mańkowska M., Pluciński M., Morsko – lądowe łańcuchy transportowe, Difin, Warszawa 2016.
Kowalska K., Sobczak P., Logistyka wyzwaniem przyszłości, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2015.

Inne materiały dydaktyczne:
−
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Technologie usług magazynowych

PS6

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Logistyka w zarządzaniu
Specjalnościowy / do wyboru

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 4

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Paweł Morawski, prof. SAN

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Znajomość zagadnień dotyczących zarządzania i logistyki.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania gospodarką magazynową w przedsiębiorstwach.

C2

Zdobycie umiejętności związanych z wykorzystaniem metod i technik zarządzania gospodarką magazynową.

C3

Przygotowanie do realizacji zadań w zespołach projektowych
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć
Konwersatoria

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Zajęcia z prezentacją multimedialną, dyskusja.
Case study, prezentacja, projekt, praca w grupach.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
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efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student posiada wiedzę z zakresu organizacji pracy magazynu, aspektów technicznych
związanych z infrastrukturą magazynu, ładunków i zasad poprawiania podatności transportowej
ładunków

P_W02

Student posiada wiedzę z zakresu przebiegu procesów magazynowych

K_W05, K_W13
K_W13

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi zaprojektować ogólny układ magazynu, z zastosowaniem odpowiedniej
infrastruktury

K_U10, K_U13

P_U02

Student potrafi zaplanować przebieg procesów wewnątrzmagazynowych

K_U10, K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K08, K_K09

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1

Struktura i funkcjonalność logistycznego systemu transportowo-magazynowego (LSTM).

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,

KW2

Usługi magazynowe.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,

KW3

Podatność transportowa ładunków

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,

KW4

Opakowanie, rola, znaczenie w gospodarce magazynowej

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,

KW5

Zasady koordynacji wymiarowej jednostek ładunkowych w LSTM

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,

KW6

Budowle magazynowe, urządzenia magazynowe.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,

Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Zasady funkcjonowania magazynu

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,

Ćw2

Projektowanie logistycznych systemów transportowo-magazynowych

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw3

Systemy informacyjne w LSTM

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw4

Prezentacja zadania projektowego

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01
Praca własna:

Lp.

PW1

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01
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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_U02,
P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_W02

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_U01

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_U02

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_K01

x

x

x

Konwersatorium
/ 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:

P_W01

Nie ma wiedzy o
organizacji pracy
magazynu, aspektach
technicznych związanych z
infrastrukturą magazynu,
ładunków i zasad
poprawiania podatności
transportowej ładunków

P_W02

Nie ma wiedzy o
przebiegu procesów
magazynowych

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:

Ma wiedzę o organizacji
pracy magazynu

Ma wiedzę o organizacji
pracy magazynu,
aspektach technicznych
związanych z
infrastrukturą magazynu

Ma wiedzę o organizacji
pracy magazynu,
aspektach technicznych
związanych z
infrastrukturą magazynu,
ładunków i zasady
poprawiania podatności
transportowej ładunków

Ma wiedzę o przebiegu
podstawowych procesów
magazynowych

Ma wiedzę o przebiegu
wybranych procesów
magazynowych

Ma wiedzę o przebiegu
procesów magazynowych

P_U01

Nie potrafi zaprojektować
ogólnego układu
magazynu, z
zastosowaniem
odpowiedniej
infrastruktury

Potrafi zaprojektować
ogólny układ magazynu

Potrafi zaprojektować
ogólny układ magazynu,
z zastosowaniem
podstawowej
infrastruktury

Potrafi zaprojektować
ogólny układ magazynu, z
zastosowaniem
odpowiedniej
infrastruktury

P_U02

Nie potrafi zaplanować
przebiegu procesów
wewnątrzmagazynowych

Potrafi zaplanować
przebieg podstawowych
procesów
wewnątrzmagazynowych

Potrafi zaplanować
przebieg wybranych
procesów
wewnątrzmagazynowych

Potrafi zaplanować
przebieg procesów
wewnątrzmagazynowych

P_K01

Nie jest gotów do
przestrzegania zasad etyki
zawodowej

Jest gotów do
przestrzegania
podstawowych zasad etyki
zawodowej

Jest gotów do
przestrzegania zasad
etyki zawodowe

Jest gotów do
przestrzegania zasad etyki
zawodowej wymagając
tego od
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współpracowników
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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 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:
−
−
−

Andrzejczak P., Procesy magazynowe w przykładach i ćwiczeniach, Poznań 2019.
Szymonik A., Chudzik D., Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej, Difin, Warszawa 2018.
Majewski J., Systemowe zarządzanie magazynem, Warszawska Grupa Wydawnicza, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−
−
−

Figurski J., Ekonomika logistyki. Część 4. Technologie magazynowania, WAT, Warszawa 2014.
Długosz J, Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 2009.
Wojciechowski Ł., Infrastruktura magazynowa i transportowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistycznej, Poznań 2009.
Korzeń Z., Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Tom I. Infrastruktura. Technika. Informacja, Wyd.
Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003.

Inne materiały dydaktyczne:
−
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Logistyka w e-commerce i e-biznesie

PS7

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Logistyka w zarządzaniu
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 4

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Bartłomiej Stopczyński

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat praw ekonomii i podmiotów rynkowych. Znajomość zagadnień dotyczących zarządzania,
marketingu, procesów obsługi klienta oraz e-commerce i e-business.
Umiejętności:
Analiza podstawowych zjawisk ekonomicznych i ich interpretacja. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami w zakresie
ekonomii, zarządzania, marketingu oraz nowoczesnych modeli biznesowych e-business.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole oraz efektywne komunikowanie się w grupie, także z wykorzystaniem systemów ICT.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Opanowanie wiedzy z zakresu zachowań klientów w wirtualnej przestrzeni Internetu.

C2

Uzyskanie umiejętności z zakresu planowania i organizacji profesjonalnego procesu logistycznej obsługi eklientów w branży handlu elektronicznego.

C3

Wzmocnienie kompetencji z obszaru efektywnego komunikowania się zespołów odpowiedzialnych za realizację
profesjonalnej obsługi klienta w handlu elektronicznym.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć
Konwersatoria

Metody dydaktyczne
Zajęcia z prezentacją multimedialną, dyskusja.
Projektowanie procesu logistycznej obsługi klienta w handlu elektronicznym z
uwzględnieniem pomiarów i analizy kluczowych wskaźników obsługi klienta.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
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Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
K_W01

Zna współczesne koncepcje i narzędzia odnoszące się do logistyki w e-commerce oraz ebiznesie.

K_W01

K_W02

Zna kierunki rozwoju przedsiębiorstw wykorzystujących aspekty logistyczne w e-biznesie oraz
branży e-commerce.

K_W19

Umiejętności:
K_U01

Potrafi dobrać narzędzia odnoszące się do logistyki w e-commerce i e-biznesie w oparciu o
analizę działania organizacji. Potrafi ocenić skuteczność i zasadność ich wykorzystania.

K_U04

K_U02

Dysponuje umiejętnością zarządzania dostępnymi zasobami w celu efektywnego wykonywania
zadań właściwych dla e-biznesu i e-commerce.

K_U15

Kompetencje społeczne:
K_K01

Jest gotów uczestniczyć w pracach na rzecz środowiska lokalnego w zakresie rozwiązań
logistycznych.

K_K03

K_K02

Ma świadomość znaczenia samodzielnego zorganizowania własnego doskonalenia się w
obliczu zmieniającej się rzeczywistości.

K_K04

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium /Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1/Ćw1

Klient i e-klient jako podmiot nowoczesnej, sieciowej gospodarki rynkowej.

K_W01, K_W02

KW2/Ćw2

Obsługa klienta jako obszar zainteresowań́ marketingu i logistyki.

K_W01, K_U01

KW3/Ćw3

Systemy logistyczne (pojęcie i rodzaje systemów logistycznych, koncepcja łańcucha dostaw,
analiza systemów logistycznych, koszty logistyczne).

K_W02, K_U02

KW4/Ćw4

Formy organizacji logistyki w e-commerce (specyfika e-commerce w kontekście obsługi
logistycznej, modele logistyczne e-commerce).

K_W01, K_W02,
K_U02

KW5/Ćw5

Usługi logistyczne (pojęcie i rodzaje usług logistycznych, zewnętrzni usługodawcy logistyczni,
rynek usług logistycznych, rynek przewozów kurierskich w Polsce).

K_W01,
K_W02, K_U01

KW6/Ćw6

Zarządzanie łańcuchem dostaw w e-commerce. Internet jako miejsce realizacji wirtualnej
logistyki. Elektronicznie wspomagane łańcucha dostaw.

K_W02, K_U01,
K_U02

KW7/Ćw7

Relacje między e-Logistyką, e-Biznesem a e-Gospodarką. Środowisko funkcjonalnonarzędziowe e-Logistyki (portale elektroniczne, platformy elektroniczne, hurtownie danych,
repozytoria elektroniczne, serwisy informacyjne, katalogi elektroniczne).

K_W01, K_W02,
K_U02

KW8/Ćw8

Znaczenie logistycznej obsługi klienta dla uzyskania i utrzymania trwałej przewagi
konkurencyjnej w branży handlu elektronicznego. Studia przypadków.

K_W02, K_U02,
K_U02

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Samodzielna praca związana z przygotowaniem do ćwiczeń:
- zapoznanie się z literaturą przedmiotu,

K_W01,
K_W02,
K_K01, K_K02,
K_U01, K_U02
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- analiza rozwoju rozwiązań i modeli biznesowych w e-business,
- identyfikacja wskaźników logistycznej obsługi e-klienta,
- przygotowanie propozycji modelu logistycznego dla e-firmy w formie projektu grupowego,
- zapoznanie się z przykładami wykorzystania usług logistycznych w e-commerce,
- oszacowanie wpływu logistycznej obsługi e-klienta na jego satysfakcję,
- oszacowanie kosztów wykorzystania outsourcingu logistycznego w e-business.
PW2

Przygotowanie się do przyswojenia treści przekazanych na wykładzie i zaliczenie przedmiotu.

K_W01,
K_W02,
K_K01, K_K02,
K_U01, K_U02

K_W01
K_W02
K_U01
K_U02

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

x

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

x

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

K_K01
K_K02

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:

K_W01

Nie zna współczesnych
koncepcji i narzędzi
odnoszących się do
logistyki w e-commerce
oraz e-biznesie.

Zna współczesne
koncepcje odnoszące się
do logistyki w e-commerce
oraz e-biznesie.

Zna w stopniu ogólnym
współczesne koncepcje i
narzędzia odnoszące się
do logistyki w ecommerce oraz ebiznesie.

Zna w stopniu
szczegółowym
współczesne koncepcje i
narzędzia odnoszące się do
logistyki w e-commerce
oraz e-biznesie.

K_W02

Nie zna kierunków
rozwoju przedsiębiorstw
wykorzystujących aspekty
logistyczne w e-biznesie
oraz branży e-commerce.

Zna wybrane kierunki
rozwoju przedsiębiorstw
wykorzystujących aspekty
logistyczne w e-biznesie.

Zna większość
kierunków rozwoju
przedsiębiorstw
wykorzystujących
aspekty logistyczne w ebiznesie oraz branży ecommerce.

Zna wszystkie kierunki
rozwoju przedsiębiorstw
wykorzystujących aspekty
logistyczne w e-biznesie
oraz branży e-commerce.

K_U01

Nie potrafi dobrać
narzędzi odnoszących się
Potrafi dobrać narzędzia
do logistyki w e-commerce odnoszące się do logistyki
i e-biznesie w oparciu o
w e-commerce i e-biznesie
analizę działania
organizacji. Nie potrafi

Potrafi dobrać narzędzia
odnoszące się do
logistyki w e-commerce i
e-biznesie w oparciu o
analizę działania
organizacji.

Potrafi dobrać narzędzia
odnoszące się do logistyki
w e-commerce i e-biznesie
w oparciu o analizę
działania organizacji.
Potrafi ocenić skuteczność
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ocenić skuteczność i
zasadność ich
wykorzystania.

K_U02

K_K01

K_K02

i zasadność ich
wykorzystania.

Nie dysponuje
Dysponuje ograniczoną
umiejętnością zarządzania umiejętnością zarządzania
dostępnymi zasobami w
dostępnymi zasobami w
celu efektywnego
celu efektywnego
wykonywania zadań
wykonywania zadań
właściwych dla e-biznesu i właściwych dla e-biznesu i
e-commerce.
e-commerce.

Z niewielką pomocą
wykładowcy zarządza
dostępnymi zasobami w
celu efektywnego
wykonywania zadań
właściwych dla ebiznesu i e-commerce.

Dysponuje umiejętnością
samodzielnego zarządzania
dostępnymi zasobami w
celu efektywnego
wykonywania zadań
właściwych dla e-biznesu i
e-commerce.

Nie jest gotów
uczestniczyć w pracach
na rzecz środowiska
lokalnego w zakresie
rozwiązań logistycznych.

Jest gotów uczestniczyć w pracach na rzecz środowiska lokalnego w zakresie
rozwiązań logistycznych.

Nie ma świadomości
znaczenia samodzielnego
zorganizowania własnego
doskonalenia się w
obliczu zmieniającej się
rzeczywistości.

Ma świadomość znaczenia samodzielnego zorganizowania własnego doskonalenia
się w obliczu zmieniającej się rzeczywistości.

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
−
−
−
−
−

Kauf S., Tłuczak A., Logistyczna obsługa klienta: metody ilościowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Rosa G., Jedliński M., Chrąchol-Barczyk U. (red.), Marketing usług logistycznych, C. H. Beck, Warszawa 2017.
Patora-Wysocka Z. (red.), Debiuty e-commerce, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 2016.
Kij A. (red.), Informatyka w logistyce, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.
Kolasińska-Morawska K. (red.), Logistyka - strategie i operacje, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa
2015.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
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−
−
−
−

Cichoń M (red.), Biblia e-Biznesu, Helion, Gliwice 2013.
Wieczerzycki W., E-Logistyka, PWE, Warszawa 2012.
Christopher M., Peck H., Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2005.
Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.

Inne materiały dydaktyczne:
−
−

https://www.logistyka.net.pl
https://www.czasopismologistyka.pl
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w logistyce

PS8

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Logistyka w zarządzaniu
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 4

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Andrzej Marjański, prof. SAN

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Koncepcje zarządzania, zarządzanie strategiczne.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Posiadanie wiedzy na temat podstawowych problemów i przyczyn powstawania sytuacji kryzysowych i ich
skutków oraz wykorzystania mechanizmów zabezpieczenia logistycznego w takich sytuacjach.

C2

Umiejętność zastosowania w pracy lub nauce podstawowej wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu w obszarze w
sytuacji logistyki bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych. Dokonanie analizy procesu zarządzania ryzykiem i
wpływu na bezpieczeństwo.

C3

Zdolność pracy w zespole i świadomość potrzeby efektywnego komunikowania się i wyrażania własnych opinii w
sytuacjach kryzysowych w trudnych do przewidzenia warunkach.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Zajęcia z prezentacją multimedialną, dyskusja.
Dyskusja, projekty indywidualne, aktywność w grupach, współpraca.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
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nauczania synchronicznego.
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 rozumie pojęcia i zasady z zakresu logistyki oraz definiuje zasadnicze cechy:
rzeczy, zdarzeń, procesów, struktur, funkcji charakterystycznych dla systemu bezpieczeństwa
państwa oraz instytucji wchodzących w jego skład

P_W02

Określa czynniki opisujące uczestników zdarzeń/sytuacji o charakterze zagrożeń w odniesieniu
do różnych rodzajów bezpieczeństwa.

K_W03, K_W13

P_W03

Charakteryzuje mechanizmy organizacji zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach
kryzysowych, objaśnia istotę procesów zachodzących w łańcuchu logistycznym.

K_W03, K_W16

K_W01

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi systematyzować informacje oraz dokonuje samodzielnej interpretacji zjawisk
bezpieczeństwa dla potrzeb rozwiązywania prostych problemów z zakresu bezpieczeństwa.

K_U01, K_U07

P_U02

Analizuje przykładowe rozwiązania konkretnych problemów logistycznych i proponuje w tym
zakresie odpowiednie działania

K_U04

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów docenić znaczenie kooperacji w organizacji zabezpieczenia logistycznego.

K_K03

P_K02

Student jest gotów kreować, wspierać i wykorzystać zachowania przedsiębiorcze swoje i
członków organizacji.

K_K10

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1

Przedmiot i zakres logistyki bezpieczeństwa - logistyczne wymiary bezpieczeństwa
klasyfikacja form logistyki bezpieczeństwa.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

KW2

Zależności logistyki bezpieczeństwa i gospodarki obronnej - logistyczne problemy
bezpieczeństwa, gospodarcze podstawy logistyki bezpieczeństwa państwa, związki logistyki
bezpieczeństwa z gospodarką obronną, strategia logistyki bezpieczeństwa w systemach
bezpieczeństwa państwa.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

KW3

Logistyka procesów gospodarczych w bezpieczeństwie - procesy gospodarcze - a
bezpieczeństwo, organizacja zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego podmiotu
organizacyjnego, podstawy teorii logistyki zarządzania kryzysowego, zasady gospodarowania
potencjałem logistycznym struktur bezpieczeństwa.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

KW4

Struktura i organizacja zintegrowanych systemów logistycznych w bezpieczeństwie - procesy
pozyskiwania i integracji potencjału logistycznego na poziomie służby, zasady projektowania
nowoczesnych rozwiązań informatycznych w logistyce bezpieczeństwa, zasady redukcji czasu
operacyjnego w działaniach logistycznych).

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

KW5

Logistyka bezpieczeństwa w administracji publicznej i samorządowej - logistyka urzędu
wojewódzkiego i w strukturach administracji zespolonej, logistyka starostwa powiatowego,
logistyka urzędu miasta, gminy

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Systemy logistyczne w służbach bezpieczeństwa i ratownictwa RP - logistyka Policji, logistyka
Państwowej Straży Pożarnej, logistyka Państwowego Ratownictwa Medycznego

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
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P_U02, P_K01,
P_K02
Ćw2

Systemy logistyczne sił zbrojnych RP (misja i cele logistyki wojskowej, zasady wykorzystania
logistyki wojskowej na potrzeby sytuacji kryzysowych w kraju).

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

Ćw3

Procedury zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych- logistyczne zespoły
zarządzania kryzysowego, dokumentacja procesu zarządzania logistycznego. Zasady
opracowywania dokumentów logistycznych.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Realizacja projektu grupowego polegająca na analizie wybranego systemu logistycznego w
administracji publicznej lub służbach bezpieczeństwa państwa. Opracowanie prezentacji
wskazującej na zakres realizacji projektu.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu w formie testu.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

PW2

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_W02

x

x

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_W03

x

x

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_U01;

x

x

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_U02;

x

x

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_K01;

x

x

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_K02

x

x

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Przedmioto
we efekty
uczenia się

P_W01

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:

Student nie definiuje i
Student definiuje i rozumie
rozumie podstawowych
w ograniczonym zakresie
pojęć i zasad z zakresu
podstawowe pojęcia i
logistyki oraz nie definiuje zasady z zakresu logistyki
zasadniczych cech: rzeczy, oraz definiuje zasadnicze

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:

Student definiuje i
rozumie podstawowe
pojęcia i zasady z
zakresu logistyki oraz
definiuje zasadnicze

Student w roszczonym
zakresie definiuje i
rozumie podstawowe
pojęcia i zasady z zakresu
logistyki oraz definiuje
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zdarzeń, procesów,
struktur, funkcji
charakterystycznych dla
systemu bezpieczeństwa
państwa oraz instytucji
wchodzących w jego skład

cechy: rzeczy, zdarzeń,
procesów, struktur, funkcji
charakterystycznych dla
systemu bezpieczeństwa
państwa oraz instytucji
wchodzących w jego skład

cechy: rzeczy, zdarzeń,
procesów, struktur,
funkcji
charakterystycznych dla
systemu bezpieczeństwa
państwa oraz instytucji
wchodzących w jego
skład

zasadnicze cechy: rzeczy,
zdarzeń, procesów,
struktur, funkcji
charakterystycznych dla
systemu bezpieczeństwa
państwa oraz instytucji
wchodzących w jego skład

P_W02

Nie określa podstawowych
czynników opisujących
uczestników
zdarzeń/sytuacji o
charakterze zagrożeń w
odniesieniu do różnych
rodzajów bezpieczeństwa.

Określa jedynie
podstawowe czynniki
opisujące uczestników
zdarzeń/sytuacji o
charakterze zagrożeń w
odniesieniu do różnych
rodzajów bezpieczeństwa.

Określa właściwie
podstawowe czynniki
opisujące uczestników
zdarzeń/sytuacji o
charakterze zagrożeń w
odniesieniu do różnych
rodzajów
bezpieczeństwa.

Określa w sposób
rozszerzony podstawowe
czynniki opisujące
uczestników
zdarzeń/sytuacji o
charakterze zagrożeń w
odniesieniu do różnych
rodzajów bezpieczeństwa.

P_W03

Nie potrafi
scharakteryzować
podstawowych
mechanizmy organizacji
zabezpieczenia
logistycznego w
sytuacjach kryzysowych,
objaśnia istotę procesów
zachodzących w łańcuchu
logistycznym.

Potrafi jedynie ogólnie
scharakteryzować
podstawowe mechanizmy
organizacji zabezpieczenia
logistycznego w
sytuacjach kryzysowych,
objaśnia istotę procesów
zachodzących w łańcuchu
logistycznym.

Potrafi scharakteryzować
podstawowe
mechanizmy organizacji
zabezpieczenia
logistycznego w
sytuacjach kryzysowych,
objaśnia istotę procesów
zachodzących w
łańcuchu logistycznym.

Potrafi w pełni
scharakteryzować
podstawowe mechanizmy
organizacji zabezpieczenia
logistycznego w
sytuacjach kryzysowych,
objaśnia istotę procesów
zachodzących w łańcuchu
logistycznym.

P_U01

Student nie potrafi
systematyzować
informacji oraz nie
dokonuje samodzielnej
interpretacji zjawisk
bezpieczeństwa dla
potrzeb rozwiązywania
prostych problemów z
zakresu bezpieczeństwa.

Student potrafi na
poziomie ogólnym
systematyzować
informacje oraz dokonuje
samodzielnej interpretacji
zjawisk bezpieczeństwa
dla potrzeb rozwiązywania
prostych problemów z
zakresu bezpieczeństwa.

Student potrafi
systematyzować
informacje oraz
dokonuje samodzielnej
interpretacji zjawisk
bezpieczeństwa dla
potrzeb rozwiązywania
prostych problemów z
zakresu bezpieczeństwa.

Student w pełni potrafi
systematyzować
informacje oraz dokonuje
samodzielnej interpretacji
zjawisk bezpieczeństwa
dla potrzeb rozwiązywania
prostych problemów z
zakresu bezpieczeństwa.

P_U02

Nie analizuje
przykładowych rozwiązań
konkretnych problemów
logistycznych i proponuje
w tym zakresie
odpowiednie działania

Analizuje w ograniczonym
stopniu przykładowe
rozwiązania konkretnych
problemów logistycznych i
proponuje w tym zakresie
odpowiednie działania

Analizuje przykładowe
rozwiązania konkretnych
problemów
logistycznych i
proponuje w tym
zakresie odpowiednie
działania

Analizuje w rozszerzonym
stopniu przykładowe
rozwiązania konkretnych
problemów logistycznych i
proponuje w tym zakresie
odpowiednie działania

P_K01

Nie jest gotów docenić
znaczenia kooperacji w
organizacji zabezpieczenia
logistycznego.

Jest gotów docenić
znaczenie kooperacji w
organizacji zabezpieczenia
logistycznego.

Jest gotów docenić
znaczenie kooperacji w
organizacji
zabezpieczenia
logistycznego znać
efekty.

jest gotów docenić
znaczenie kooperacji w
organizacji zabezpieczenia
logistycznego znając
efekty i ograniczenia.

P_K02

Student nie jest gotów
kreować, wspierać i
wykorzystać zachowania
przedsiębiorcze swoje i
członków organizacji.

Student jest gotów
wspierać i wykorzystać
zachowania
przedsiębiorcze swoje i
członków organizacji.

Student jest gotów
kreować, wspierać i
wykorzystać zachowania
przedsiębiorcze swoje i
członków organizacji.

Student jest gotów w
sposób efektywny
kreować, wspierać i
wykorzystać zachowania
przedsiębiorcze swoje i
członków organizacji.

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

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne
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Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
−

Szmitkowski P., Zabezpieczenie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w
Siedlcach, Siedlce 2019.
− Stęplewski B., Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2019.
− Stęplewski B., Podstawy logistyki bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2016.
− Szymonik A. Logistyka w bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Stęplewski B., Podstawy logistyki bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2016.
− Szymonik A. Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2011.
− Nowak W., Nowak E., Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logistycznego, SWSPiZ,
Łódź-Warszawa 2009.
Inne materiały dydaktyczne:
−
−

Prezentacje multimedialne, studia przypadków, spotkania z przedsiębiorcami.
Przedsiębiorczość i Zarządzanie – numery poświęcone bezpieczeństwu i zarządzaniu kryzysowemu.
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Specjalność: MENEDŻER ORGANIZACJI
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Analiza pozycji konkurencyjnej biznesu

PS1

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Menedżer organizacji
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

I/1

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Bartłomiej Stopczyński

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza dotycząca współczesnych koncepcji zarządzania, analizy otoczenia gospodarczego, relacji w biznesie.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przekazanie wiedzy dotyczącej budowania przewagi konkurencyjnej organizacji

C2

Zdobycie umiejętności określania czynników przyczyniających się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
organizacji

C3

Przygotowanie do realizacji zadań w zespołach projektowych
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć
Konwersatoria

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja.
Dyskusja, zadania zespołowe, analiza studium przypadku.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
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Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna i rozumie istotę przewagi konkurencyjnej organizacji.

K_W05

P_W02

Identyfikuje czynniki determinujące przewagę konkurencyjną i pozycję organizacji.

K_W05

Umiejętności:
P_U01

Potrafi analizować zjawiska i procesy wpływające na pozycję konkurencyjną organizacji

K_U01

P_U02

Potrafi budować pozycję konkurencyjną organizacji w oparciu o przeprowadzone analizy

K_U01,K_U12

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów zasięgać opinii ekspertów w rozwiązaniu trudnych problemów w zakresie osiągania
wysokiej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

K_K05

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1

Cele analizy sektorowej. Elementy analizy strategicznej otoczenia.

P_W01, P_W02

KW2

Techniki analizy sektorowej i strategicznej.

P_W01, P_W02

KW3

Metody analizy klientów.

P_W01, P_W02

KW4

Metody analizy konkurencji.

P_W01, P_W02

KW5

Strategiczna analiza i ocena otoczenia.

P_W01, P_W02

KW6

Prognozowanie czynników konkurencyjności.

P_W01, P_W02

KW7

Analiza łańcucha wartości.

P_W01, P_W02

KW8

Wartość dodana w biznesie.

P_W01, P_W02

KW9

Wpływ innowacyjności na konkurencyjność.

P_W01, P_W02

KW10

Szanse i zagrożenia globalizacyjne w świetle konkurencyjności przedsiębiorstw.

P_W01, P_W02

Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Konkurencyjność sektorowa.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw2

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw3

Klient – potencjał, budowanie wartości klienta, analiza zachowań.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw4

Konkurencja – benchmarking.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw5

Analiza strategiczna otoczenia.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw6

Kluczowe czynniki sukcesu / konkurencyjności.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw7

Budowanie łańcucha wartości.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw8

Analiza wartości dodanej – czynniki wartości dodanej.

P_U01, P_U02,
P_K01
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Ćw9

Budowanie konkurencyjności w oparciu o innowacyjność.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw10

Prezentacja projektów zespołowych.

P_U01, P_U02,
P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.

PW1

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przystąpienie do zaliczenia przedmiotu.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

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_U02,
P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

Konwersatorium

P_W02

x

Konwersatorium

P_U01

x

x

Ćwiczenia

P_U02

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 zna istoty przewagi
konkurencyjnej organizacji

Zna w podstawowym
stopniu istotę przewagi
konkurencyjnej organizacji

Zna i rozumie istotę
przewagi konkurencyjnej
organizacji

Zna i rozumie istotę
przewagi konkurencyjnej
organizacji, podając
przykłady z praktyki

P_W02

Identyfikuje czynniki
determinujące przewagę
konkurencyjną i pozycję
organizacji.

Identyfikuje niektóre
czynniki determinujące
przewagę konkurencyjną i
pozycję organizacji.

Identyfikuje czynniki
determinujące przewagę
konkurencyjną i pozycję
organizacji.

Identyfikuje czynniki
determinujące przewagę
konkurencyjną i pozycję
organizacji odwołując się
do literatury przedmiotu.

P_U01

Nie potrafi analizować
zjawisk i procesów
wpływających na pozycję
konkurencyjną organizacji

Potrafi w podstawowym
zakresie analizować
niektóre zjawiska i procesy
wpływające na pozycję
konkurencyjną organizacji

Potrafi analizować
zjawiska i procesy
wpływające na pozycję
konkurencyjną
organizacji

Potrafi kompleksowo
analizować zjawiska i
procesy wpływające na
pozycję konkurencyjną
organizacji

P_U02

Nie potrafi budować
pozycji konkurencyjnej
organizacji w oparciu o
przeprowadzone analizy

Potrafi budować niektóre
elementy pozycji
konkurencyjnej organizacji
w oparciu o
przeprowadzone

Potrafi budować pozycję
konkurencyjną
organizacji w oparciu o
przeprowadzone
podstawowe analizy

Potrafi budować pozycję
konkurencyjną organizacji
w oparciu o
przeprowadzone
kompleksowe analizy
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podstawowe analizy

P_K01

Nie jest gotów zasięgać
Jest gotów zasięgać opinii
opinii ekspertów w
ekspertów w rozwiązaniu
rozwiązaniu trudnych
niektórych trudnych
problemów w zakresie
problemów w zakresie
osiągania wysokiej pozycji osiągania wysokiej pozycji
konkurencyjnej
konkurencyjnej
przedsiębiorstwa.
przedsiębiorstwa.

Jest gotów zasięgać
opinii ekspertów w
rozwiązaniu trudnych
problemów w zakresie
osiągania wysokiej
pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstwa.

Jest gotów zasięgać opinii
ekspertów w rozwiązaniu
trudnych problemów w
zakresie osiągania
wysokiej pozycji
konkurencyjnej
przedsiębiorstwa i ją
wykorzystywać.

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
– Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2017.
– Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza. Szkoła
Główna Handlowa, Warszawa 2017.
– Sułkowski Ł., Sokołowski J. (red.), Metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Społecznej
Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 2015.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
– Glinkowska B., Kaczmarek B., Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstwa: teoria i praktyka, Wyd.
UŁ, Łódź 2016.
– Pindelski M., Competitive strategies, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.
– Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L., Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010.
Inne materiały dydaktyczne:
−
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Prawo pracy

PS2
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Menedżer organizacji
Specjalnościowy / do wyboru

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

I/2

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Ewa Staszewska

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Podstawowa i zaawansowana wiedza w zakresie funkcjonowania organizacji i wpływu uwarunkowań prawnych,
ekonomicznych oraz zarządczych.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie przepisów prawa pracy oraz ich wpływu na funkcjonowanie
organizacji.

C2

Kształtowanie postawy samodzielnego i ustawicznego pogłębiania wiedzy w zakresie przepisów prawa pracy.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Zajęcia z prezentacją multimedialną, dyskusja.
Case studies, zadania praktyczne, analiza przepisów prawnych.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
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Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Lp.

Wiedza:
P_W01

Wymienia relację organizacji z podmiotami stanowiącymi przepisy prawa.

K_W14

P_W02

Wymienia aspekty prawa pracy.

K_W14
Umiejętności:

P_U01

Potrafi stosować elementy wiedzy specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów funkcjonalnych w sytuacjach zawodowych.

K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów do uznawania roli wiedzy z zakresu prawa pracy oraz umiejętności profesjonalnych
i badawczych w rozwiązywaniu problemów zarządczych.

K_K04, K_K06

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Konwersatorium:

KW1

Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy.

KW2

Cele i funkcje zabezpieczenia społecznego.

KW3

Pojęcie i koncepcja stosunku pracy.

KW4

Zasady prawa pracy.

KW5

Zasady zabezpieczenia społecznego.

P_W01, P_U01,
P_K01
P_W01, P_U01,
P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01
P_W01, P_W02
P_U01, P_K01
P_W01, P_W02
P_U01, P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćwiczenia:

Lp.
Ćw1

Źródła prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego.

Ćw2

Wpływ przepisów prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego na funkcjonowanie
organizacji.

Ćw3

Instytucje i procedury kontroli wypełniania przepisów prawa pracy i prawa zabezpieczenia
społecznego w organizacjach.

Lp.

Praca własna:

P_W01, P_U01,
P_K01
P_W02, P_U01,
P_K01
P_W01, P_W02
P_U01, P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Zapoznanie się z literaturą podstawową i przystąpienie do zaliczenia przedmiotu.

PW2

Przygotowanie projektu w zakresie analizy wpływu przepisów prawa pracy i prawa
zabezpieczenia społecznego na funkcjonowanie wybranej organizacji

P_W01, P_W02
P_U01 P_K01

P_W01

x

x

x

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

x

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

Konwersatorium
/ ćwiczenia
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x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_U01

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_K01

x

x

x

P_W02

Konwersatorium
/ 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 wymienia relacji
organizacji z podmiotami
stanowiącymi przepisy
prawa.

Wymienia niektóre relacje
organizacji z podmiotami
stanowiącymi przepisy
prawa.

Wymienia relacje
organizacji z podmiotami
stanowiącymi przepisy
prawa.

Wymienia relację
organizacji z podmiotami
stanowiącymi przepisy
prawa odwołując się do
literatury przedmiotu .

P_W02

Nie wymienia aspektów
prawa pracy

Wymienia niektóre
aspekty prawa pracy

Wymienia aspekty prawa
pracy

Wymienia aspekty prawa
pracy odwołując się do
literatury przedmiotu

P_U01

Nie potrafi stosować
elementów wiedzy
specjalistycznej do
współpracy z
przedstawicielami innych
obszarów funkcjonalnych
w sytuacjach zawodowych

Potrafi stosować niektóre
elementy wiedzy
specjalistycznej do
współpracy z
przedstawicielami innych
obszarów funkcjonalnych
w niektórych sytuacjach
zawodowych

Potrafi stosować
elementy wiedzy
specjalistycznej do
współpracy z
przedstawicielami innych
obszarów
funkcjonalnych w
niektórych sytuacjach
zawodowych

Potrafi stosować elementy
wiedzy specjalistycznej do
współpracy z
przedstawicielami innych
obszarów funkcjonalnych
w sytuacjach zawodowych

P_K01

Nie jest gotów do
uznawania roli wiedzy z
Jest gotów do uznawania
zakresu prawa pracy oraz
roli wiedzy z zakresu
umiejętności
prawa pracy w
profesjonalnych i
rozwiązywaniu problemów
badawczych w
zarządczych
rozwiązywaniu problemów
zarządczych

Jest gotów do
uznawania roli wiedzy z
zakresu prawa pracy oraz
umiejętności
profesjonalnych i w
rozwiązywaniu
problemów zarządczych

Jest gotów do uznawania
roli wiedzy z zakresu
prawa pracy oraz
umiejętności
profesjonalnych i
badawczych w
rozwiązywaniu problemów
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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 h

30 h
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-

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

30 h / 1,2 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:
−
−
−

Praca zbiorowa, Kodeks pracy. Praktyczny komentarz z przykładami, 2020, INFOR, 2020.
Florek L., Prawo pracy, Warszawa, C.H. Beck, 2019
Barzycka-Banaszczyk M., Prawo pracy, Warszawa, C.H., Beck, 2017

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−

System Informacji Prawnej LEX, Wolters Kluwer Polsk

Inne materiały dydaktyczne:
−

Prezentacje multimedialne, akty prawne, wskazane strony internetowe
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem społecznych w
organizacji

KOD PRZEDMIOTU:

PS3

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Menedżer w organizacji
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Małgorzata Nowastowska

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zna systemy motywowania, kontrolowania i
przewodzenia ludźmi w organizacji.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Zaznajomienie się ze zmianami społecznymi wpływające na sposób zarządzania w organizacjach.

C2

Proponowanie rozwiązań i wykazywanie problemów obejmujących środowisko wewnątrz danej organizacji.

C3

Przejawianie postawy etycznej w zakresie zarządzania w organizacji.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Konwersatorium problemowe.
Prezentacja studiów przypadków, dyskusja.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
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Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna i rozumie zasady zarządzanie potencjałem społecznym organizacji i identyfikuje
kluczowe procesy personalne.

K_W05

P_W02

Student identyfikuje zmiany społeczne (w tym demograficzne) warunkujące sposób i styl
zarządzania współczesną organizacją.

K_W03

P_W03

Student wyjaśnia pojęcie różnorodności zasobów ludzkich organizacji i rozumie rolę funkcji
personalnej.

K_W08

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi przeanalizować strukturę zatrudnienia w organizacji

P_U02

Student umie zaproponować rozwiązania organizacyjne w zakresie zzl adekwatne do
zróżnicowanych potrzeb zatrudnionych grup pracowników

K_U10, K_U12

P_U03

Student potrafi wskazać problemy ograniczające i zastosować odpowiednią formę ich
eliminacji

K_U07, K_U09,
K_U13

K_U04

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student wykazuje się etyczną postawą.

K_K08

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1

Od zasobowego do spersonalizowanego podejścia do potencjału społecznego organizacji

P_W01, P_W02,
P_W03

KW2

Proaktywne i reaktywne zarządzanie wiekiem

P_W01, P_W03,
P_K01

KW3

Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji

P_W01, P_W02,
P_W03

KW4

Zarządzanie kompetencjami

P_W01, P_W03,
Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Procesy personalne i zmieniająca się rola funkcji personalnej w nowoczesnej organizacji

P_W01, P_U02,
P_K01

Ćw2

Analiza struktury zatrudnienia w organizacji w pod kątem różnorodności pracowników

P_U01, P_K01

Ćw3

Rozwiązania organizacyjne dla różnorodnych potrzeb pracowników

P_U02, P_K01

Ćw4

Budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy ukierunkowanego na różnorodność

P_U01, P_U03,
P_K01

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Zapoznanie się z literaturą podstawową przedmiotu i przygotowuje się do zaliczenia przedmiotu
w formie testowej.

P_W01, P_W02,
P_W03

PW2

Opracowanie kwestii dyskusyjnych i przygotowuje się do prezentacji indywidualnej na
wcześniej ustalony temat.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Metoda weryfikacji

e
f
e
k
t
y
u
c
z
e
n
i
a
s
i
ę

P
r
z
e
d
m
i
o
t
o
w
e
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Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Egzamin
pisemny

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

Konwersatorium

P_W02

x

Konwersatorium

P_W03

x

Konwersatorium

P_U01

x

x

x

Ćwiczenia

P_U02

x

x

x

Ćwiczenia
Ćwiczenia

P_U03
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 i nie rozumie
zasad zarządzania
potencjałem społecznym
organizacji i identyfikuje
kluczowe procesy
personalne.

Student zna niektóre
zasady zarządzanie
potencjałem społecznym
organizacji i identyfikuje
kluczowe procesy
personalne.

Student zna i rozumie
niektóre zasady
zarządzanie potencjałem
społecznym organizacji i
identyfikuje kluczowe
procesy personalne.

Student zna i rozumie
zasady zarządzanie
potencjałem społecznym
organizacji i identyfikuje
kluczowe procesy
personalne.

P_W02

Student nie identyfikuje
zmian społecznych (w tym
demograficznych)
warunkujące sposób i styl
zarządzania współczesną
organizacją.

Student identyfikuje
niektóre zmiany społeczne
(w tym demograficzne)
warunkujące sposób i
niektóre style zarządzania
współczesną organizacją.

Student identyfikuje
zmiany społeczne (w tym
demograficzne)
warunkujące sposób i
niektóre style
zarządzania współczesną
organizacją.

Student identyfikuje
zmiany społeczne (w tym
demograficzne)
warunkujące sposób i styl
zarządzania współczesną
organizacją.

P_W03

Student nie wyjaśnia
pojęcia różnorodności
zasobów ludzkich
organizacji i nie rozumie
roli funkcji personalnej.

Student nie w pełni
wyjaśnia pojęcie
różnorodności zasobów
ludzkich organizacji i
rozumie podstawowe role
funkcji personalnej.

Student wyjaśnia pojęcie
różnorodności zasobów
ludzkich organizacji i
rozumie podstawowe
role funkcji personalnej.

Student wyjaśnia pojęcie
różnorodności zasobów
ludzkich organizacji i
rozumie rolę funkcji
personalnej.

P_U01

Nie potrafi przeanalizować
struktury zatrudnienia w
organizacji

Student potrafi
przeanalizować niektóre
elementy struktury
zatrudnienia w organizacji

Student potrafi
przeanalizować strukturę
zatrudnienia w
organizacji

Student potrafi
przeanalizować strukturę
zatrudnienia w organizacji
i ją ocenić

P_U02

Nie potrafi zaproponować
żadnych rozwiązań
organizacyjnych w
zakresie zzl adekwatnych
do zróżnicowanych
potrzeb zatrudnionych
pracowników

Potrafi zaproponować
rozwiązania organizacyjne
w zakresie zzl adekwatne
do zróżnicowanych
potrzeb zatrudnionych
grup pracowników

Potrafi zaproponować
rozwiązania
organizacyjne w zakresie
zzl adekwatne do
zróżnicowanych potrzeb
zatrudnionych grup
pracowników i omówić
ich przydatność

Potrafi zaproponować
innowacyjne rozwiązania
organizacyjne w zakresie
zzl adekwatne do
zróżnicowanych potrzeb
zatrudnionych grup
pracowników w
wypowiedzi podpierając
się przykładami z literatury
i praktyki organizacyjnej

P_U03

Student nie potrafi
wskazać problemów
ograniczających i
zastosować odpowiednią

Student potrafi wskazać
niektóre problemy
ograniczające

Student potrafi wskazać
niektóre problemy
ograniczające i
zastosować odpowiednią

Student potrafi wskazać
problemy ograniczające i
zastosować odpowiednią
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formę ich eliminacji

P_K01

Nie jest gotów wykazać się
etyczną postawą

Zazwyczaj jest gotów
wykazać się etyczną
postawą

formę ich eliminacji

formę ich eliminacji

Zawsze jest gotów
przyjąć etyczną postawą

Zawsze jest gotów przyjąć
etyczną postawę
propagując ją wśród
innych w grupie

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

17 h

25 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

25 h

35 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

10 h

10 h

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

48 h / 1,92 ECTS

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
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:
−
−
−

Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer 2020.
Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, Kraków 2016.
Warwas J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne,
Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−
−

Boudreau J., Casciso W., Inwestowanie ludzi, Wolters Kluwer 2013.
Filipowicz G., Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników, Wyd.2, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
Golnau W. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa 2007.

Inne materiały dydaktyczne:
−

Materiały szkoleniowe, case study, teksty źródłowe.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Metody budowania zespołów pracowniczych

PS4

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Menedżer w organizacji
Specjalnościowy / do wyboru

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

do hab. prof. SAN Halina Sobocka - Szczapa

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Student ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnej organizacji, ma podstawą wiedzę na temat procesu
zarządzania zasobem ludzkim i systemów motywowania i kontrolowania pracowników w organizacji.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Rozwinięcie umiejętności studentów w zakresie stosowania podstawowych narzędzi kierowania zespołami
pracowniczymi oraz w zakresie stosowania w praktyce poznanych metod i technik kształtowania pożądanych
zachowań pracowników, wpływających na sposób funkcjonowania organizacji i ich powodzenie.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć
Konwersatoria

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Zajęcia problemowy z elementami konwersatorium
Prezentacja studiów przypadków, dyskusja, burza mózgów, praca w grupach, analiza
SWOT, gry symulacyjne, ankiety oraz kwestionariusze
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
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Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości jego
odniesienia do realnych problemów zarządzania, w tym pracy w grupie i zespołach
pracowniczych.

K_W08, K_W09

P_W02

Zna współczesne koncepcje pracy zespołowej oraz mechanizmy działania w grupach
zadaniowych.

K_W08

P_W03

Zna skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i zarządcze zjawisk kulturowych w skali
organizacji i instytucji (w kontekście wiodących ujęć teoretycznych właściwych dla dyscypliny
nauki o zarządzaniu i jakości, w szczególności te związane z funkcjonowaniem zespołów
pracowniczych w organizacji.

K_W04

Umiejętności:
P_U01

Potrafi integrować wiedzę specjalistyczną z zakresu zzl w celu tworzenia innowacyjnych
rozwiązań problemów powstałych w zespołach pracowniczych.

K_U07

P_U02

Posiada umiejętność stosowania w pracy badawczej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu i jakości w tym szczególności dotyczącej funkcjonowania zespołów
pracowniczych.

K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w zespole.

K_K03, K_K09

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1

Pojęcie zespołu pracowniczego i grupy pracowniczej, miejsce zespołów we współczesnych
koncepcjach zarządzania

P_W01, P_U01,
P_U02, P_K01

KW2

Funkcje i cele działania zespołów pracowniczych w organizacji. Rodzaje zespołów
pracowniczych oraz fazy powstania zespołu w środowisku pracy.

P_W01, P_U01,
P_U02, P_K01

KW3

Zachowanie jednostki w zespołach pracowniczych, kompetencje indywidualne pracowników
do pracy w zespołach.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01

KW4

Zarządzanie komunikacją w zespole: techniki wywierania wpływu, bariery skutecznej
komunikacji, twórcze rozwiązywanie konfliktów w zespole;

P_W01, P_U01,
P_U02, P_K01

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Zarządzanie i kierowanie zespołem pracowniczym, rola lidera w zespole oraz jego podstawowe
zadania.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw2

Wpływ zespołu na jej członków w organizacji, w tym efektywność organizacyjną, myślenie
grupowe.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw3

Formy organizacji pracy stymulujące efektywność pracy zespołowej, wykorzystanie nowych
technologii w pracy zespołowej.

P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw4

Patologie związane z pracą w zespołach pracowniczych oraz etyka pracy w zespołach
pracowniczych.

P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Zapoznanie się z literaturą podstawową przedmiotu. Podejście do testu zaliczającego
przedmiot.

P_W01, P_W02,
P_W03

PW2

Opracowanie kwestii dyskusyjnych. Przygotowanie prezentacji grupowej na temat metod
budowania zespołów pracowniczych.

P_U01, P_U02,
P_K01
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Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

Konwersatorium

P_W02

x

Konwersatorium

P_W03

x

Konwersatorium

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 zna współczesnego
dorobku psychologii
biznesu oraz socjologii
organizacji i możliwości
jego odniesienia do
realnych problemów
zarządzania, w tym pracy
w grupie i zespołach
pracowniczych.

Zna współczesny dorobek
psychologii biznesu oraz
socjologii organizacji i
możliwości jego
odniesienia do niektórych
realnych problemów
zarządzania, w tym pracy
w grupie

Zna współczesny
dorobek psychologii
biznesu oraz socjologii
organizacji i możliwości
jego odniesienia do
niektórych realnych
problemów zarządzania,
w tym pracy w grupie i
zespołach
pracowniczych.

Zna współczesny dorobek
psychologii biznesu oraz
socjologii organizacji i
możliwości jego
odniesienia do realnych
problemów zarządzania, w
tym pracy w grupie i
zespołach pracowniczych.

P_W02

Nie zna współczesnych
koncepcji pracy
zespołowej oraz
mechanizmów działania w
grupach zadaniowych.

Zna podstawowe
współczesne koncepcje
pracy zespołowej oraz
niektóre mechanizmy
działania w grupach
zadaniowych.

Zna współczesne
koncepcje pracy
zespołowej oraz niektóre
mechanizmy działania w
grupach zadaniowych.

Zna współczesne
koncepcje pracy
zespołowej oraz
mechanizmy działania w
grupach zadaniowych.

P_W03

Nie zna skutków
ekonomicznych,
społecznych,
środowiskowe i
zarządczych zjawisk
kulturowych w skali
organizacji i instytucji (w
kontekście wiodących ujęć
teoretycznych właściwych
dla dyscypliny nauki o
zarządzaniu i jakości, w
szczególności te związane
z funkcjonowaniem
zespołów pracowniczych
w organizacji.

Zna niektóre skutki
ekonomiczne, społeczne,
środowiskowe i zarządcze
zjawisk kulturowych w
skali organizacji i
instytucji (w kontekście
wiodących ujęć
teoretycznych właściwych
dla dyscypliny nauki o
zarządzaniu i jakości,

Zna niektóre skutki
ekonomiczne, społeczne,
środowiskowe i
zarządcze zjawisk
kulturowych w skali
organizacji i instytucji (w
kontekście wiodących
ujęć teoretycznych
właściwych dla
dyscypliny nauki o
zarządzaniu i jakości, w
szczególności te
związane z
funkcjonowaniem
zespołów pracowniczych
w organizacji.

Zna skutki ekonomiczne,
społeczne, środowiskowe i
zarządcze zjawisk
kulturowych w skali
organizacji i instytucji (w
kontekście wiodących ujęć
teoretycznych właściwych
dla dyscypliny nauki o
zarządzaniu i jakości, w
szczególności te związane
z funkcjonowaniem
zespołów pracowniczych
w organizacji.

P_U01

Nie potrafi integrować
wiedzy specjalistycznej z
zakresu zzl w celu
tworzenia innowacyjnych

Potrafi integrować wiedzę
specjalistyczną z zakresu
zzl w celu tworzenia
prostych innowacyjnych

Potrafi integrować
szczegółówą wiedzę
specjalistyczną z zakresu
zzl w celu tworzenia

Potrafi integrować
szczegółową wiedzę
specjalistyczną z zakresu
zzl w celu tworzenia
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rozwiązań problemów
powstałych w zespołach
pracowniczych

rozwiązań problemów
powstałych w zespołach
pracowniczych

prostych nnowacyjnych
rozwiązań problemów
powstałych w zespołach
pracowniczych

innowacyjnych rozwiązań
złożonych problemów
powstałych w zespołach
pracowniczych

P_U02

Nie posiada umiejętności
stosowania w pracy
badawczej
wyspecjalizowanej wiedzy
z określonego obszaru
nauk o zarządzaniu i
jakości, w tym
szczególności dotyczącej
funkcjonowania zespołów
pracowniczych.

Posiada umiejętność
stosowania w pracy
badawczej
wyspecjalizowanej
podstawowej wiedzy z
określonego obszaru nauk
o zarządzaniu i jakości, w
tym w szczególności
dotyczącej
funkcjonowania zespołów
pracowniczych.

Posiada umiejętność
stosowania w pracy
badawczej
wyspecjalizowanej
wiedzy z określonego
obszaru nauk o
zarządzaniu i jakości, w
tym w szczególności
dotyczącej
funkcjonowania
zespołów
pracowniczych.

Posiada umiejętność
stosowania w pracy
badawczej
wyspecjalizowanej
zaawansowanej wiedzy z
określonego obszaru nauk
o zarządzaniu i jakości, w
tym w szczególności
dotyczącej funkcjonowania
zespołów pracowniczych.

P_K01

Nie jest gotów do
odpowiedzialnego
pełnienia ról zawodowych
w zespole

Jest gotów do
odpowiedzialnego
pełnienia ról zawodowych

Jest gotów do
odpowiedzialnego
pełnienia ról
zawodowych w zespole

Jest gotów do
odpowiedzialnego
pełnienia ról zawodowych
w zespole i wymagania
tego od jego członków

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

17 h

25 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

25 h

35 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

10 h

10 h

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

48 h / 1,92 ECTS

30 h / 1,2 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

---

---

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
−
−
−
−

Ratajczak J., Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo w polskich organizacjach W :// red. J. Lichtarski Sukcesy i
niepowodzenia w zarządzaniu organizacjami, PIZ, t. 20 z. 4, cz. 1, Warszawa, Społeczna Akademia nauk, 2019.
Witczak H., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi: studium systemu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Ciekanowski Z., Nowicka J., Wyrębek H., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, CeDeWu, Warszawa
2017.
Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
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−
−
−
−
−

Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer 2020.
Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Warszawa, Wolters Kluwer, 2016
Ścibiorek Z., Personel w organizacjach zhierarchizowanych, Wydawnictwo WSP, Szczytno 2012.
Bartkowiak G., Psychologia w zarządzaniu, Wydawnictwo UE, Poznań 2010.
Kożusznik B., Wpływ społeczny w organizacji, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2005.

Inne materiały dydaktyczne:
−

Materiały szkoleniowe, case study, teksty źródłowe
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Komunikacja 4.0 w zarządzaniu

PS5
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Menedżer w organizacji
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Paweł Morawski

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania, marketingu i komunikacji.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu teoretycznych oraz praktycznych zagadnień obejmujących obszar
komunikacji oraz trendów w komunikacji w różnych obszarach funkcjonowania firmy

C2

Ukształtowanie umiejętności z zakresu wdrażania do praktyki wiedzy o nowoczesnych formach komunikacji
interpersonalnej i marketingowej
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć
Konwersatoria

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Konwersatorium
problemowa.

z

wykorzystaniem

elementów

multimedialnych,

dyskusja

Case study, prezentacja, projekt, praca w grupach.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
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Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna zasady i elementy skutecznej komunikacji w różnych obszarach funkcjonowania firmy

K_W02, K_W05

P_W02

Ma wiedzę na temat zmian będących wynikiem procesu transformacji technologicznej i
organizacyjnej przedsiębiorstw

K_W03, K_W05

Umiejętności:
P_U01

Potrafi wskazać przykłady rozwiązań i trendów z zakresu komunikacji

K_U07, K_U12

P_U02

Potrafi wykorzystać możliwości komunikacji w chmurze w obszarach działalności firmy

K_U01, K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student jest gotów do promowania korzyści wynikających z cyfryzacji przemysłu oraz
wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikacji

K_K02, K_K10

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium/Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

K1/Ćw1

Komunikacja i komunikowanie się, modele i techniki współczesnej komunikacji, kierunki
współczesnej komunikacji.

P_W01, P_K01

K2/Ćw2

Komunikacja w dobie Industry 4.0 - rewolucja 4.0, cyfrowa transformacja, digitalizacja,
komunikacja sieciowa człowiek - maszyna, automatyzacja

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01

K3/Ćw3

Komunikacja w chmurze i Internet rzeczy

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K4/Ćw4

Trendy i wyzwania w wybranych obszarach działalności firmy – sprzedaż, marketing, obsługa
klienta

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Zapoznanie z literaturą przedmiotu

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

PW2

Grupowa praca związana z wykonaniem projektu grupowego:
- zbieranie i gromadzenie informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia postawionych problemów,
- selekcja i analiza zgromadzonych informacji,
- wnioskowanie ukierunkowane na wskazanie najtrafniejszych reprezentacji,
- opracowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań,
- opracowanie projektu zgodnie z ustaloną strukturą (opracowanie komputerowe,
wykorzystanie zdjęć, zestawień).

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

PW3

Wykonanie prezentacji z projektu zespołowego

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Metoda weryfikacji

e
f
e
k
t
y
u
c
z
e
n
i
a
s
i
ę

P
r
z
e
d
m
i
o
t
o
w
e

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
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Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Egzamin
pisemny

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_W02

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_U01

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_U02

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_K01

x

x

Konwersatorium
/ 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 zasad i
elementów skutecznej
komunikacji w różnych
obszarach funkcjonalnych
firmy

Zna niektóre zasady i
niektóre elementy
skutecznej komunikacji w
kluczowych obszarach
funkcjonowania firmy

Zna niektóre zasady i
elementy skutecznej
komunikacji w różnych
obszarach
funkcjonowania firmy

Zna zasady i elementy
skutecznej komunikacji w
różnych obszarach
funkcjonowania firmy

P_W02

Student nie posiada
wiedzy na temat zmian
będących wynikiem
procesu transformacji
technologicznej i
organizacyjnej
przedsiębiorstw

Ma podstawową wiedzę na
temat zmian będących
wynikiem procesu
transformacji
technologicznej i
organizacyjnej
przedsiębiorstw

Ma uporządkowaną
wiedzę na temat zmian
będących wynikiem
procesu transformacji
technologicznej i
organizacyjnej
przedsiębiorstw

Ma uporządkowaną i
szczegółówą wiedzę na
temat zmian będących
wynikiem procesu
transformacji
technologicznej i
organizacyjnej
przedsiębiorstw

P_U01

Student nie potrafi
wskazać przykładów
rozwiązań i trendów z
zakresu komunikacji 4.0

Student potrafi wskazać
nieliczne przykłady
rozwiązań i trendów z
zakresu komunikacji 4.0

Student potrafi wskazać
przykłady rozwiązań i
trendów z zakresu
komunikacji 4.0

Student potrafi wskazać
wiele przykładów
rozwiązań i trendów z
zakresu komunikacji 4.0
odwołujac się do literatury
przedmiotu

P_U02

N ie potrafi wykorzystać
możliwości komunikacji w
chmurze w obszarach
działalności firmy

Potrafi wykorzystać
niektóre możliwości
komunikacji w chmurze w
wybranych obszarach
działalności firmy

Potrafi wykorzystać
niektóre możliwości
komunikacji w chmurze
w obszarach działalności
firmy

Potrafi wykorzystać
możliwości komunikacji w
chmurze w obszarach
działalności firmy

P_K01

Student nie jest gotów do
promowania korzyści
wynikających z cyfryzacji
przemysłu oraz
wykorzystania
nowoczesnych technologii
w komunikacji

Student jest gotów do
promowania niektórych
korzyści wynikających
z cyfryzacji przemysłu

Student jest gotów do
promowania niektórych
korzyści wynikających
z cyfryzacji przemysłu
oraz wykorzystania
nowoczesnych
technologii w
komunikacji

Student jest gotów do
promowania korzyści
wynikających z cyfryzacji
przemysłu oraz
wykorzystania
nowoczesnych technologii
w komunikacji

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

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 ECTS

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
− Kowalska M., Szwajlik A., Rewolucja 4.0. Nowe technologie w marketingu, PWE, Warszawa 2020.
− Gregor B., Kaczorowska-Spychalska D. (red.), Marketing w erze technologii cyfrowych: nowoczesne koncepcje i wyzwania,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
− Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 4.0, MT Biznes, Warszawa 2017.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Królewski J., Sala P., E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
− Wiktor J. W., Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
Inne materiały dydaktyczne:
− Materiały przygotowane z myślą o zajęciach zdalnych.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Coaching w organizacji

PS6
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Menedżer w organizacji
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 4

Osoba koordynująca przedmiot:

dr prof. SAN Michał Chmielecki

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Student ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnej organizacji, ma podstawą wiedzę na temat procesu
motywacji pracowników.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Zapoznanie studentów z obszarami coachingowego modelu zarządzania zasobami ludzkimi;

C2

Przedstawienie zasad oraz umiejętność zastosowania odpowiednich sposobów i technik motywowania
pracowników
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć
Konwersatoria

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Konwersatorium problemowe.
Prezentacja studiów przypadków, dyskusja, burza mózgów, praca w grupach, analiza
SWOT, gry symulacyjne, ankiety oraz kwestionariusze.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
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Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów uczenia się
Wiedza:

P_W01

Student definiuje obszary coachingowego modelu zarządzania zasobami ludzkimi; opisuje
executive coaching oraz coaching umiejętności.

K_W01

P_W02

Student identyfikuje prezentuje modele motywowania kadry kierowniczej i pracowników do
rozwoju (GROW; coaching J. Starr, trójkąt satysfakcji).

K_W08

P_W03

Student charakteryzuje business coaching jako strategię w określaniu wizji, misji i strategii
działania przedsiębiorstwa.

K_W08,
K_W16

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi diagnozować style przywódcze oraz inspirować do doskonalenia umiejętności
przywódczych poprzez coaching.

K_U15, K_U16

P_U02

Student potrafi projektować strategie analizy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie,
dokonuje analizy potencjału przedsiębiorstwa oraz określa obszary zmian poprzez coaching
biznesowy.

K_U01, K_U12

P_U03

Student potrafi zadawać pytania stosowane w coachingu zorientowanym na rozwiązania.

K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student wykazuje się etyczną postawą w sytuacjach związanych z coachingiem.

K_K08

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Konwersatorium:

KW1

Coachingowy model zarządzania zasobami ludzkimi.

KW2

Executive coaching a coaching umiejętności.

KW3

Modele motywowania kadry kierowniczej i pracowników do rozwoju (GROW; coaching J.
Starr, trójkąt satysfakcji).

KW4

Wykorzystanie strategii rozmowy coachingowej w coachingu kadry kierowniczej i
pracowników (AID, OSCAR).

KW5

Diagnoza stylów przywódczych
przywódczych poprzez coaching.

oraz

inspirowanie

do

doskonalenia

umiejętności

Lp.

Ćwiczenia:

Ćw1

Business coaching jako strategia w określaniu wizji, misji i strategii działania przedsiębiorstwa;

Ćw2

Wykorzystanie koncepcji poziomów neurologicznych R. Diltsa w coachingu wspierającym
zwiększanie efektywności działań biznesowych;

Ćw3

Strategie analizy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz definiowania obszarów
zmian poprzez coaching biznesowy

Ćw4

Definiowanie rzeczywistego potencjału przedsiębiorstwa poprzez coaching biznesowy

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01
P_W02, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01
P_W01, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01
P_W02, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

P_W01, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01
P_W02, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01
P_W01, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01
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Ćw5

Coaching kariery jako strategia określania i rozwijania ścieżek karier pracowników w
przedsiębiorstwach

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Zapoznanie się z literaturą podstawową przedmiotu i przygotowanie się do zaliczenia
przedmiotu.

P_W01, P_W02,
P_W03

PW2

Opracowanie kwestii dyskusyjnych i prezentacji dotyczącej coachingu w organizacji.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

Konwersatorium

P_W02

x

Konwersatorium

P_W03

x

Konwersatorium

P_U01

x

x

x

Ćwiczenia

P_U02

x

x

x

Ćwiczenia

P_U03

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 definiuje
obszarów coachingowego
modelu zarządzania
zasobami ludzkimi; nie
opisuje executive coaching
oraz coachingu
umiejętności

Student definiuje niektóre
obszary coachingowego
modelu zarządzania
zasobami ludzkimi;
opisuje ogólnie executive
coaching oraz coaching
umiejętności

Student definiuje obszary
coachingowego modelu
zarządzania zasobami
ludzkimi; opisuje ogólnie
executive coaching oraz
coaching umiejętności

Student definiuje obszary
coachingowego modelu
zarządzania zasobami
ludzkimi; opisuje
szczegółowo executive
coaching oraz coaching
umiejętności

P_W02

Student nie identyfikuje
Student identyfikuje
nie prezentuje modeli
prezentuje niektóre modele
motywowania kadry
motywowania kadry
kierowniczej i
kierowniczej i
pracowników do rozwoju
pracowników do rozwoju
(GROW; coaching J. Starr, (GROW; coaching J. Starr,
trójkąt satysfakcji)
trójkąt satysfakcji)

Student identyfikuje
prezentuje modele
motywowania kadry
kierowniczej i
pracowników do rozwoju
(GROW; coaching J.
Starr, trójkąt satysfakcji)

Student identyfikuje
szczegółówo prezentuje
modele motywowania
kadry kierowniczej i
pracowników do rozwoju
(GROW; coaching J. Starr,
trójkąt satysfakcji)

P_W03

Student nie charakteryzuje
business coaching jako
strategii w określaniu
wizji, misji i strategii
działania przedsiębiorstwa;

Student ogólnie
charakteryzuje business
coaching jako strategię w
określaniu wizji, misji i
strategii działania
przedsiębiorstwa;

Student charakteryzuje
business coaching jako
strategię w określaniu
wizji, misji i strategii
działania
przedsiębiorstwa;

Student szczegółówo
charakteryzuje business
coaching jako strategię w
określaniu wizji, misji i
strategii działania
przedsiębiorstwa;

P_U01

Student nie potrafi
diagnozować stylów
przywódczych oraz

Student potrafi
diagnozować niektóre style
przywódcze;

Student potrafi
diagnozować niektóre
style przywódcze oraz

Student potrafi
diagnozować style
przywódcze oraz
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inspirować do
doskonalenia umiejętności
przywódczych poprzez
coaching;

inspirować do
doskonalenia
umiejętności
przywódczych poprzez
coaching;

inspirować do
doskonalenia umiejętności
przywódczych poprzez
coaching;

P_U02

Student nie potrafi
projektować strategi
analizy procesów
zachodzących w
przedsiębiorstwie, nie
dokonuje analizy
potencjału
przedsiębiorstwa oraz nie
określa obszary zmian
poprzez coaching
biznesowy

Student potrafi
projektować strategie
analizy niektórych
procesów zachodzących w
przedsiębiorstwie,
dokonuje podstawowej
analizy potencjału
przedsiębiorstwa oraz
określa niektóre obszary
zmian poprzez coaching
biznesowy

Student potrafi
projektować strategie
analizy procesów
zachodzących w
przedsiębiorstwie,
dokonuje analizy
potencjału
przedsiębiorstwa oraz
określa niektóre obszary
zmian poprzez coaching
biznesowy

Student potrafi
projektować strategie
analizy procesów
zachodzących w
przedsiębiorstwie,
dokonuje kompleksowej i
pogłębionej analizy
potencjału
przedsiębiorstwa oraz
określa obszary zmian
poprzez coaching
biznesowy

P_U03

Student nie potrafi
zadawać pytania
stosowane w coachingu
zorientowanym na
rozwiązania.

Student potrafi zadawać
proste i ogólne pytania
stosowane w coachingu
zorientowanym na
rozwiązania.

Student potrafi zadawać
pytania stosowane w
coachingu
zorientowanym na
rozwiązania.

Student potrafi zadawać
złożone pytania stosowane
w coachingu
zorientowanym na
rozwiązania.

P_K01

Nie jest gotów wykazać się
etyczną postawą

Niekiedy jest gotów
wykazać się etyczną
postawą

Jest gotów wykazać
etyczną postawą podczas
pracy i zadań
projektowych

Jest gotów wykazać się
etyczną postawą i
propagować ją wśród
innych

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

17 h

25 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

25 h

35 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

10 h

10 h

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

48 h / 1,92 ECTS

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
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:
− Mitoraj-Jaroszek M., Efektywnie zarządzanie rozwojem pracowników w firmie: rezultaty przede wszystkim, Helion, Gliwice
2019.
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−
−

Parsloe E., Coaching i mentoring. Strategie, taktyki, technologie, PWN, Warszawa 2018.
Rogers J., Whittleworth K., Gilbert A., Menedżer jako coach: nowoczesny styl zarządzania, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Sopot 2015.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Bennewicz M., Coaching i mentoring w praktyce, G+J Gruner, Warszawa 2010.
− Atkinson, M., Chois, R., T., Wewnętrzna dynamika coachingu, Wydawnictwo NEW DAWN, Warszawa 2009.
− Atkinson, M., Chois, R., T., Coaching krok po kroku, Wydawnictwo NEW DAWN, Warszawa 2009.
Inne materiały dydaktyczne:
− Materiały szkoleniowe, case study, teksty źródłowe.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Formy zatrudnienia z elementami ubezpieczeń

PS7

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Menedżer organizacji
Specjalnościowy / do wyboru

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 4

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Małgorzata Olszewska

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Student ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnej organizacji, ma podstawą wiedzę na temat procesu
zatrudnienia pracowników.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Poznanie podstawowych form zatrudnienia oraz podstawowych założeń ubezpieczeń społecznych obowiązujących
w Polsce.

C2

Omówienie: założeń polityki zatrudnienia, jej społecznych aspektów oraz narzędzi.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Konwersatorium problemowe, dyskusja.
Prezentacja studiów przypadków.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
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Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna ujęcia procesu, funkcje oraz zasady systemu zatrudnienia pracowników i ubezpieczeń
społecznych.

K_W12

P_W02

Student zna teorie motywacji w kontekście kształtowania skutecznych systemów zatrudnienia
pracowników i ubezpieczeń społecznych

K_W04, K_W05

Umiejętności:
P_U01

Potrafi zastosować elementy wiedzy teoretycznej dotyczące zatrudnienia pracownika w
organizacji i pełnić funkcje specjalisty w tym zakresie.

K_U01, K_U07

P_U02

Posiada umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk i procesów dotyczących
ubezpieczeń społecznych oraz zna zasady dotyczące zatrudnienia pracowników.

K_U01, K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów do przekazywania wiedzy na temat form zatrudnienia pracowników oraz
ubezpieczeń społecznych.

K_K04

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

P_W01,
P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01
P_W01,
P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01

KW1

Pojęcie polityki zatrudnienia. Społeczne aspekty i narzędzia polityki zatrudnienia.

KW2

Instytucje rynku pracy (rodzaje, zakres zadań, zasady ich realizacji).

KW3

Usługi rynku pracy (rodzaje, podmioty realizujące oraz zasady realizacji).

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW4

Pojęcie elastycznych i nietypowych form zatrudnienia.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Umowa o pracę na zastępstwo. Umowa uaktywniająca. Umowa o zarządzanie
przedsiębiorstwem (zatrudnienie Interim Managera).
Praca na wezwanie, job sharing, job rotation.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw2

Elastyczne formy zatrudnienia – jako forma aktywizacji określonych grup i kategorii
społecznych.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw3

Przesłanki i sposoby operacjonalizacji odpowiedzialności społecznej w obszarze zatrudnienia.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw4

Prawne aspekty ochrony interesów pracowników. Ustawy i akty, regulaminy pracy.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się
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PW1

Zapoznanie się z literaturą podstawową przedmiotu i przygotowanie się do testu.

PW2

Opracowanie kwestii dyskusyjnych

P_W01, P_W02
P_U01, P_U02,
P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

Konwersatorium

P_W02

x

Konwersatorium

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:

Zna podstawowe ujęcia
procesu i funkcje
systemu zatrudnienia
pracowników i
ubezpieczeń
społecznych.

Zna podstawowe ujęcia
procesu, funkcje i zasady
systemu zatrudnienia
pracowników i
ubezpieczeń społecznych.

Student zna niektóre teorie
motywacji w kontekście
kształtowania niektórych
skutecznych systemów
zatrudnienia pracowników
i ubezpieczeń społecznych

Student zna teorie
motywacji w kontekście
kształtowania niektórych
skutecznych systemów
zatrudnienia
pracowników i
ubezpieczeń społecznych

Student wyjaśnia teorie
motywacji w kontekście
kształtowania skutecznych
systemów zatrudnienia
pracowników i
ubezpieczeń społecznych

Potrafi zastosować
elementy wiedzy
teoretycznej dotyczące
zatrudnienia pracownika
w organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym
zakresie.

Potrafi zastosować
elementy wiedzy
teoretycznej dotyczące
zatrudnienia pracownika w
organizacji i uzasadnić ich
wybór oraz i pełnić
funkcje specjalisty w tym
zakresie.

P_W01

Nie zna podstawowych
Zna podstawowe ujęcia
ujęć procesu, funkcji i
procesu, systemu
zasad systemu zatrudnienia
zatrudnienia pracowników
pracowników i
i ubezpieczeń społecznych.
ubezpieczeń społecznych.

P_W02

Student nie zna teorii
motywacji w kontekście
kształtowania skutecznych
systemów zatrudnienia
pracowników i
ubezpieczeń społecznych

P_U01

Nie potrafi zastosować
Potrafi zastosować
elementy wiedzy
niektóre elementy wiedzy
teoretycznej dotyczącej
teoretycznej dotyczące
zatrudnienia pracownika w zatrudnienia pracownika w
organizacji i pełnić funkcje organizacji i pełnić funkcje
specjalisty w tym zakresie. specjalisty w tym zakresie.

P_U02

Nie posiada umiejętności
obserwacji, analizy i
interpretacji zjawisk i
procesów dotyczących
ubezpieczeń społecznych
oraz nie zna zasad
dotycząyche zatrudnienia
pracowników

Posiada umiejętności
obserwacji, analizy i
interpretacji niektórych
zjawisk i procesów
dotyczących ubezpieczeń
społecznych oraz zna
niektóre zasady dotyczące
zatrudnienia pracowników

Posiada umiejętności
obserwacji, analizy i
interpretacji zjawisk i
procesów dotyczących
ubezpieczeń społecznych
oraz zna zasady niektóre
dotyczące zatrudnienia
pracowników

Posiada umiejętności
obserwacji, analizy i
interpretacji zjawisk i
procesów dotyczących
ubezpieczeń społecznych
oraz zna zasady dotyczące
zatrudnienia pracowników

P_K01

Nie jest gotów do
przekazywania wiedzy na
temat form zatrudnienia

Jest gotów do
przekazywania wiedzy na
temat niektórych form
zatrudnienia pracowników.

Jest gotów do
przekazywania wiedzy
na temat form
zatrudnienia

Jest gotów do
przekazywania wiedzy na
temat form zatrudnienia
pracowników oraz
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pracowników oraz
ubezpieczeń społecznych.

ubezpieczeń społecznych.
Wskazując na ograniczenia

pracowników.

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

17 h

25 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

25 h

35 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

10 h

10 h

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

48 h / 1,92 ECTS

30 h / 1,2 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

---

---

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
−
−
−
−

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: koncepcje, praktyki, wyzwania, PWE, Warszawa 2018.
Goliszewska-Chojdak B. (red.), Umowy zlecenia i inne umowy cywilno-prawne od 1 stycznia 2018 r.: komu i w jakiej
wysokości zapewnić minimalną stawkę godzinową od 1 stycznia 2018 r., Infor, Warszawa 2017.
Bieliński A., Giedrewicz Niewińska A., Szabłowska – Juckiewicz M., Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu,
Difin, Warszawa 2015.
Rogozińska-Pawełczyk A. (red.), Gospodarowanie kapitałem ludzkim: wyzwania organizacyjne i prawne, Wydawnictwo
UŁ, Łódź 2015.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−
−
−

Flisek A., Ubezpieczenia społeczne wraz z indeksem rzeczowym, C. H. Beck, Warszawa 2014.
Drela K., Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach: jak zatrudniać pracowników? Praktyczny poradnik
z przykładami, CeDeWu, Warszawa 2011.
Rymsza M., Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku, Wyd. ISP, Warszawa 2007.
Frieske K., Deregulacja polskiego rynku pracy, Wyd. IPiSS, Warszawa 2003.

Inne materiały dydaktyczne:
−

Materiały szkoleniowe, case study, teksty źródłowe.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Audyt systemu wynagrodzenia

PS8
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Menedżer organizacji
Specjalnościowy / do wyboru

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 4

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Mariusz Nyk

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Student ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnej organizacji, ma podstawą wiedzę na temat rodzajów i
systemów wynagrodzeń.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przedstawienie głównych typów wynagrodzeń w organizacjach i uwarunkowań ich stosowania

C2

Nabycie umiejętności krytycznej analizy i doskonalenia systemów wynagradzania pracowników
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Konwersatorium problemowe
Prezentacja studiów przypadków, dyskusja.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
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kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna ujęcia procesu, funkcji i zasady systemu wynagradzania pracowników.

K_W12, K_W15

P_W02

Student wyjaśnia teorie motywacji w kontekście kształtowania skutecznych systemów
wynagrodzeń.

K_W04, K_W05

Umiejętności:
P_U01

Posiada umiejętności obserwacji, opisu, analizy i interpretacji zjawisk i procesów dotyczących
systemów wynagradzania, zachodzących w organizacji z wykorzystaniem pojęć i ujęć
teoretycznych.

K_U01, K_U07

P_U02

Potrafi ocenić systemy wynagrodzeń

K_U01, K_U04
Kompetencje społeczne:

P_K01

Jest gotów do działań na rzecz środowiska lokalnego w zakresie wyjaśniania zasad
wynagrodzeń

K_K03, K_K10

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1

Ogólne zagadnienia dotyczące polityki wynagradzania pracowników: podstawowe pojęcia,
systemy wynagrodzeń w świetle przepisów prawa pracy.

P_W01,
P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01

KW2

Determinanty i kierunki przemian w systemach wynagrodzeń (w Polsce i na świecie) –
najnowsze tendencje.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW3

Teorie motywacji, zasady motywacji płacowej i ich zastosowanie przy budowie systemów
wynagrodzeń. Zasady kształtowania płac. Funkcje płac i formy płac.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

KW4

Etapy budowy systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie. Cele polityki płacowej w
przedsiębiorstwie, określenie składników i form wynagrodzenia.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Dobór pozostałych składników wynagrodzeń. Premiowanie i nagradzanie pracowników,
stosowanie dochodów odroczonych, dobór świadczeń dodatkowych.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw2

Wynagradzanie kluczowych pracowników w firmie – pakiet wynagrodzeń menedżerów

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw3

Wynagradzanie kluczowych pracowników w firmie – pakiet wynagrodzeń menedżerów.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw4

Monitorowanie i ocena systemów wynagrodzeń.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Zapoznanie się z literaturą podstawową przedmiotu i przygotowanie się do zaliczenia
przedmiotu.

P_W01, P_W02
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PW2

Opracowanie kwestii dyskusyjnych i opracowanie prezentacji w grupie na temat audytu
systemu wynagrodzenia na konkretnym przykładzie.

P_U01, P_U02,
P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

Konwersatorium

P_W02

x

Konwersatorium

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 zna ujęć procesu,
funkcji zasady systemu
wynagradzania
pracowników.

Zna ujęcia procesu
wynagradzania
pracowników.

Zna ujęcia procesu i
funkcji wynagradzania
pracowników.

Zna ujęcia procesu, funkcji
i zasady systemu
wynagradzania
pracowników.

P_W02

Nie wyjaśnia teorii
motywacji w kontekście
kształtowania skutecznych
systemów wynagrodzeń.

Wyjaśnia niektóre teorie
motywacji w kontekście
kształtowania skutecznych
systemów wynagrodzeń

Wyjaśnia teorie
motywacji w kontekście
kształtowania
skutecznych systemów
wynagrodzeń

Wyjaśnia szczegółowo
teorie motywacji w
kontekście kształtowania
skutecznych systemów
wynagrodzeń

P_U01

Nie posiada umiejętności
obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji
podstawowych zjawisk i
procesów dotyczących
systemów wynagradzania,
zachodzących w
organizacji z
wykorzystaniem pojęć i
ujęć teoretycznych

Posiada umiejętności
obserwacji, opisu,
podstawowych zjawisk i
procesów dotyczących
systemów wynagradzania,
zachodzących w
organizacji z
wykorzystaniem pojęć i
ujęć teoretycznych

Posiada umiejętności
obserwacji, opisu,
analizy i interpretacji
podstawowych zjawisk i
procesów dotyczących
systemów
wynagradzania,
zachodzących w
organizacji z
wykorzystaniem pojęć i
ujęć teoretycznych

Posiada umiejętności
obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji zjawisk i
procesów dotyczących
systemów wynagradzania,
zachodzących w
organizacji z
wykorzystaniem pojęć i
ujęć teoretycznych

P_U02

Nie potrafi ocenić systemy
wynagrodzeń

Potrafi ocenić niektóre
systemy wynagrodzeń

Potrafi ocenić systemy
wynagrodzeń

Potrafi ocenić systemy
wynagrodzeń odwołując
się do literatury
przedmiotu

P_K01

Nie jest gotów do działań
na rzecz środowiska
lokalnego w zakresie
wyjaśniania zasad
wynagrodzeń

Jest gotów do działań na
rzecz środowiska
lokalnego w zakresie
wyjaśniania
podstawowych zasad
wynagrodzeń

Jest gotów do działań na
rzecz środowiska
lokalnego w zakresie
wyjaśniania zasad
wynagrodzeń

Jest gotów do działań na
rzecz środowiska
lokalnego w zakresie
wyjaśniania
szczegółowych zasad
wynagrodzeń

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

Obciążenie studenta
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ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

17 h

25 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

---

---

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

25 h

35 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

10 h

10 h

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

48 h / 1,92 ECTS

30 h / 1,2 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

---

---

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
− Liksza J., Budowa systemu wynagrodzeń. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer 2020.
− Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi: uwarunkowania, instrumenty, trendy, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2019.
− Olczak M., Wynagrodzenia Polaków w statystykach [w:] Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach
domowych, pod red. B. Klamut, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2019.
− Warwas I., Rogozińska-Pawełczyk A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji: aspekty organizacyjne
i psychologiczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer 2020.
− Borkowska S., Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie eBook, Oficyna 2012.
− Pocztowski A., Systemy wynagrodzeń w okresie spowolniania, C.H.Beck 2011.
Inne materiały dydaktyczne:
−
Materiały szkoleniowe, case study, teksty źródłowe
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Specjalność: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE W ZARZĄDZANIU
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Zaawansowana rachunkowość finansowa i MSR

PS1

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Specjalnościowy / do wyboru

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

I/1

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Iwona Gawryś, prof. SAN

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Średnio zaawansowana wiedza z finansów przedsiębiorstw, rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej.
Umiejętności:
Rejestrowanie podstawowych operacji gospodarczych na zespołach 0 – 8. Analiza danych finansowych i rachunkowych,
wykorzystanie danych rachunkowych dla przygotowania sprawozdania finansowego. Posługiwanie się danymi rachunkowymi,
ich analiza, synteza.
Kompetencje społeczne:
Rzetelność, praca w zespole i prezentowanie efektów pracy.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Ewidencja złożonych operacji gospodarczych na kontach analitycznych i syntetycznych.

C2

Interpretacji przepisów prawa bilansowego i podatkowego.

C3

Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Zajęcia z prezentacją multimedialną
Case study, zadania problemowe, przykłady liczbowe
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
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akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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 zasady ewidencji i sprawozdawczości w prowadzeniu pełnej księgowości.

P_W02

Student posiada wiedzę o zasadach ewidencji złożonych operacji gospodarczych.

K_W02

P_W03

Student zna zasady sporządzania sprawozdania finansowego.

K_W13

K_W11, K_W13

Umiejętności:
P_U01

Student umie ewidencjonować złożone operacje gospodarcze na zespołach 0 - 8.

K_U04, K_U15

P_U02

Student umie sporządzić pełne sprawozdanie finansowe

K_U04, K_U15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za rzetelność i prawidłowość
prowadzenia rachunkowości.

K_K03, K_K08,
K_K09

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

KW1

Kompozycja polityki rachunkowości

P_W01, P_W03

KW2

Ewidencja środków trwałych i operacje pieniężne

P_W01, P_W02

KW3

Rozrachunki i roszczenia, roszczenia sporne, rezerwy. Ewidencja VAT

P_W01, P_W02

KW4

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności

P_W01, P_W02

KW5

Ewidencja operacji na zespołach 7 i 8

P_W01, P_W02

KW6

Ustalanie wyniku finansowego

P_W01, P_W03

KW7

Rachunek przepływów pieniężnych metoda bezpośrednia i pośrednia

P_W01, P_W03

KW8

Zamknięcie roku bilansowego, pełne sprawozdanie finansowe

P_W01, P_W03

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Polityka rachunkowości – analiza przykładów

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw2

Ewidencja środków trwałych i operacje pieniężne – zadania

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw3

Rozrachunki i roszczenia, roszczenia sporne, rezerwy. Ewidencja VAT - zadania

Ćw4

Koszty w układzie rodzajowym, funkcjonalnym i ich rozliczanie

Ćw5

Ewidencja przychodów, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz
kapitałów

P_U01, P_U02,
P_K01
P_U01, P_U02,
P_K01
P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw6

Ustalanie wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym

Ćw7

Rachunek przepływów pieniężnych metoda bezpośrednia i pośrednia - zadania

Ćw8

Zamknięcie roku bilansowego, pełne sprawozdanie finansowe – procedury

P_U01, P_U02,
P_K01
P_U01, P_U02,
P_K01
P_U01, P_U02,
P_K01
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Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Przygotowanie informacji o aktualnych zmianach w przepisach prawnych podany na
konkretnym przykładzie w formie projektu grupowego, a następnie przygotować do tego
prezentację.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

K_W01
K_W02
K_W03
K_U01
K_U02

K_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia
x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

x

Konwersatorium
/ 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:

K_W01

Student nie zna zasad
ewidencji i
sprawozdawczości w
prowadzeniu pełnej
księgowości.

Student zna niektóre
zasady ewidencji i
sprawozdawczości w
prowadzeniu pełnej
księgowości.

Student zna zasady
ewidencji i
sprawozdawczości w
prowadzeniu pełnej
księgowości.

Student zna zasady
ewidencji i
sprawozdawczości w
prowadzeniu pełnej
księgowości. Odwołując
się do literatury
przedmiotu

Student nie ma wiedzy o
zasadach ewidencji
złożonych operacji
gospodarczych.

Student posiada
podstawową wiedzę o
zasadach ewidencji
złożonych operacji
gospodarczych.

Student posiada
uporządkowaną wiedzę o
zasadach ewidencji
złożonych operacji
gospodarczych.

Student posiada
uporządkowaną i
szczegółową wiedzę o
zasadach ewidencji
złożonych operacji
gospodarczych.

Student nie zna zasad
sporządzania
sprawozdania
finansowego.

Student zna niektóre
zasady sporządzania
sprawozdania
finansowego.

Student zna zasady
sporządzania
sprawozdania
finansowego i popełnia
nieliczne błędy.

Student zna zasady
sporządzania sprawozdania
finansowego w stopniu
wyczerpującym.

Student nie umie
ewidencjonować
złożonych operacji
gospodarczych na
zespołach 0 – 8.

Student umie
ewidencjonować niektóre
złożone operacje
gospodarcze na zespołach
0 – 8.

Student umie
ewidencjonować złożone
operacje gospodarcze na
zespołach 0 – 8 i
popełnia nieliczne błędy.

Student umie
ewidencjonować złożone
operacje gospodarcze na
zespołach 0 – 8
bezbłędnie.

K_W02

K_W03

K_U01
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K_U02

K_K01

Student nie umie
sporządzić pełnego
sprawozdania
finansowego.

Student umie sporządzić
niektóre elementy pełnego
sprawozdania
finansowego.

Student umie sporządzić
pełne sprawozdanie
finansowe i popełnia
nieliczne błędy.

Student umie sporządzić
pełne sprawozdanie
finansowe bezbłędnie

Student nie jest
przygotowany do wzięcia
odpowiedzialności za
rzetelność i prawidłowość
prowadzenia
rachunkowości.

Student jest przygotowany
w ograniczonym zakresie
do wzięcia
odpowiedzialności za
rzetelność i prawidłowość
prowadzenia
rachunkowości.

Student jest
przygotowany do
wzięcia
odpowiedzialności za
rzetelność i
prawidłowość
prowadzenia
rachunkowości.

Student jest w pełni
przygotowany do wzięcia
odpowiedzialności za
rzetelność i prawidłowość
prowadzenia
rachunkowości.

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 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:
− Szczypa P., Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki, CeDeWu 2020.
− Maruszewska E., Strojek-Filus M., Rachunkowość finansowa. Wprowadzenie. Teoria, przykłady, zadania, Poltext 2018.
− Podstawka M., red., Finanse. Instytucje, instrumenty, Warszawa, PWN, 2017.
− Karwowski, Mariusz., Accounting and financial reporting, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Szczypa P., Zaawansowana rachunkowość finansowa od teorii do praktyki, CeDeWu 2018.
− Walińska E. i in., Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem: wymiar finansowy i
niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
− Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm.
− Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późn. zm.
− Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm.
− Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zm.
− System Informacji Prawnej Lex 2020.
Inne materiały dydaktyczne:
−
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Operacyjna i strategiczna rachunkowość zarządcza

PS2

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Specjalnościowy / do wyboru

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

I/2

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa i gospodarki, podstawowe informacje dotyczące rachunkowości
oraz finansów przedsiębiorstw.
Umiejętności:
Krytyczna analiza zjawisk, interpretacja danych finansowych, ich agregacja i klasyfikacja, krytyczna ocena uzyskiwanych
rezultatów.
Kompetencje społeczne:
Chęć do poszerzania wiedzy, samodzielnego myślenia, rozwiązywania problemów, ciekawość świata gospodarczego i biznesu
w nim osadzonego, chęć do twórczego i krytycznego analizowania i interpretacji danych.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Rola rachunkowości w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie

C2

Klasyfikacja kosztów, problemy związane z alokacją kosztów pośrednich

C3

Strategiczne narzędzia i współczesne koncepcje rachunkowości zarządczej
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Konwersatorium
problemowa.

z

wykorzystaniem

rzutnika

multimedialnego,

dyskusja

Rozwiązywanie przykładów liczbowych, dyskusja, case study.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
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akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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 klasyfikacje kosztów, istotę kosztów, czynniki mające wpływ na kształtowanie się
kosztów.

K_W04

P_W02

Student zna istotę i metody kalkulacji kosztu jednostkowego produktu.

K_W11

P_W03

Student posiada wiedzę na temat wykorzystania kosztów dla podejmowania operacyjnych i
strategicznych decyzji menedżerskich.

K_W13

P_W04

Student zna strategiczne narzędzia operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej.

K_W11

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi dokonać analizy zmienności kosztu jednostkowego, potrafi dokonać obliczeń
wielkości oraz zinterpretować wyniki w ramach analizy progu rentowności, w tym dla produkcji
wieloasortymentowej.

P_U02

Potrafi kalkulować jednostkowy koszt wytworzenia produktów.

K_U07

P_U03

Student posiada umiejętność wykorzystania informacji finansowych i niefinansowych dla
podejmowania operacyjnych i strategicznych decyzji menedżerskich w firmie.

K_U08

K_U01, K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów do podejmowania finansowych decyzji zarządczych.

K_K02, K_K10

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

K1
K2

Konwersatorium:
Pojęcia z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunkowość zarządcza a rachunkowość
finansowa, przydatność rachunkowości zarządczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Istota
kosztów i czynniki kształtujące ich wielkość
Analiza progu rentowności (ilościowy i wartościowy próg rentowości, marża brutto, strefa
bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna)

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

P_W01, P_W02
P_W01, P_W03

K3

Strategiczne narzędzia rachunkowości zarządczej (Kaizen, Lean Management, Business proces
reengineering, 6Sigma, TQM)

P_W03, P_W04

K4

Mierniki stosowane w warunkach kontroli strategicznej (Finansowe mierniki kreowania
wartości, ocena kapitału intelektualnego, wielowymiarowe karty wyników)

P_W02, P_W03

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Metody analizy zmienności kosztów. Analiza koszty – wolumen –zysk (kalkulacja
podstawowych wielkości)

P_U01, P_U03,
P_K01

Ćw2

Wykorzystanie analizy koszty – wolumen – zysk dla podejmowania decyzji zarządczych

P_U01, P_U03,
P_K01

Ćw3

Kalkulacja progu rentowności dla produkcji wieloasortymentowej

P_U01, P_U03,
P_K01

Ćw4

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego – kalkulacja podziałowa prosta i kalkulacja
podziałowa ze współczynnikami

P_U01, P_U02,
P_K01
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Ćw5

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego – kalkulacja doliczeniowa, kalkulacja fazowa,
kalkulacja przy produkcji łącznej

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw6

Wybrane zagadnienia dotyczące decyzji krótkookresowych

P_U01, P_U03,
P_K01

Ćw7

Rachunek kosztów działań

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Ćw8

Analiza przykładu Balanced Scorecard

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Analiza raportu zintegrowanego pod kątem zawartych w nim informacji wynikających z
systemu rachunkowości zarządczej i stworzenie na tej podstawie projektu.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

PW2

Określenie wartości kapitału intelektualnego wybranego przedsiębiorstwa. Przygotowanie się
do zaliczenia przedmiotu.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

P_W01

x

P_W02

x

P_W03

x

P_W04

x

P_U01

x

x

P_U02

x

P_U03
P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

x

Konwersatorium

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

x

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

x

x

x

x

Konwersatorium
/ 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:

K_W01

Student nie zna
klasyfikacji kosztów, istotę
kosztów, czynniki mające
wpływ na kształtowanie
się kosztów

Student zna niektóre
elementy klasyfikacji
kosztów, istotę kosztów,
niektóre czynniki mające
wpływ na kształtowanie
się kosztów

Student zna klasyfikacje
kosztów, istotę kosztów,
niektóre czynniki mające
wpływ na kształtowanie
się kosztów

Student zna klasyfikacje
kosztów, istotę kosztów,
czynniki mające wpływ na
kształtowanie się kosztów
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Student zna istotę i
metody kalkulacji kosztu
jednostkowego produktu.

Student zna istotę i metody
kalkulacji kosztu
jednostkowego produktu
wskazując ich wady i
zalety.

K_W03

Student nie posiada
Student posiada
wiedzy na temat
podstawową wiedzę na
wykorzystania kosztów dla
temat wykorzystania
podejmowania
kosztów dla podejmowania
operacyjnych i
operacyjnych i
strategicznych decyzji
strategicznych decyzji
menedżerskich.
menedżerskich.

Student posiada
uporządkowaną wiedzę
na temat wykorzystania
kosztów dla
podejmowania
operacyjnych i
strategicznych decyzji
menedżerskich.

Student posiada
uporządkowaną i
szczegółową wiedzę na
temat wykorzystania
kosztów dla podejmowania
operacyjnych i
strategicznych decyzji
menedżerskich.

K_W04

Student nie zna
Student zna niektóre
strategicznych narzędzi
strategiczne narzędzia
operacyjnej i strategicznej operacyjnej i strategicznej
rachunkowości zarządczej. rachunkowości zarządczej.

Student zna strategiczne
narzędzia operacyjnej i
strategicznej
rachunkowości
zarządczej.

Student zna strategiczne
narzędzia operacyjnej i
strategicznej
rachunkowości zarządczej.
i ich zastosowanie

K_U01

Student nie potrafi
Student potrafi dokonać
dokonać analizy
podstawowej analizy
zmienności kosztu
zmienności kosztu
jednostkowego, potrafi
jednostkowego, potrafi
dokonać obliczeń
dokonać obliczeń
podstawowych wielkości
podstawowych wielkości
oraz zinterpretować wyniki oraz zinterpretować wyniki
w ramach analizy progu
w ramach analizy progu
rentowności, w tym dla
rentowności, w tym dla
produkcji
produkcji
wieloasortymentowej.
wieloasortymentowej.

Student potrafi dokonać
analizy zmienności
kosztu jednostkowego,
potrafi dokonać obliczeń
podstawowych wielkości
oraz zinterpretować
wyniki w ramach analizy
progu rentowności, w
tym dla produkcji
wieloasortymentowej.

Student potrafi dokonać
analizy zmienności kosztu
jednostkowego, potrafi
dokonać obliczeń
podstawowych wielkości
oraz zinterpretować wyniki
w ramach analizy progu
rentowności, w tym dla
produkcji
wieloasortymentowej.

K_W02

Student nie zna istoty i
metod kalkulacji kosztu
jednostkowego produktu.

Student zna istotę i
niektóre metody kalkulacji
kosztu jednostkowego
produktu.

K_U02

Nie potrafi kalkulować
jednostkowego koszt
wytworzenia produktów.

Potrafi kalkulować
jednostkowy koszt
wytworzenia produktów
popełniając błędy.

Potrafi kalkulować
jednostkowy koszt
wytworzenia produktów
popełniając drobne
błędy.

Potrafi kalkulować
jednostkowy koszt
wytworzenia produktów.

K_U03

Student nie posiada
umiejętności
wykorzystania informacji
finansowych i
niefinansowych dla
podejmowania
operacyjnych i
strategicznych decyzji
menedżerskich w firmie.

Student posiada
umiejętność wykorzystania
niektórych informacji
finansowych i
niefinansowych dla
podejmowania
operacyjnych decyzji
menedżerskich w firmie.

Student posiada
umiejętność
wykorzystania informacji
finansowych i
niefinansowych dla
podejmowania
operacyjnych decyzji
menedżerskich w firmie.

Student posiada
umiejętność wykorzystania
informacji finansowych i
niefinansowych dla
podejmowania
operacyjnych i
strategicznych decyzji
menedżerskich w firmie.

K_K01

Student nie jest gotów do
podejmowania
finansowych decyzji
zarządczych.

Student jest gotów do podejmowania finansowych decyzji 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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h
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-

Przygotowanie eseju

---

---

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 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:
− Lew G., Maruszewska E., Szczypa P., Rachunkowość zarządcza. Od teorii do praktyki, CeDeWu 2020
− Trentowska M., Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2019.
− Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu 2018.
− Nowak E. (red.), Rachunkowość: zasady i metody, PWE, Warszawa 2016.
− Nowak E., Chmielowiec-Lewczuk M. (red.), Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, controlling, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2016.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Dobija D., Kucharczyk M., Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja. Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
− Świderska G. K., Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. Difin/MAC Consulting, Warszawa 2017.
− Sobańska I., (red), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne. C.H. Beck, Warszawa 2010.
− Nowak E., Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.
Inne materiały dydaktyczne:
−
Materiały przygotowane przez wykładowcę na zajęcia zdalne.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Optymalizacja i kontrola podatkowa

PS3

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

prof. dr hab. Konrad Raczkowski

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Brak.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Poznanie zakresu kształtowania się polityki podatkowej w przedsiębiorstwie.

C2

Dokonywanie pomiaru obciążeń podatkowych.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Konwersatorium

Konwersatorium z prezentacją multimedialną, dyskusja problemowa.

Ćwiczenia

Analiza problemowa, projekt, praca w grupach, ćwiczenia praktyczne.

Formy zajęć

Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
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kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Posiada wiedzę w zakresie kształtowania polityki podatkowej w przedsiębiorstwie oraz oceny
i pomiaru obciążeń podatkowych

P_W02

Zna narzędzia analizy podatkowej i rozumie ich rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

P_W03

Rozumie związki pomiędzy podatkowo-prawnym stanem faktycznym a procesami
ekonomicznymi.

K_W02, K_W13
K_W11
K_W02, K_W14

Umiejętności:
P_U01

Potrafi stosować narzędzia pomiaru obciążeń podatkowych.

P_U02

Potrafi oceniać z podatkowego punktu widzenia alternatywne sytuacje decyzyjne oraz
identyfikować i ograniczać ryzyko podatkowe.

K_U08
K_U05, K_U08

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów pracować w zespole realizującym obowiązki sprawozdawczości podatkowej.

P_K02

Jest gotów wziąć czynny udział w dyskusjach na temat polityki podatkowej przedsiębiorstwa
wykazując zrozumienie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

K_K03
K_K02, K_K08

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

K1

Podatki a decyzje przedsiębiorstw.

P_W01, P_W02,
P_W03

K2

Pomiar obciążeń podatkowych.

P_W01, P_W02,
P_W03

K3

Opodatkowanie a wybór formy/miejsca prowadzenia działalności.

P_W01, P_W02,
P_W03

K4

Opodatkowanie a decyzje o charakterze operacyjnym (m.in. wzór źródeł finansowania, ceny
transferowe).

P_W01, P_W02,
P_W03

K5

Optymalizacja podatkowa w poszczególnych sferach działalności przedsiębiorstw.

P_W01, P_W02,
P_W03

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Przedstawienie wpływu opodatkowania na decyzje gospodarcze przedsiębiorstw i ich
właścicieli (wspólników).

P_U01, P_K01,
P_K02

Ćw2

Analiza z podatkowego punktu widzenia alternatywnych wariantów decyzyjnych.

P_U02, P_K01,
P_K02

Ćw3

Usystematyzowanie metod pomiaru obciążeń podatkowych oraz środków i efektów polityki w
zakresie wykazywania dochodu podatkowego.

P_U01, P_K01,
P_K02

Ćw4

Wykształcenie umiejętności w zakresie stosowania metod i narzędzi optymalizacji
podatkowej.

P_U01, P_K01,
P_K02

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu.

P_W01, P_W02,
P_W03

PW2

Opracowanie projektu grupowego dotyczącego optymalizacji i kontroli podatkowej.

P_U01, P_U02,
P_K01

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
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Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

Metoda weryfikacji
Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

Konwersatorium

P_W02

x

x

Konwersatorium

P_W03

x

x

Konwersatorium

P_U01

x

x

Ćwiczenia

P_U02

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:

P_W01

Nie posiada wiedzy w
zakresie kształtowania
polityki podatkowej w
przedsiębiorstwie oraz
oceny i pomiaru obciążeń
podatkowych

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:

Posiada ogólną wiedzę w
zakresie kształtowania
polityki podatkowej w
przedsiębiorstwie

Posiada uporządkowaną
wiedzę w zakresie
kształtowania polityki
podatkowej w
przedsiębiorstwie oraz
oceny obciążeń
podatkowych

Posiada uporządkowaną
szczegółową wiedzę w
zakresie kształtowania
polityki podatkowej w
przedsiębiorstwie oraz
oceny i pomiaru obciążeń
podatkowych

P_W02

Nie zna narzędzi analizy
podatkowej i nie rozumie
ich rolę w zarządzaniu
przedsiębiorstwem.

Zna niektóre narzędzia
analizy podatkowej.

Zna narzędzia analizy
podatkowej i rozumie ich
rolę w zarządzaniu
przedsiębiorstwem.

Zna narzędzia analizy
podatkowej wskazując na
ich wady i zalety i rozumie
ich rolę w zarządzaniu
przedsiębiorstwem.

P_W03

Nie rozumie związków
pomiędzy podatkowoprawnym stanem
faktycznym a procesami
ekonomicznymi

Rozumie niektóre związki
pomiędzy podatkowoprawnym stanem
faktycznym a procesami
ekonomicznymi

Rozumie związki
pomiędzy podatkowoprawnym stanem
faktycznym a procesami
ekonomicznymi

Rozumie w bardzo
szczegółowym zakresie
związki pomiędzy
podatkowo-prawnym
stanem faktycznym a
procesami ekonomicznymi

P_U01

Nie potrafi stosować
narzędzia pomiaru
obciążeń podatkowych

Potrafi stosować niektóre
narzędzia pomiaru
niektórych obciążeń
podatkowych

Potrafi stosować
narzędzia pomiaru
obciążeń podatkowych

Potrafi stosować
różnorodne narzędzia
pomiaru obciążeń
podatkowych i ocenić ich
skuteczność

P_U02

Nie potrafi oceniać z
podatkowego punktu
widzenia alternatywnych
sytuacji decyzyjnych oraz
identyfikować i ograniczać
ryzyko podatkowe

Potrafi oceniać z
podatkowego punktu
widzenia alternatywne
sytuacje decyzyjne

Potrafi oceniać z
podatkowego punktu
widzenia alternatywne
sytuacje decyzyjne oraz
identyfikować ryzyko
podatkowe

Potrafi oceniać z
podatkowego punktu
widzenia alternatywne
sytuacje decyzyjne oraz
identyfikować i ograniczać
ryzyko podatkowe

P_K01

Nie jest gotów pracować w
zespole realizującym
obowiązki
sprawozdawczości
podatkowej

Jest gotów pracować w zespole realizującym obowiązki sprawozdawczości
podatkowej
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P_K02

Nie jest gotów wziąć
czynny udział w
dyskusjach na temat
polityki podatkowej
przedsiębiorstwa nie
wykazując zrozumienia
zasad społecznej
odpowiedzialności biznesu

Jest gotów wziąć czynny udział w dyskusjach na temat polityki podatkowej
przedsiębiorstwa wykazując zrozumienie zasad społecznej odpowiedzialności
biznesu

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
− Dowgier R., Etel L., Liszewski G., Pahl B., Podatki i opłaty lokalne: komentarz, Wolters Kluwer 2020
− Krawczak M., Zalewski D., Kontrola podatkowa działalności gospodarczej, Wolters Kluwer 2019.
− Raczkowski K. (red.), Zarządzanie w systemie gospodarczym: szanse i zagrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Michta D., Pankrac L., Podatki i opłaty lokalne: komentarz praktyczny, orzecznictwo, Difin, Warszawa 2015.
− Ickiewicz J., Podatki, składki, opłaty: fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna
Wydawnicza, Warszawa 2014.
− Jamroży M., Kudert S., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
− Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Inne materiały dydaktyczne:
−
Materiały przewidziane na zajęcia zdalne.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Instytucje finansowe

PS4
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Specjalnościowy / powiązany z przygotowaniem do prowadzenia
badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

dr prof. SAN Paweł Trippner

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Student powinien posiadać podstawową wiedzę z dziedziny finansów i mikroekonomii.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Zainteresowanie studentów wiedzą z zakresu rynków i instytucji finansowych.

C2

Ilustracja znaczenia pieniądza i banków w gospodarce.

C3

Analiza zasad funkcjonowania najważniejszych instytucji finansowych (w tym organów nadzoru).
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć
Konwersatoria

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Konwersatorium z prezentacją multimedialną, dyskusja problemowa.
Analiza problemowa, projekt.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
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Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma wiedzę w zakresie rynków i instytucji finansowych

K_W02, K_W05

P_W02

Student zna zakres i zasady działania instytucji finansowych.

K_W02, K_W05

P_W03

Student zna mechanizmy funkcjonowania rynku pieniężnego, rynku kapitałowego i rynku
instrumentów pochodnych.

K_W02

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi analizować zależności zachodzące na rynkach finansowych.

K_U01

P_U02

Student potrafi ocenić działalność instytucji finansowych.

K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów do uznawania roli wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych dotyczących
instytucji finansowych

K_K05, K_K06

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium/Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

K1/Ćw1

Klasyfikacja rynków finansowych.

P_W01, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_K01

K2/Ćw2

Rynek pieniężny i walutowy.

P_W01, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_K01

K3/Ćw3

Rynek kapitałowy.

P_W01, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_K01

K4/Ćw4

Rynek pierwotny i rynek wtórny - rodzaje i sposoby emisji papierów wartościowych, funkcje
rynków pierwotnego i wtórnego.

P_W01, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_K01

K5/Ćw5

Uczestnicy rynków finansowych.

P_W01, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_K01

K6/Ćw6

Instytucje finansowe: banki centralne, komercyjne i inwestycyjne.

P_W01, P_W02,
P_K01

K7/Ćw7

Instytucje finansowe: giełdy i fundusze inwestycyjne.

P_W01, P_W02,
P_K01

K8/Ćw8

Instytucje finansowe: firmy ubezpieczeniowe i instytucje kapitałowych ubezpieczeń
emerytalnych.

P_W01, P_W02,
P_K01

K9/Ćw9

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - organizacja i funkcjonowanie.

P_W01, P_W02,
P_K01

K10/Ćw10

Wpływ globalnych banków na kryzys finansowy 2008+ .

P_W01, P_W02,
P_K01

K11/Ćw11

Globalne instytucje systemowo ważne.

P_W01, P_W02,
P_K01

Lp.
PW1

Praca własna:
Przyswojenie literatury obowiązkowej związanej z przedmiotem.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

P_W01, P_W02,
P_W03
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PW2

P_U01, P_U02,
P_K01

Przygotowuje projekt dotyczący instytucji i rynków finansowych i prezentuje go.

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

Konwersatorium

P_W02

x

Konwersatorium

P_W03

x

Konwersatorium

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 w
zakresie rynków i
instytucji finansowych.

Student ma podstawową
wiedzę w zakresie rynków
i instytucji finansowych.

Student ma
uporządkowaną wiedzę
w zakresie rynków i
instytucji finansowych.

Student ma
uporządkowaną i
szczegółową wiedzę w
zakresie rynków i
instytucji finansowych.

P_W02

Student nie zna zakresu i
zasad działania instytucji
finansowych.

Student zna zakres
działania instytucji
finansowych.

Student zna zakres i
niektóre zasady działania
instytucji finansowych.

Student zna zakres i
zasady działania instytucji
finansowych.

Student zna mechanizmy
funkcjonowania rynku
pieniężnego, rynku
kapitałowego i rynku
instrumentów
pochodnych.

Student zna mechanizmy
funkcjonowania rynku
pieniężnego, rynku
kapitałowego i rynku
instrumentów pochodnych
wskazuje odniesienie do
literatury przedmiotu.

P_W03

Student nie zna
Student zna niektóre
mechanizmów
mechanizmy
funkcjonowania rynku
funkcjonowania rynku
pieniężnego, rynku
pieniężnego, rynku
kapitałowego i rynku
kapitałowego i rynku
instrumentów pochodnych. instrumentów pochodnych.

P_U01

Student nie potrafi
analizować zależności
zachodzących na rynkach
finansowych.

Student potrafi analizować
ogólne zależności
zachodzące na rynkach
finansowych.

Student potrafi
analizować zależności
zachodzące na rynkach
finansowych.

Student potrafi
kompleksowo analizować
szczegółowe zależności
zachodzące na rynkach
finansowych.

P_U02

Student nie potrafi ocenić
działalności instytucji
finansowych.

Student potrafi ocenić
działalność niektórych
instytucji finansowych.

Student potrafi ocenić
działalność kluczowych
instytucji finansowych.

Student potrafi ocenić
działalność instytucji
finansowych wskazując
ich wpływ na procesy
gospodarcze.

P_K01

Nie jest gotów do
uznawania roli wiedzy w
rozwiązywaniu problemów
poznawczych dotyczących
instytucji finansowych.

Jest gotów do uznawania roli wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych
dotyczących instytucji finansowych.
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Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
− Dybał M., Homa M., Jakubowski S., Sura R., Zawadzka P., Banaszczak-Soroka U. (red. nauk.), Rynki finansowe.
Organizacja, instytucje, uczestnicy, C.H. Beck 2019.
− Klepacki J., Rynek finansowy w Polsce: ujęcie praktyczne, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa 2018.
− Oleksiuk A., Międzynarodowe rynki finansowe i centra światowych finansów, Difin 2017.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Sławiński A., Chmielewska A., Zrozumieć rynki finansowe, PWE, Warszawa 2017.
− Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
− Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Inne materiały dydaktyczne:
−
Materiały dodatkowe przygotowane z myślą o zajęciach zdalnych.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Polityka lokacyjna banków i zakładów ubezpieczeniowych

PS5

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Małgorzata Olszewska

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza: Podstawowa wiedza na temat rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w bankach i firmach
ubezpieczeniowych. Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki banku i zakładu ubezpieczeń oraz polityki inwestycyjnej.
Umiejętności: Wyszukiwanie i dobór informacji. Interpretacja i korzystanie ze sprawozdań finansowych. Konstrukcja
wskaźników stosowanych w analizie finansowej.
Kompetencje społeczne: Prezentowanie efektów pracy. Wyrażanie własnych opinii, udział w dyskusji.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Miejsce banków i zakładów ubezpieczeniowych w systemie finansowym państwa

C2

Ocena konstrukcji i struktury aktywów banku i zakładu ubezpieczeniowego

C3

Analiza polityki lokacyjnej banku i zakładu ubezpieczeniowego i związanego z nią poziomu ryzyka
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

26

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Zajęcia z prezentacją multimedialną.
Rozwiązywanie przykładów liczbowych i analiza otrzymanych wyników.
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19

Konwersatoria

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.

Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie

273

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

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów uczenia się
Wiedza:

P_W01

Student ma wiedzę dotyczącą specyfiki działalności bankowej i ubezpieczeniowej

K_W02

P_W02

Student charakteryzuje metody analizy polityki lokacyjnej podmiotów gospodarczych ze
szczególnym uwzględnieniem banków i zakładów ubezpieczeń.

K_W12

P_W03

Student zna konstrukcję i specyfikę sprawozdania finansowego banku oraz zakładu
ubezpieczeń.

K_W11, K_W16

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi interpretować i wykorzystywać informacje zawarte w sprawozdaniach
finansowych.

K_U01, K_U15

P_U02

Student potrafi ocenić strategie inwestycyjne banku i firmy ubezpieczeniowej z punktu
widzenia poziomu ryzyka inwestycyjnego.

K_U09

P_U03

Student przeprowadza analizą strategii inwestycyjnej banku i firmy ubezpieczeniowej z punktu
widzenia usprawnienia ich działalności i poprawy wyników finansowych

K_U01, K_U09,
K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej.

K_K08, K_K09

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Konwersatorium /Ćwiczenia:

P_W01, P_K01,
P_K01

KW1/Ćw1

Działalność bankowa i ubezpieczeniowa w systemie finansowym państwa.

KW2/Ćw2

Problemy lokacji zasobów funduszowych. Mechanizm transformacji
w inwestycje. Znaczenie polityki lokacyjnej dla akumulacji kapitału.

oszczędności

P_W01, P_W02,
P_U03, P_K01

KW3/Ćw3

Dywersyfikacja rozwiązań instrumentalnych rynku inwestycyjnego. Sektor bankowy i
ubezpieczeniowy w roli inwestora na rynku finansowym.

P_W01, P_U02,
P_U03, P_K01

KW4/Ćw4

Efektywność i skutki działalności inwestycyjnej sektora bankowo-ubezpieczeniowego. Ryzyko
w działalności inwestycyjnej. Aktywa finansowe banków komercyjnych.

P_W01, P_U02,
P_U03, P_K01

KW5/Ćw5

Rola lokat w majątku i kapitałach obcych sektora ubezpieczeń. Współczynnik wypłacalności i
marginesu wypłacalności. Rezerwy bankowe oraz techniczno-ubezpieczeniowe

P_W01, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

KW6/Ćw6

Działalność lokacyjna w ramach sprawozdań przepływu środków pieniężnych. Znaczenie
przychodów i kosztów z działalności lokacyjnej w ustalaniu wyniku finansowego.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

KW7/Ćw7

Zasady polityki lokacyjnej w ubezpieczeniowych funduszach emerytalnych. Analiza rozwiązań
i doświadczeń wybranych krajów w zakresie polityki lokacyjnej.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

KW8/Ćw8

Działalność lokacyjna ubezpieczeniowych funduszy emerytalnych a OFE – problem
dostosowania regulacji prawnych do racji ekonomicznych. Zasady lokowania aktywów i
określania dochodowości oszczędzania w funduszach emerytalnych.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się
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PW1

Gromadzenie sprawozdań finansowych banków i zakładów ubezpieczeniowych oraz ocena
struktury ich pasywów, by na tej podstawie przygotować projekt w grupach.

P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03

PW2

Przyswojenie treści poznanych na zajęciach, zapoznanie się z literaturę przedmiotu oraz
przystąpienie do zaliczenia.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U03,
P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

Konwersatorium

P_W02

x

x

Konwersatorium

P_W03

x

x

x

Konwersatorium

P_U01

x

x

Ćwiczenia

P_U02

x

x

Ćwiczenia

P_U03

x

Ćwiczenia

x

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 ma wiedzy
dotyczącej specyfiki
działalności bankowej i
ubezpieczeniowej.

Student ma podstawową
wiedzę dotyczącą
specyfiki działalności
bankowej i
ubezpieczeniowej.

Student ma
uporządkowaną wiedzę
dotyczącą specyfiki
działalności bankowej i
ubezpieczeniowej.

Student ma
uporządkowaną i
szczegółową wiedzę
dotyczącą specyfiki
działalności bankowej i
ubezpieczeniowej.

P_W02

Student nie charakteryzuje
metody analizy polityki
lokacyjnej podmiotów
gospodarczych ze
szczególnym
uwzględnieniem banków i
zakładów ubezpieczeń.

Student charakteryzuje
niektóre metody analizy
polityki lokacyjnej
podmiotów
gospodarczych.

Student charakteryzuje
niektóre metody analizy
polityki lokacyjnej
podmiotów
gospodarczych ze
szczególnym
uwzględnieniem banków
i zakładów ubezpieczeń.

Student charakteryzuje
metody analizy polityki
lokacyjnej podmiotów
gospodarczych ze
szczególnym
uwzględnieniem banków i
zakładów ubezpieczeń.

P_W03

Student nie zna konstrukcji
i specyfiki sprawozdania
finansowego banku oraz
zakładu ubezpieczeń.

Student zna niektóre
elementy konstrukcji i
specyfiki sprawozdania
finansowego banku oraz
zakładu ubezpieczeń.

Student zna konstrukcję i
specyfikę sprawozdania
finansowego banku oraz
zakładu ubezpieczeń.

Student zna konstrukcję i
specyfikę sprawozdania
finansowego banku oraz
zakładu ubezpieczeń i ich
przydatność.

P_U01

Student nie potrafi
interpretować i
wykorzystywać informacje
zawarte w sprawozdaniach
finansowych.

Student potrafi
wykorzystywać niektóre
informacje zawarte w
sprawozdaniach
finansowych.

Student potrafi
interpretować i
wykorzystywać niektóre
informacje zawarte w
sprawozdaniach
finansowych.

Student potrafi
interpretować i
wykorzystywać informacje
zawarte w sprawozdaniach
finansowych.

P_U02

Student nie potrafi ocenić
strategie inwestycyjne
banku i firmy

Student potrafi ogólnie
ocenić strategie
inwestycyjne banku i

Student potrafi
szczegółowo ocenić
strategie inwestycyjne

Student potrafi
kompleksowo i
szczegółowo ocenić
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ubezpieczeniowej z punktu
widzenia poziomu ryzyka
inwestycyjnego.

firmy ubezpieczeniowej z
punktu widzenia poziomu
ryzyka inwestycyjnego.

banku i firmy
ubezpieczeniowej z
punktu widzenia
poziomu ryzyka
inwestycyjnego.

strategie inwestycyjne
banku i firmy
ubezpieczeniowej z punktu
widzenia poziomu ryzyka
inwestycyjnego.

P_U03

Student nie przeprowadza
analizy strategii
inwestycyjnej banku i
firmy ubezpieczeniowej z
punktu widzenia
usprawnienia ich
działalności i poprawy
wyników finansowych.

Student przeprowadza
podstawową analizę
strategii inwestycyjnej
banku i firmy
ubezpieczeniowej z punktu
widzenia usprawnienia ich
działalności i poprawy
wyników finansowych.

Student przeprowadza
analizę strategii
inwestycyjnej banku i
firmy ubezpieczeniowej
z punktu widzenia
usprawnienia ich
działalności i poprawy
wyników finansowych.

Student przeprowadza
kompleksową analizę
strategii inwestycyjnej
banku i firmy
ubezpieczeniowej z punktu
widzenia usprawnienia ich
działalności i poprawy
wyników finansowych.

P_K01

Student nie jest gotów do
odpowiedzialnego
pełnienia roli zawodowej.

Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli 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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
−
−
−

Chołoniewski J., Górnik P., Siekierski M., Banki, pieniądze, długi. Nieznana prawda o współczesnym systemie
finansowym, Estymator 2020.
Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie,
Warszawa, Poltext, 2017.
Miklaszewska E., Bank na rynku finansowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−

Banaszczak-Soroka U., Dybał M., Horma M., Jakubowski S., Sura R., Zawadzka P., Rynki finansowe: organizacja,
instytucje, uczestnicy, C.H. Beck 2019.
Hull J.C., Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Wycena przedsiębiorstwa oraz fuzje i przejęcia

PS5

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

prof. dr hab. Konrad Raczkowski

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Student dysponuje podstawową wiedzą w zakresie nauki o finansach przedsiębiorstw i matematyki finansowej, składników
sprawozdania finansowego przedsiębiorstw oraz mechanizmów i zasad funkcjonowania organizacji.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Nabycie przez studenta wiadomości dotyczących wartości przedsiębiorstw i metod jej pomiaru w warunkach
współczesnej gospodarki rynkowej.

C2

Nabycie przez studenta umiejętności dokonywania wycen przedsiębiorstw i fuzji w zakresie podstawowym oraz
interpretacja wyników wycen.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Konwersatorium z prezentacją multimedialną, dyskusja problemowa.
Dyskusja, case study, analiza problemu, 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 zna pojęcie wyceny przedsiębiorstwa, cele i funkcje wyceny przedsiębiorstwa w
aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem.

K_W02

P_W02

Student zna rodzaje metod wyceny przedsiębiorstw oraz posiada wiedzę z zakresu ich
zastosowania.

K_W12

Umiejętności:
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P_U01

Student potrafi scharakteryzować wpływ fuzji/przejęć na decyzje zarządcze na poziomie
strategicznym przedsiębiorstwa.

K_U07

P_U02

Student potrafi wskazać na powiązania fuzji i przejęć z wyceną przedsiębiorstwa.

K_U03

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student jest gotów podejmować decyzje dotyczące planowania i koordynowania prac w
zakresie strategii integracji poziomej przedsiębiorstwa.

K_K10

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

T1

Wprowadzenie do przedmiotu. Wartość jako kategoria ekonomiczna.

P_W01, P_W02

T2

Strategia integracji poziomej w fuzjach i przejęciach.

P_W01, P_W02

T3

Fuzje i przejęcia jako sposób realizacji strategii wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa.

P_W01, P_W02

T4

Zarządzanie wartością. Wartość w strukturze celów zarządzania przedsiębiorstwem.

P_W01, P_W02

T5

Przesłanki i funkcje wyceny przedsiębiorstwa w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem.

P_W01, P_W02

T6

Klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstw.

P_W01, P_W02

T7

Wycena wartości przedsiębiorstwa metodami dochodowymi dla potrzeb strategii połączeń firm.

P_W01, P_W02

T8

Wycena wartości przedsiębiorstwa metodami majątkowymi.

P_W01, P_W02

T9

Wycena wartości przedsiębiorstwa metodami mieszanymi.

P_W01, P_W02

T10

Wycena wartości przedsiębiorstwa metodami porównawczymi.

P_W01, P_W02

T11

Wycena przedsiębiorstw na potrzeby strategii integracji poziomej.

P_W01, P_W02

T12

Wycena efektu synergii w transakcjach fuzji i przejęć i jego wpływ na decyzje zarządcze w
przedsiębiorstwie

P_W01, P_W02

T13

Analizy w procesie nabycia przedsiębiorstwa.

P_W01, P_W02

T14

Integracja przedsiębiorstw.

P_W01, P_W02

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Przepływy pieniężne jako podstawa dochodowej wyceny wartości przedsiębiorstwa
wykorzystywana przy transakcjach fuzji i przejęć.

P_U01, P_U02,
P_K01

Cw2

Wycena przedsiębiorstw z zastosowaniem modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw3-Ćw4

Wycena przedsiębiorstw metodami majątkowymi Rozwiązywanie zadań.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw5-Ćw6

Wycena przedsiębiorstw metodami mieszanymi. Rozwiązywanie zadań.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw7-Ćw8

Wycena przedsiębiorstw metodami porównawczymi. Rozwiązywanie zadań.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw9Ćw10

Analiza rynkowych transakcji fuzji i przejęć. Studium przypadku.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw11Ćw12

Analiza przedsiębiorstwa kandydata do nabycia. Rozwiązywanie zadań.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw13Ćw14

Ocena wpływu fuzji na wartość przedsiębiorstwa. Metody szacowania efektu synergii.

P_U01, P_U02,
P_K01

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się
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PW1

Przyswojenie treści poznanych na zajęciach.

P_W01, P_W02

PW2

Opracowanie projektu indywidualnego dotyczącego wyceny przedsiębiorstwa.

P_U01, P_U02,
P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_W02

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_U01

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_U02

x

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_K01

x

x

x

Konwersatorium
/ 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 pojęcia
wyceny przedsiębiorstwa,
nie zna celów i funkcji
wyceny przedsiębiorstwa
w aspekcie zarządzania
przedsiębiorstwem

Student zna niektóre
pojęcia wyceny
przedsiębiorstwa, niektóre
cele i niektóre funkcje
wyceny przedsiębiorstwa
w aspekcie zarządzania
przedsiębiorstwem

Student zna pojęcie
wyceny
przedsiębiorstwa, cele i
funkcje wyceny
przedsiębiorstwa w
aspekcie zarządzania
przedsiębiorstwem

Student zna pojęcie
wyceny przedsiębiorstwa,
cele i funkcje wyceny
przedsiębiorstwa w
aspekcie zarządzania
przedsiębiorstwem
wskazując odniesienie do
literatury przedmiotu

P_W02

Student nie zna rodzaji
metod wyceny
przedsiębiorstw oraz nie
posiada wiedzy z zakresu
ich zastosowania.

Student zna niektóre
rodzaje metod wyceny
przedsiębiorstw oraz
posiada podstawową
wiedzę z zakresu ich
zastosowania.

Student zna rodzaje
metod wyceny
przedsiębiorstw oraz
posiada uporządkowaną
wiedzę z zakresu ich
zastosowania.

Student zna rodzaje metod
wyceny przedsiębiorstw
oraz posiada szczegółową i
uporządkowaną wiedzę z
zakresu ich zastosowania.

P_U01

Student nie potrafi
scharakteryzować wpływu
fuzji/przejęć na decyzje
zarządcze na poziomie
strategicznym
przedsiębiorstwa

Student potrafi ogólnie
scharakteryzować wpływ
fuzji/przejęć na niektóre
decyzje zarządcze na
poziomie strategicznym
przedsiębiorstwa

Student potrafi
scharakteryzować wpływ
fuzji/przejęć na niektóre
decyzje zarządcze na
poziomie strategicznym
przedsiębiorstwa

Student potrafi
szczegółowo
scharakteryzować wpływ
fuzji/przejęć na decyzje
zarządcze na poziomie
strategicznym
przedsiębiorstwa

P_U02

Student nie potrafi
wskazać na powiązania
fuzji i przejęć z wyceną
przedsiębiorstwa.

Student potrafi wskazać na
niektóre powiązania fuzji i
przejęć z wyceną
przedsiębiorstwa.

Student potrafi wskazać
na powiązania fuzji i
przejęć z wyceną
przedsiębiorstwa.

Student potrafi wskazać i
ocenić powiązania fuzji i
przejęć z wyceną
przedsiębiorstwa.

P_K01

Student nie jest gotów
podejmować decyzji
dotyczących planowania i

Student jest gotów podejmować decyzje dotyczące planowania i koordynowania prac
w zakresie strategii integracji poziomej przedsiębiorstwa.
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koordynowania prac w
zakresie strategii integracji
poziomej
przedsiębiorstwa.
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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
− Daszyńska-Żygadło K., Wycena przedsiębiorstwa. Podejście scenariuszowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2020.
− Urbanek G., Zarządzanie wartością i wycena marki: jak marka buduje wartość przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2019.
− Kuczowiec J., Wycena małego przedsiębiorstwa, CeDeWu 2017
− Sławomir Jędrzejewski S., Przedsiębiorstwo w upadłości: uwarunkowania prawne, wycena, model sprawozdania
finansowego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
− Lipiec J., Company valuation, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−
−

Szablewski A.: Panfil M., Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Poltext, Warszawa 2016.
Grabowska M., Wartość rynkowa oznaką pozycji i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, Nr 786.
Rozwadowska B., Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2012.

Inne materiały dydaktyczne:
−

Materiały przygotowane na zajęcia zdalne.

280

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

PS6

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Specjalnościowy / do wyboru / powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 4

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Monika Gajdowska

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Określenie zasad działalności na rynku finansowym przedsiębiorstwa.

C2

Ocena atrakcyjności warunków pozyskana i kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania.

C3

Określenie strategii inwestowania przedsiębiorstwa na rynku finansowym.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Konwersatorium z prezentacją multimedialną, dyskusja problemowa.
Dyskusja, case study, analiza problemu, 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 skutki ekonomiczne obecności przedsiębiorstwa na rynku finansowym.

K_W02

P_W02

Zna współczesne koncepcje odwołujące się do dokonań przedsiębiorstwa na rynku
finansowym.

K_W13

Umiejętności:
P_U01

Potrafi dobrać metody i narzędzia do analizy działalności przedsiębiorstwa na rynku
finansowym.

K_U04
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P_U02

Potrafi przeprowadzić analizę i zinterpretować zjawiska zachodzące w przedsiębiorstwie za
pomocą ujęć teoretycznych.

K_U01

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów zwrócić się o pomoc do specjalistów z zakresu rynków finansowych w celu
rozwiązania problemu odnoszącego się do przedsiębiorstwa i jego obecności w tym obszarze.

K_K05

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Konwersatorium/Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

K1

Przedsiębiorstwo jako kapitałobiorca.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K2

Przedsiębiorstwo jako emitent instrumentów finansowych. Ramy prawne emisji instrumentów
finansowych przedsiębiorstw. Zasady emisji papierów wartościowych na różnych rynkach.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K3

Inne formy pozyskania kapitału przedsiębiorstwa: faktoring, franczyza, forfaiting, leasing.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K4

Szczególne przypadki finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa: Project
finance, partnerstwo publiczno-prywatne.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K5

Przedsiębiorstwo jako inwestor na rynku finansowym.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K6

Działalność spekulacyjna przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo jako inwestor na rynku
pieniężnym.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K7

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K8

Grupy kapitałowe przedsiębiorstw.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K9

Przedsiębiorstwo jako spółka portfelowa. Działalność hedginogowa.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K10

Przedsiębiorstwo jako element rynku kapitałowego. Zasady ładu korporacyjnego. Kodeks
dobrych praktyk.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Opracowanie projektu dotyczącego umiejscowienia przedsiębiorstwa w rynku finansowym.

P_U01, P_U02,
P_K01

PW2

Praca na ćwiczeniach i przyswojenie materiałów poznanych na zajęciach.

P_W01, P_W02

Metoda weryfikacji
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x

Konwersatorium

Projekt
indywidualny

x

Prezentacja
grupowa

P_W02

Prezentacja
indywidualna

Konwersatorium

Zadania/praca
samodzielna

x

Esej/ referat/
portfolio

x

Test

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Egzamin ustny

P_W01

Egzamin
pisemny

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

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

Nie zna skutków
ekonomicznych obecności
przedsiębiorstwa na rynku
finansowym.

Zna niektóre skutki
ekonomiczne obecności
przedsiębiorstwa na rynku
finansowym.

Zna skutki ekonomiczne
obecności
przedsiębiorstwa na
rynku finansowym.

Zna i objaśnia skutki
ekonomiczne obecności
przedsiębiorstwa na rynku
finansowym.

P_W02

Nie zna współczesnych
koncepcji odwołujących
się do dokonań
przedsiębiorstwa na rynku
finansowym.

Zna niektóre współczesne
koncepcje odwołujące się
do dokonań
przedsiębiorstwa na rynku
finansowym.

Zna współczesne
koncepcje odwołujące
się do dokonań
przedsiębiorstwa na
rynku finansowym.

Zna współczesne
koncepcje odwołujące się
do dokonań
przedsiębiorstwa na rynku
finansowym wskazując
literaturę przedmiotu.

P_U01

Nie potrafi dobrać metod i
narzędzi do analizy
działalności
przedsiębiorstwa na rynku
finansowym.

Potrafi dobrać niektóre
metody i narzędzia do
analizy działalności
przedsiębiorstwa na rynku
finansowym.

Potrafi dobrać metody i
narzędzia do analizy
działalności
przedsiębiorstwa na
rynku finansowym.

Potrafi dobrać metody i
narzędzia do analizy
działalności
przedsiębiorstwa na rynku
finansowym i ten wybór
uzasadnić.

P_U02

Nie potrafi przeprowadzić
analizy i zinterpretować
zjawiska zachodzące w
przedsiębiorstwie za
pomocą ujęć
teoretycznych.

Potrafi przeprowadzić
podstawową analizę i
ogólnie zinterpretować
zjawiska zachodzące w
przedsiębiorstwie za
pomocą ujęć
teoretycznych.

Potrafi przeprowadzić
analizę i zinterpretować
zjawiska zachodzące w
przedsiębiorstwie za
pomocą ujęć
teoretycznych.

Potrafi przeprowadzić
kompleksową analizę i
szczegółowo
zinterpretować zjawiska
zachodzące w
przedsiębiorstwie za
pomocą ujęć
teoretycznych.

P_K01

Nie jest gotów zwrócić się
o pomoc do specjalistów z
zakresu rynków
finansowych w celu
rozwiązania problemu
odnoszącego się do
przedsiębiorstwa i jego
obecności w tym obszarze.

Jest gotów zwrócić się o pomoc do specjalistów z zakresu rynków finansowych w
celu rozwiązania problemu odnoszącego się do przedsiębiorstwa i jego obecności w
tym obszarze.

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

42 h

24 h
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Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 ECTS

---

---

100 h / 4 ECTS

100 h / 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:
− Dybał M., Homa M., Jakubowski S., Sura R., Zawadzka P., Banaszczak-Soroka U. (red. nauk.), Rynki finansowe.
Organizacja, instytucje, uczestnicy, C.H. Beck 2019.
− Bukalska E. (red), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Studium przypadku, Wyd. UMCS 2019.
− Czerwonka L., Zarządzanie finansami. Wprowadzenie, przykłady i zadania, C.H. Beck 2018
− Wrońska-Bukalska E. (red.), System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2015.
− Buszko A., Przedsiębiorstwo na rynku finansowym, Difin 2011.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Marcinkowski B., Przewodnik po transakcjach fuzji i przejęć, Wolters Kluwer 2020.
− Urbanek G., Zarządzanie wartością i wycena marki: jak marka buduje wartość przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa
2019.
− Kuczowiec J., Wycena małego przedsiębiorstwa, CeDeWu 2017.
Inne materiały dydaktyczne:
−
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Budżetowanie i rachunek kosztów standardowych

PS7

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Specjalnościowy / do wyboru

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 4

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat zagadnień funkcjonowania organizacji na rynku, znajomość zagadnień dotyczących finansów
przedsiębiorstw i rachunkowości organizacji biznesowych. Znajomość typów i rodzajów kosztów w przedsiębiorstwie.
Znajomość podstawowych elementów sprawozdania finansowego.
Umiejętności:
Analiza danych finansowych i rachunkowych, wykorzystanie danych rachunkowych dla przygotowania sprawozdania
finansowego, interpretacja zjawisk rynkowych ich znaczenia dla organizacji biznesowych. Posługiwanie się danymi
rachunkowymi, ich analiza, synteza.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole i prezentowanie efektów pracy.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Istota i cele budżetowania, rola i miejsce budżetowania oraz kontroli kosztów w działalności przedsiębiorstwa,
metody budżetowania oraz ich wady i zalety.

C2

Zasady przygotowania budżetów cząstkowych oraz Master Budget przedsiębiorstwa produkcyjnego.

C3

Znajomość technik analizy odchyleń wielkości rzeczywistych od planowanych.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Prezentacje multimedialne, case study, zadania problemowe
Praca w grupach, dyskusja, analiza problemowa.
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego
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Wiedza:
P_W01

Student zna istotę i cele budżetowania, rolę i miejsce budżetowania oraz kontroli kosztów w
działalności przedsiębiorstwa.

K_W02

P_W02

Student posiada wiedzę o metodach budżetowania, ich wadach i zaletach oraz zna nowe
tendencje w budżetowaniu.

K_W02

P_W03

Student zna metody analizy odchyleń kosztów rzeczywistych od planowanych.

K_W11

Umiejętności:
P_U01

Student umie przygotować budżety cząstkowe przedsiębiorstwa produkcyjnego.

P_U02

Student umie policzyć i zinterpretować odchylenia wybranych wielkości rzeczywistych od
wielkości planowanych.

K_U04
K_U01, K_U06,
K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student jest gotów do podejmowania finansowych decyzji zarządczych.

K_K02, K_K10

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Konwersatorium/Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

K1

Budżetowanie – informacje podstawowe. Istota i rodzaje budżetów, cele i zadania
budżetowania, rola i miejsce budżetowania i kontroli kosztów w działalności
przedsiębiorstwa. Budżetowanie a funkcje zarządzania w przedsiębiorstwie.

P_W01, P_W02

K2

Etapy i metody budżetowania. Przygotowanie procesu budżetowania. Budżetowanie
przyrostowe i budżetowanie „od zera”, budżetowanie sztywne i budżetowanie elastyczne.
Wady i zalety poszczególnych metod budżetowania.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K3

Budżetowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych: budżetowanie poziomu sprzedaży,
budżetowanie poziomu produkcji. Budżet otwarcia, budżet zamknięcia.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K4

Budżetowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych: budżetowanie kosztów sprzedaży i
kosztów ogólnych, budżetowanie kosztów wytworzenia sprzedanych produktów,
budżetowanie wpływów i wydatków.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

K5

Budżetowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych projekt grupowy

P_W01, P_W02

K6

Istota, cele, ogólne zasady i warianty rachunku kosztów standardowych

P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

K7

Analiza odchyleń kosztów bezpośrednich – metody i podejścia

P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

K8

Nowe tendencje w zakresie budżetowania operacyjnego. Koncepcja Beyond Budgeting

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Praca własna:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Przygotowanie informacji o nowych tendencjach w zakresie budżetowania i opracowanie na
tej podstawie projektu.

P_U01, P_U02,
P_K01

PW2

Przyswojenie literatury podstawowej przedmiotu i przystąpienie do testu.

P_W01, P_W02,
P_W03

Metoda weryfikacji
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x

Konwersatorium

x

Konwersatorium /
ćwiczenia

P_W03

x

P_U01

Projekt
indywidualny

x

Prezentacja
grupowa

P_W02

Prezentacja
indywidualna

Konwersatorium

Zadania/praca
samodzielna

x

Esej/ referat/
portfolio

x

Test

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Egzamin ustny

P_W01

Egzamin
pisemny

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

x

Konwersatorium /
ćwiczenia

x

P_U02

P_K01

x

x

x

x

Konwersatorium /
ćwiczenia
x

Konwersatorium /
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:

P_W01

Student nie zna istoty i
celów budżetowania, roli i
miejsca budżetowania oraz
kontroli kosztów w
działalności
przedsiębiorstwa.

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:

Student zna istotę i cele
budżetowania.

Student zna istotę i cele
budżetowania, rolę i
miejsce budżetowania w
działalności
przedsiębiorstwa.

Student zna istotę i cele
budżetowania, rolę i
miejsce budżetowania oraz
kontroli kosztów w
działalności
przedsiębiorstwa.

Student nie posiada
wiedzy o metodach
budżetowania, ich wadach
i zaletach oraz nie zna
nowych tendencjach w
budżetowaniu.

Student posiada ogólną
wiedzę o metodach
budżetowania ich wadach i
zaletach

Student posiada
uporządkowaną wiedzę o
metodach budżetowania,
ich wadach i zaletach
oraz zna nowe tendencje
w budżetowaniu.

Student posiada
uporządkowaną i
szczegółową wiedzę o
metodach budżetowania,
ich wadach i zaletach oraz
zna nowe tendencje w
budżetowaniu.

P_W03

Student nie zna metod
analizy odchyleń kosztów
rzeczywistych od
planowanych.

Student zna niektóre
metody analizy odchyleń
kosztów rzeczywistych od
planowanych.

Student zna metody
analizy odchyleń
kosztów rzeczywistych
od planowanych.

Student zna szczegółowo
metody analizy odchyleń
kosztów rzeczywistych od
planowanych.

P_U01

Student nie umie
przygotować budżetów
cząstkowych
przedsiębiorstwa
produkcyjnego.

Student umie przygotować
elementy budżetów
cząstkowych
przedsiębiorstwa
produkcyjnego.

Student umie
przygotować budżety
cząstkowe
przedsiębiorstwa
produkcyjnego.

Student umie przygotować
budżety cząstkowe
przedsiębiorstwa
produkcyjnego i ocenić ich
przydatność.

Student umie policzyć i
ogólnie zinterpretować
odchylenia wybranych
wielkości rzeczywistych
od wielkości
planowanych.

Student umie policzyć i
szczegółowo
zinterpretować odchylenia
wybranych wielkości
rzeczywistych od
wielkości planowanych.

P_W02

P_U02

P_K01

Student nie umie policzyć i
Student umie policzyć
zinterpretować odchylenia
odchylenia wybranych
wybranych wielkości
wielkości rzeczywistych
rzeczywistych od
od wielkości planowanych.
wielkości planowanych.
Student nie jest gotów do
podejmowania
finansowych decyzji
zarządczych.

Student jest gotów do podejmowania finansowych decyzji zarządczych.

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

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 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:
− Dylewski M., Filipiak, N., Szczypa, P., Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze,
CeDeWu, Warszawa 2018.
− Owidia Surmacz A., Brojak-Trzaskowsk, B., Porada-Rochoń M., Lubomska-Kalisz J., Budżetowanie i controlling w
przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2018.
− Trentowska M., Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2016.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Komorowski J., Zarys budżetowania przedsiębiorstwa: perspektywa strategicznych wyborów, Szkoła Główna Handlowa.
Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015.
− Jaruga A., Kabalski, P., Szychta, A., Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
− Nowak E., Nita B., (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie: organizacja, procedury, zastosowanie, Wolters Kluwer
Polska, Kraków 2010.
− Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych: teoria i praktyka, Polskie Towarzystwo
Edukacyjne, Kraków 2004.
− Szydełko A.. Rachunek kosztów planowanych w przedsiębiorstwie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2004.
Inne materiały dydaktyczne:
− Materiały przygotowane na zajęcia zdalne.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny i rewizja finansowa

PS7

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Specjalnościowy / do wyboru

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Paweł Trippner, prof. SAN

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Znajomość podstaw rachunkowości finansowej oraz analizy finansowej przedsiębiorstwa.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przyswojenie wiedzy na temat zadań i wymagań stawianych audytorowi w przypadku audytu w sektorze
publicznym.

C2

Identyfikacja obszary ryzyka i dobieranie odpowiednich technik oraz metod kontroli i audytu.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Konwersatorium z prezentacją multimedialną, dyskusja problemowa.
Ćwiczenia praktyczne, case study, projekt, 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

Definiuje pojęcie audytu wewnętrznego i umiejscawiać go w strukturze organizacyjnej
jednostki.

K_W02, K_W12

P_W02

Opisuje zadania audytora wewnętrznego i wymagania, jakie musi spełniać audytor.

K_W12, K_W13

P_W03

Wyjaśnia rolę audytu w sektorze publicznym.

K_W12, K_W13

Umiejętności:
P_U01

Potrafi identyfikować i ocenić obszary ryzyka w przedsiębiorstwie.

K_U03
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P_U02

Potrafi proponować działania optymalizujące działalność jednostki.

K_U08, K_U12

P_U03

Potrafi wybierać odpowiednie metody i techniki kontroli i audytu.

K_U04

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów stosować zasady etyki, jakimi powinien kierować się audytor w swojej pracy.

K_K08

P_K02

jest gotów do krytycznej oceny źródeł informacji audytowa.

K_K06

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

K1

Wprowadzenie do kontroli finansowej (pojęcie, rodzaje, znaczenie).

P_W01, P_K01,
P_K02

K2

Audyt wewnętrzny (definicja, rodzaje, Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej
Audytu Wewnętrznego).

P_W01, P_K01,
P_K02

K3

Audyt finansowy. Rola i zadania biegłego rewidenta.

P_W02, P_K01,
P_K02

K4

Audyt operacyjny.

P_W02, P_K01,
P_K02

K5

Rola audytu i kontroli w procesie zarządzania ryzykiem.

P_W03, P_K01,
P_K02

K6

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym.

P_W03, P_K01,
P_K02

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Miejsce komórki audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w strukturze organizacyjnej
jednostki. Kodeks etyki audytora.

P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw2

Wymagania stawiane audytorom wewnętrznym i biegłym rewidentom – dyskusja

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

Ćw3

Rodzaje instrumentów i dokumentów stosowanych w procesie kontroli i audytu.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01,
P_K02

Ćw4

Dobór i zastosowanie metod oraz technik kontroli i audytu (próbkowanie, szacowanie
istotności ogólnej i cząstkowej)

P_U01, P_U03,
P_K01, P_K02

Ćw5

Praktyczna analiza stanu majątkowego i sytuacji finansowej organizacji ze szczególnym
zwróceniem uwagi na obszary zagrożone ryzykiem – studium przypadku.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01,
P_K02

Lp.

Praca własna:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

PW1

Przygotowanie projektu opierającego się na rewizji finansowej i audycie wewnętrznym
wybranego przedsiębiorstwa.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01,
P_K02

PW2

Przyswojenie materiałów poznanych na zajęciach i realizacja zadań.

P_W01, P_W02,
P_W03
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Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

P_W01

x

x

Konwersatorium

P_W02

x

x

Konwersatorium

P_W03

x

x

Konwersatorium

P_U01

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_U02

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_U03

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_K01

x

x

Konwersatorium
/ ćwiczenia

P_K02

x

x

Konwersatorium
/ 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:

P_W01

Nie definiuje pojęcia
audytu wewnętrznego i nie
umiejscawia go w
strukturze organizacyjnej
jednostki.

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:

Definiuje ogólnie pojęcie
audytu wewnętrznego.

Definiuje szczegółowo
pojęcie audytu
wewnętrznego

Definiuje wyczerpująco
pojęcie audytu
wewnętrznego i
umiejscawia go w
strukturze organizacyjnej
jednostki.

P_W02

Nie opisuje zadania
audytora wewnętrznego i
wymagania, jakie musi
spełniać audytor.

Opisuje niektóre zadania
audytora wewnętrznego i
niektóre wymagania, jakie
musi spełniać audytor.

Opisuje szczegółowe
zadania audytora
wewnętrznego i
najważniejsze
wymagania, jakie musi
spełniać audytor.

Opisuje szczegółowe
zadania audytora
wewnętrznego i wszystkie
wymagania, jakie musi
spełniać audytor.

P_W03

Nie wyjaśnia roli audytu w
sektorze publicznym.

Wyjaśnia ogólną rolę
audytu w sektorze
publicznym.

Wyjaśnia w sposób
szczegółowy rolę audytu
w sektorze publicznym.

Wyjaśnia w sposób
szczegółowy i
wyczerpujący rolę audytu
w sektorze publicznym.

P_U01

Nie potrafi identyfikować
ani ocenić obszary ryzyka
w przedsiębiorstwie.

Potrafi identyfikować
niektóre obszary ryzyka w
przedsiębiorstwie.

Potrafi identyfikować i
ocenić niektóre obszary
ryzyka w
przedsiębiorstwie.

P_U02

Nie potrafi proponować
działań optymalizujących
działalność jednostki.

Potrafi proponować
niektóre działania
optymalizujące działalność
jednostki.

Potrafi proponować
działania optymalizujące
działalność jednostki.

Potrafi proponować
różnorodne działania
optymalizujące działalność
jednostki i ocenić ich
przydatność.

P_U03

Nie potrafi wybierać
odpowiednich metod i

Potrafi wybierać
odpowiednie metody

Potrafi wybierać
odpowiednie metody i

Potrafi wybierać
odpowiednie metody i

Potrafi identyfikować i
ocenić obszary ryzyka w
przedsiębiorstwie.
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technik kontroli i audytu.

audytu.

techniki audytu.

techniki kontroli i audytu.

P_K01

Nie jest gotów stosować
zasady etyki, jakimi
powinien kierować się
audytor w swojej pracy.

Jest gotów stosować zasady etyki, jakimi powinien kierować się audytor w swojej
pracy.

P_K02

Nie jest gotów do
krytycznej oceny źródeł
informacji audytowa.

jest gotów do krytycznej oceny źródeł informacji audytowa.

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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 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:
− Przybylska J., Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych, CeDeWu 2020.
− Winiarska K., Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie. Difin 2019.
− Szczepankiewicz E. I., Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny w jednostkach: materiały dydaktyczne, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2016.
− Gabrusewicz T., Marchewka-Bartkowiak K., Marcin Wiśniewski M. (red.), Kontrola, audyt, rachunkowość i finanse:
praktyczne rozwiązania, CeDeWu, Warszawa 2015.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Moeller R., Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
− Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, PIKW, Częstochowa 2011.
− Knedler K., Stasik M., Audyt wewnętrzny w praktyce; audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości
S.A. Warszawa 2007.
− Hołda A., Pociecha J., Rewizja finansowa, Wydawnictwo AE, Kraków 2005.
− Nahotko S., Kontrola finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem w aspekcie standardów europejskich, Oficyna
Wydawnicza Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
Inne materiały dydaktyczne:
−
Materiały przygotowane na zajęcia zdalne.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa

PS8

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Specjalnościowy / powiązany z przygotowaniem do prowadzenia
badań

Punkty ECTS:

4 ECTS

Rok / Semestr:

II / 4

Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Dominika Korzeniowska

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa i gospodarki, podstawowe informacje dotyczące rachunkowości
oraz finansów przedsiębiorstw. Znajomość podstawowych elementów sprawozdania finansowego.
Umiejętności:
Analiza danych finansowych i rachunkowych, wykorzystanie sprawozdania finansowego do oceny sytuacji majątkowofinansowej przedsiębiorstwa.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole i prezentowanie efektów pracy.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przekazanie wiedzy o podejmowaniu efektywnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansowa w
przedsiębiorstwie

C2

Zdobycie umiejętności wykorzystania metod zarządzania zapasami, należnościami, krótkoterminowymi aktywami
finansowymi oraz krótkoterminowymi źródłami finansowania w przedsiębiorstwie

C3

Zdobycie umiejętności identyfikacji czynników kształtujących zdolność przedsiębiorstw do regulowania bieżących
zobowiązań oraz poznania instrumentów wykorzystywanych w finansowaniu aktywów obrotowych
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

14

2

44

8

2

26

Ćwiczenia

Konwersat.

Studia
stacjonarne

28

Studia
niestacjonar
ne

16

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium
Ćwiczenia
Formy zajęć
Konwersatoria

Metody dydaktyczne
Prezentacje multimedialne, dyskusja problemowa.
Praca w grupach, dyskusja, analiza przypadków
Techniki prowadzenia zajęć w okresie COVID 19
Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams - zajęcia
synchroniczne.
Konwersatorium – jednostka dydaktyczna 2h - interakcja ze studentami.
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Ćwiczenia

Student wybiera opcje kształcenia wg harmonogramu zajęć przygotowanym przez
dział planowania SAN:
1 opcja: zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w siedzibie Uczelni z
bezpośrednią transmisją zajęć na platformie Teams;
2. opcja: zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams – w trybie
nauczania synchronicznego.
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 definicję płynności finansowej i kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie

K_W02

P_W02

Student zna statyczne oraz dynamiczne metody oceny płynności, a także ich zalety i wady

K_W11

P_W03

Student zna metody analizy elementów kapitału obrotowego

K_W11

Umiejętności:
P_U01

Student umie dobrać metody oraz przeprowadzić analizy i zinterpretować uzyskane wyniki w
zakresie oceny płynności przedsiębiorstwa

K_U01, K_U04

P_U02

Student umie prognozować elementy kapitału obrotowego w kontekście realizowanej strategii
płynności finansowej

K_U03, K_U05

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student nie jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej.

K_K10

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium/Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

K1/Ćw1

Pojęcie płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz jej ocena w oparciu o sprawozdania
finansowe

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

K2/Ćw2

Wskaźnikowa ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźniki statyczne i
dynamiczne.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

K3/Ćw3

Pojęcie kapitału obrotowego, jego pomiar i źródła pochodzenia

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

K4/Ćw4

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

K5 /Ćw5

Sterowanie należnościami i polityka kredytowa wobec odbiorców

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

K6/Ćw6

Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa a kapitał obrotowy netto

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

K7/Ćw7

Metody zarządzania środkami pieniężnymi

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

K8/Ćw8

Wykorzystanie modeli dyskryminacyjnych w ocenie zagrożenia upadłością

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01
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Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Praca własna:

Lp.
PW1

Wykorzystanie preliminarza obrotów gotówkowych w zarządzaniu płynnością.

P_W01, P_W02,
P_W03

PW2

Przygotowanie projektu w grupach dotyczącego zarządzania płynnością przedsiębiorstwa.

P_U01, P_U02,
P_K01

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadania/praca
samodzielna

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji

Egzamin
pisemny

Przedmiotowe
efekty uczenia się

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

K_W01

x

x

Konwersatorium

K_W02

x

x

Konwersatorium

K_W03

x

x

Konwersatorium

K_U01

x

x

x

Konwersatorium /
ćwiczenia

K_U02

x

x

x

Konwersatorium /
ćwiczenia

K_K01

x

x

x

Konwersatorium /
ćwiczenia

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW 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:

K_W01

Nie definiuje zjawiska
płynności finansowej
przedsiębiorstwa ani
kapitału obrotowego netto

Student zna ogólnie
definicję płynności
finansowej i kapitału
obrotowego netto w
przedsiębiorstwie
popełniając w jej opisie
drobne błędy

Student zna definicję
płynności finansowej i
kapitału obrotowego
netto w
przedsiębiorstwie

Student zna precyzyjnie
definicję płynności
finansowej i kapitału
obrotowego netto w
przedsiębiorstwie

K_W02

Student nie zna
statycznych oraz
dynamicznych metod
oceny płynności, a także
ich zalety i wady

Student zna niektóre
statyczne oraz niektóre
dynamiczne metody oceny
płynności, a także niektóre
ich zalety i wady

Student zna statyczne
oraz dynamiczne metody
oceny płynności, a także
niektóre ich zalety i
wady

Student zna statyczne oraz
dynamiczne metody oceny
płynności, a także ich
zalety i wady

K_W03

Nie zna metod analizy
elementów kapitału
obrotowego

Student zna niektóre
metody analizy elementów
kapitału obrotowego

Student zna metody
analizy elementów
kapitału obrotowego

Student zna metody
analizy elementów
kapitału obrotowego a
także ich wady i zalety

K_U01

Student nie umie dobrać
metod oraz przeprowadzić
analizy i zinterpretować
uzyskane wyniki w
zakresie oceny płynności
przedsiębiorstwa

Student umie dobrać
niektóre metody oraz
przeprowadzić
podstawową analizę i
ogólnie zinterpretować
uzyskane wyniki w
zakresie oceny płynności
przedsiębiorstwa

Student umie dobrać
niektóre metody oraz
przeprowadzić analizę i
zinterpretować uzyskane
wyniki w zakresie oceny
płynności
przedsiębiorstwa

Student umie dobrać
metody oraz
przeprowadzić
kompleksową analizy i
zinterpretować uzyskane
wyniki w zakresie oceny
płynności przedsiębiorstwa

Przedmioto
we efekty
uczenia się

295

K_U02

Student nie umie
prognozować elementów
kapitału obrotowego w
kontekście realizowanej
strategii płynności
finansowej

Student umie prognozować
niektóre elementy kapitału
obrotowego w kontekście
realizowanej strategii
płynności finansowej

Student umie
prognozować elementy
kapitału obrotowego w
kontekście realizowanej
strategii płynności
finansowej

Student umie prognozować
elementy kapitału
obrotowego w kontekście
realizowanej strategii
płynności finansowej i
ocenić wpływ wyników
prognoz na tę strategię

K_K01

Nie jest gotów do
odpowiedzialnego
pełnienia roli zawodowej

Jest gotów do
odpowiedzialnego
pełnienia niektórych ról
zawodowych w zakresie
finansów

Jest gotów do
odpowiedzialnego
pełnienia roli zawodowej

Jest gotów do
odpowiedzialnego
pełnienia roli 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)

42 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

4h

4h

Praca własna studenta, w tym:

52 h

70 h

---

---

-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

15 h

20 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

---

---

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

10 h

10 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

17 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

30 h / 1,2 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:
− Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.
− Grabowska M., Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, CeDeWu 2017.
− Kreczmańska-Gigol K. (red.), Płynność finansowa przedsiębiorstwa: istota, pomiar, zarządzanie, Difin 2015.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Czerwonka L., Zarządzanie finansami. Wprowadzenie, przykłady i zadania, C.H. Beck 2018
− Alińska A., Wasiak K., Mechanizmy stabilności systemu finansowego, C.H. Beck 2017.
− Michalski G., Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu 2010.
Inne materiały dydaktyczne:
−
Materiały przygotowane z myślą o zajęciach zdalnych.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

KOD PRZEDMIOTU:

Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa

SEM

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Zarządzanie, studia II stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Nie dotyczy
Kierunkowy / powiązany z przygotowaniem do prowadzenia
badań

Punkty ECTS:

18 ECTS

Rok / Semestr:

II / 3-4

Osoba koordynująca przedmiot:

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, prof. dr hab. Konrad Raczkowski

II. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Wiedza:
Podstawowa wiedza z metodologii przygotowywania pacy dyplomowej i zasad edytorskich.
Umiejętności:
Prowadzenie badań naukowych w danym zakresie i analiza otrzymanych wyników. Interpretacja wyników z przeprowadzonych
badań. Posługiwanie się literaturą w ramach prowadzonych badań naukowych.
Kompetencje społeczne:
Wyrażanie własnych opinii. Prezentowanie efektów pracy.
III. CELE KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
C1

Przekazanie wszelkiego rodzaju wymogów stawianych względem prac magisterskich.

C2

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania, realizacji i analizy praktycznych projektów
badawczych w wybranym zakresie tematycznym.
IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

112

1

113

Studia
niestacjonar
ne

64

1

65

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Seminarium

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

Student zna podstawowe i zaawansowane metody pozyskiwania danych, korzystania z bibliotek
oraz formułowania prac pisemnych.

K_W10, K_W11
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Umiejętności:
P_U01

Student potrafi przedstawić temat swojej pracy i zarysować jej strukturę, prezentując
jednocześnie przyjętą przez siebie metodologię oraz jest w stanie przedyskutować kwestię
podstawowych założeń swojej pracy oraz projektu badawczego.

K_U03, K_U06

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student jest gotów do uznawania roli wiedzy w przekazywaniu i obrony własnych poglądów w
zakresie teoretycznym i badawczym wybranej tematyki.

K_K02, K_K06,
K_K08

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Seminarium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Sem1-3

Cele pracy dyplomowej i zadania seminarium dyplomowego. Zasady wyboru tematu pracy
licencjackiej.

P_W01 P_U01
P_K01

Sem4-5

Korzystanie z literatury – formy opracowań naukowych, stadia zapoznawania się z literaturą,
zasady sporządzania notatek, opis bibliograficzny.

P_W01 P_U01
P_K01

Sem6-7

Posługiwanie się katalogami i Internetem.

P_W01 P_U01
P_K01

Sem8-11

Storna formalna pracy - Cytaty, odnośniki i przypisy, spis bibliografii, spis tabel spis
rysunków, załączniki.

P_W01 P_U01
P_K01

Sem12-15

Zbieranie materiałów empirycznych, metody ich analizy i prezentacji wyników.

P_W01 P_U01
P_K01

Sem16-17

Tabele i wykresy. Zasady pracy naukowej – wybór problemu badawczego i formułowanie
hipotez.

P_W01 P_U01
P_K01

Sem18-21

Konstrukcja i struktura tekstu pracy. Konstrukcja zakończenia i wstępu. Wybór i
formułowanie tematu pracy.

P_W01 P_U01
P_K01

Sem22-25

Przygotowanie konspektu zawierającego opis konstrukcji pracy i metod badawczych.
Sprecyzowanie tematu i zakresu pracy. Przygotowanie części metodologicznej pracy.

P_W01 P_U01
P_K01

Sem26-31

Omówienie pracy z promotorem, naniesienie poprawek.

P_W01 P_U01
P_K01

Sem32-35

Prezentacja fragmentów pracy na seminarium.

P_W01 P_U01
P_K01

Sem36

Przygotowanie części empirycznej.

P_W01 P_U01
P_K01

Sem37

Pierwsza wersja całości pracy. Omówienie pracy z promotorem.

P_W01 P_U01
P_K01

Sem38

Uwzględnienie uwag i przygotowanie kolejnych wersji.

P_W01 P_U01
P_K01

Sem39

Strona tytułowa, wymagania formalne dotyczące wyglądu pracy.

P_W01 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.

P_W01 P_U01
P_K01

Metoda weryfikacji

e
f
e
k
t
y
u
c
z
e
n
i
a
s
i
ę

P
r
z
e
d
m
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t
o
w
e

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
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x

x

Seminarium

P_K01

x

x

Seminarium

Prezentacja
grupowa

Projekt
indywidualny

P_U01

Prezentacja
indywidualna

Seminarium

Zadania/praca
samodzielna

x

Esej/ referat/
portfolio

x

Test

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Egzamin ustny

P_W01

Egzamin
pisemny

Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest EU

IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Przedmioto
we efekty
uczenia się

P_W01,
P_U01,
P_K01

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:
Semestr III: Przedstawić
temat i plan pracy
dyplomowej

Semestr III: nie ma
Sformułowanego tematu
pracy dyplomowej
Semestr IV: nie dokończył
rozpoczętej pracy
dyplomowej

Semestr IV: dokończyć
pracę, ale ma problemy z
odnalezieniem
odpowiednich źródeł i
przeprowadzeniem badań

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:

Semestr III:
Sformułować wstęp do
pracy dyplomowej

Semestr III: Przedstawić I
rozdział pracy

Semestr IV:
przeprowadzić badania i
opisać ich wyniki w
pracy

Semestr IV: praca spełnia
wszystkie wymogi
stawiane pracom
dyplomowym opisanym w
Zasadach dyplomowania

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

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

112 h

64 h

Egzamin/zaliczenie

1h

1h

Udział w konsultacjach

---

---

337 h

385 h

---

---

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

Praca własna studenta, w tym:
-

Przygotowanie eseju

-

Przeprowadzenie badań literaturowych

40 h

50 h

-

Przeprowadzenie badań empirycznych

50 h

60 h

-

Projekt (zebranie danych, przygotowanie założeń projektu, wykonanie
projektu, itd.)

50 h

80 h

-

Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

197 h

195 h

-

Przygotowanie się do egzaminu/kolokwium/zaliczenia

---

---

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

450 h / 18 ECTS

450 h / 18 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

113 h / 4,52 ECTS

65 h / 2,6 ECTS

---

---

450 h / 18 ECTS

450 h / 18 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:
– Współczesne procesy badawcze w naukach o zarządzaniu, Henryk Dzwigoł, Wydawnictwo Naukowe PWN 2018.
– Zenderowski R., Praca magisterska, licencjat: przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu,
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–
–

Warszawa 2017.
Czakon W. (red.), Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer 2018.
Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu,
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
– Metodologia badań społecznych, Stefan Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN 2020.
– Statystyka w zarządzaniu, Amir D. Aczel, Jayavel Sounderpandian, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.
– Kostera M., Antropologia organizacji: metodologia badań terenowych, PWN 2005.
– Apanowicz J., Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła
Administracji i Biznesu, Gdynia 2000.
Inne materiały dydaktyczne:
– Materiały prowadzącego.
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