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CZĘŚĆ PIERWSZA
1.

STUDIA W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM
Uniwersytet Szczeciński wywodzi się z Akademii Handlowej (założonej w

1946 roku), Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej
oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Jest uczelnią państwową.
Obecnie kształci studentów na następujących wydziałach:
1. Wydział Humanistyczny,
2. Wydział Prawa i Administracji,
3. Wydział Nauk Przyrodniczych,
4. Wydział Nauk o Ziemi,
5. Wydział Matematyczno-Fizycznym,
6. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
7. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
8. Wydział Teologicznym,
9. Wydział Filologicznym,
10. , Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia,
11. Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie
12. Wydział Ekonomii w Wałczu,
13. Wydział Społeczno – Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Uczelnia kształci na studiach zawodowych i magisterskich. Absolwenci studiów
zawodowych otrzymują licencjat, natomiast absolwenci studiów magisterskich tytuł
zawodowy „magister".
Uniwersytet Szczeciński posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora w dziedzinie:
• nauk ekonomicznych (w zakresie dyscyplin: ekonomia, nauki o zarządzaniu),
•

nauk

humanistycznych

pedagogika,
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(w

zakresie

dyscyplin:

filozofia, literaturoznawstwo, językoznawstwo)

•

nauk prawnych (w zakresie dyscypliny: prawo)

•

nauk biologicznych (w zakresie dyscypliny: biologia)

•

nauk o ziemi (w zakresie dyscypliny: geografia)

•

nauk fizycznych (w zakresie dyscypliny: fizyka)

•

nauk teologicznych (w zakresie dyscypliny: teologia)
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oraz doktora habilitowanego w dziedzinie:
•

nauk ekonomicznych (w zakresie dyscypliny: ekonomia).

•

nauk humanistycznych (w zakresie dyscypliny: historia)

•

nauk prawnych (w zakresie dyscypliny: prawo)

•

nauk biologicznych (w zakresie dyscypliny: biologia)

Władze Uniwersytetu Szczecińskiego
Rektor
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
profesor zwyczajny

tel.: (48 91) 444 11 72 fax: (48
91) 444 11 74
http://www.us.szc.pl/tarczynski
rektorat@univ.szczecin.pl

Prorektor d/s Studenckich
dr hab. Mirosława Gazińska,
prof. US

Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. Edward Włodarczyk

tel. (48 91) 444-11-55
mgazi@univ.szczecin.pl
rektorat@univ.szczecin.pl

tel. (48 91) 444-10-10
tel./fax: (48 91) 444-10-08
edward.wlodarczvk@univ.szczecin. pl
rektorat@univ.szczecin.pl

Prorektor ds. Nauki i Współpracy
Międzynarodowej
prof. dr hab. Andrzej Witkowski

tel.: (48 91) 444 11 56
fax: (48 91) 444 11 99
www.us. szc.pl/witkowski
witkowsk@univ.szczecin.pl

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju
prof. dr hab. Józef Perenc

tel.: (48 91) 444 10 10
fax: (48 91) 444 10 08
rektorat@univ.szczecin.pl
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2. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Naturalnym

(najbliższym)

i

największym

partnerem

Uniwersytetu

we

współpracy

międzynarodowej są uczelnie niemieckie:

Ernst Moritz Arndt Universitat Greifswald

www.uni-greifswald.de

Europa Universitat Viadrina

www.euv-frankfurt-o.de

Fachhochschule Dortmund

www.fh-dortmund.de

Fachhochschule Osnabriick

www.fh-osnabrueck.de/

Hochschule Fulda

www.fh-fulda.de

Hochschule Wismar

www.hs-wismar.de

Humboldt Universitat zu Berlin

www.hu-berlin.de/

Johannes Gutenberg Universitat Mainz

www.uni-mainz.de

Justus Liebig Universitat Giessen

www.uni-giessen.de

Rheinische Friedrich-Wilhelms Universitat
Bonn

www.uni-bonn.de

Technische Universitat Berlin

www.tu-berlin.de

Technische Universitat Dresden

www.tu-dresden.de

Universitat Kassel

www.uni-kassel.de

Universitat Konstanz

www.uni-konstanz. de

Universitat Leipzig

www.uni-leipzig.de

Universitat Rostock

www.uni-rostock.de

Universitat zu Koln

www.uni-koeln.de

Z uczelniami tymi mamy podpisane umowy o współpracy dwustronnej w roku 2009/2010.
Partnerami Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach programu LLP Erasmus na rok
2009/2010 są też uczelnie w następujących krajach:
Czechy:
•

OSTRAVSKA UNIVERSITA

•

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY V USTI NAD LABEM

•

UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI

•

UNIVERZITA PARDUBICE

Dania:
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•

AALBORG UNIVERSITY

•

ARHUS UNIVERSITET

•

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
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•

UNIVERSITY COLLEGE SJELLAND

•

UNIYERSITY OF COPENHAGEN

Estonia:
•

TALLIN UNIVERSITY

Finlandia:
•

LAPIN YLIOPISTO/UNIVERSITY OF LAPLAND

•

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO/ LAPPEENRANTA UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY

Francja:
•

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES D'AQUITAINE

•

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

•

UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE

•

UNIVERSITE DE NANTES

•

UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS (TOURS)

•

UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE - BORDEAUX3

•

UNIVERSITÉ MONTESQUIEU - BORDEAUX IV

•

UNIVERSITE MONTPELLIER

•

UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE - PARIS03

•

UNIVERSITEDE HAUTE-ALSACE

Hiszpania:
•

UNIVERSIDAD DE GIRONA

•

UNIVERSIDAD DE GRANADA

•

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

•

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELLA

•

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

•

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

•

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA

Litwa:
•

VILNIAUS UNIVERSITETAS

Łotwa:
•

SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION TURIBA

Norwegia:
•

NESNA UNIVERSITY COLLEGE

•

UNIVERSITY OF OSLO

•
Europejski System Punktów Kredytowych

7

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie,

Portugalia
•

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

•

UNIVERSIDADE DOS ACORES

Słowacja

•

•

PRESOVSKA UNIVERZITA

•

UNIVERZITA MATEJ BELA

ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINIE

Szwecja:
•

HOGSKOLAN DALARNA

•

GÓTEBORGS UNIVERSITET

Turcja:
•

ATATURK UNIVERSITESI

•

SAKARYA UNIVERSITESI

•

SELCUK UNIVERSITESI

Węgry:
•

KAROLY ROBERT FOISKOLA

•

PANNON EGYETEM

Wielka Brytania:
•

GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY .

•

UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE

Włochy:
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE



UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCA DI VITERBO



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE



UNIVERSITA DELLA CALABRIA



UNIVERSITADIMESSINA



UNIVERSITA DI PISA



UNIVERSITA DI SIENA



UNIYERSITY DEGLI STUDI DI PALERMO
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3.

WPROWADZENIE DO ECTS

3.1. Co to jest system ECTS?
Wyjazdy polskich studentów do zagranicznych ośrodków dydaktyczno-badawczych
stały się faktem, a budowanie „Europy bez granic" umożliwi też studentom zza granicy
podjęcie studiów w polskich uczelniach wyższych. Istotnym warunkiem dla pełnego rozwoju
tej formy kształcenia jest pełne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą i
uzyskanych dyplomów. Temu celowi ma służyć opracowany jako projekt pilotażowy w
ramach Programu Erasmus - tzw. Europejski System Transferu (i Akumulacji) Punktów
(European Credit Transfer System) zwany dalej ECTS, mający się przyczynić do
udoskonalenia procedur i pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą.
Opracowany projekt ma także ułatwić polskim studentom studiowanie na tym samym
kierunku w uczelniach polskich wprowadzających system ECTS.
„Pełne uznawanie studiów" oznacza, że okres studiów odbyty za granicą lub w innej
polskiej uczelni zastępuje porównywalny okres studiów odbyty w uczelni macierzystej
niezależnie od różnic w treści programów. Stosowanie ECTS opiera się

na

wzajemnym zaufaniu pomiędzy współpracującymi ze sobą uczelniami i każda uczelnia
sama wybiera sobie partnerów do tej współpracy.
3.2. Jak działa system ECTS?
Stosowanie systemu ECTS opiera się o następujące dokumenty:
■ Pakiet Informacyjny - w którym zawarte są informacje o kierunkach studiów,
programach nauczania, regulaminie studiów, zasadach przyjęcia oraz przepisach
administracyjnych uczelni. Pakiet
adresowany jest do

studentów i

będący

swego

rodzaju

przewodnikiem

nauczycieli akademickich w uczelniach partnerskich.

Ma pomóc im w wyborze odpowiedniego programu zajęć i zaplanowaniu studiów a także
uzyskać praktyczne informacje. Pakiet aktualizowany jest co roku, najczęściej dostępny
jest w formie publikacji lub w wersji elektronicznej.
■ Porozumienie o planach i programach zajęć - obowiązuje zarówno uczelnię
macierzystą jak i zagraniczną oraz studenta. Student, po wybraniu uczelni, w której
zamierza

odbyć

pewien

okres

studiów,

wypełnia

formularz

zgłoszeniowy.

W porozumieniu z koordynatorem ECTS wydziału macierzystego, ustala na podstawie
pakietu informacyjnego uczelni przyjmującej program zajęć w tejże uczelni. Po przyjęciu
Europejski System Punktów Kredytowych
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wniosku studenta przez uczelnię przyjmującą, student oraz uczelnia macierzysta i
przyjmująca podpisują porozumienie o programie zajęć, w jakich

student ma

uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie.

■ Wykaz zaliczeń - jest podstawowym dokumentem uprawniającym studenta do
ubiegania się o pełne zaliczenie okresu studiów za granicą. Stanowi także
potwierdzenie faktu odbycia studiów za granicą dla przyszłych pracodawców. w
wykazie odnotowuje się wszystkie przedmioty i zajęcia w których student uczestniczył
wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen
stosowaną w danej uczelni. Połączenie punktów i stopni daje odpowiednio „ilościowy"
i „jakościowy" opis pracy studenta w okresie studiów za granicą. Wykazy zaliczeń
studenta z uczelni macierzystej dołączane do formularzy zgłoszeniowych są
szczególnie pomocne przy podejmowaniu decyzji przez uczelnie przyjmującą.

3.3. Punkty ECTS i zasada ich przyznawania
Punkty

ECTS

są

wartością

liczbową

(od

1

do

60)

przyporządkowaną

poszczególnym przedmiotom na podstawie pracy, jaką musi wykonać student, aby je
zaliczyć. Odzwierciedlają one pracę, jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do
całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby zaliczyć pełny rok akademicki
studiów w danej uczelni. Punkty są zatem przyporządkowywane wykładom, ćwiczeniom
praktycznym, seminariom, konsultacjom, zajęciom grupowym i indywidualnym, pracom
terenowym, pracy samodzielnej w bibliotece i domu oraz egzaminom. Punkty ECTS-u są
relatywnym, a nie bezwzględnym, miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta, ponieważ
określają, ile/jaka część z całości pracy wymaganej w danym roku akademickim
przypada na określony przedmiot w programie. W ramach ECTS-u ilość pracy wymaganej
w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom, na semestr zazwyczaj przypada po 30
punktów. Punkty przyporządkowuje się wszystkim nauczanym przedmiotom, jeśli stanowią
one integralną część programu studiów i pod warunkiem, że podlegają one ocenie.
Punkty ECTS-u, przyporządkowywane przedmiotom, przyznawane są studentom
dopiero po zaliczeniu przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni przyjmującej. Punkty nie
są przyznawane za dobre oceny - liczba punktów za dany przedmiot jest z góry ustalona i
taka sama dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli. Jakość pracy jaka
została włożona w zaliczenie przedmiotu wyrażana jest w postaci ocen.
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Uczelnia wysyłająca i przyjmująca przygotowuje, dla każdego studenta biorącego udział w
ECTS, wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem na studia do innej uczelni i po jego powrocie.
Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów uzyskanych za konkretne przedmioty w
partnerskich uczelniach i wówczas punkty za przedmioty zaliczone w uczelni przyjmującej
zastępują punkty, które normalnie studenci uzyskaliby w uczelni macierzystej. W ten sposób
uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbyty przez studenta w uczelni przyjmującej.
3.4. Koordynatorzy ds. ECST
Koordynatorem uczelnianym systemu ECTS jest dr Tomasz Ślepowroński,
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, ul. Krakowska 71-79, tel. 444 33 12, email: tslepowronski@o2.pl
Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zostali powołani następujący
koordynatorzy ECTS-u:
Koordynator Wydziałowy:
dr hab. prof. US Stefan Grzesiak, Katedra Ekonometrii i Statystyki, ul.
Mickiewicza 64/66, tel. 091 444 18 24, e-mail: stegrz49@uoo.univ.szczecin.pl
Koordynatorzy Kierunkowi
- Zarządzanie
dr Krzysztof Błoński, Katedra Marketingu, ul. Mickiewicza 64/66,
tel. 91 444 21 03, e-mail: kblonski@wneiz.pl
- Finanse i Rachunkowość
dr Stanisław Hońko, Katedra Rachunkowości, ul. Mickiewicza 64/66
tel. 91 444 19 45, e-mail: honko(8)wneiz.pl,
- Informatyka i Ekonometria
dr Ewa Krok, Instytut Informatyki w Zarządzaniu, ul. Mickiewicza 64/66,
tel. 91 444 19 50, e-mail:ewakrok@wp.pl
-

Ekonomia
dr Piotr Szkudlarek, Katedra Makroekonomii, ul. Mickiewicza 64/66,
tel. 91 444 20 94, e-mail: tatus@wneiz.pl,

Europejski System Punktów Kredytowych
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4. WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
71-101 Szczecin
ul. Mickiewicza 66

tel. centr. (+48 91) 444 18 01
tel. (+48 91) 444 21 20
fax (+48 91) 444 19 25

4.1 Władze Wydziału
Dziekan

prof. zw. dr hab. Leon Dorozik

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

dr hab. prof. US Barbara Kryk

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

dr hab. prof. US Waldemar Gos

Prodziekan ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Zygmunt Drążek

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jest jednym z największych
wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Do tej pory Wydział wypromował ponad
30

tysięcy

magistrów

ekonomii,

nadał

ponad

400

stopni

doktora

nauk

ekonomicznych i ponad 70 stopni doktora habilitowanego. Na WNEiZ studiuje
prawie

9

tys.

studentów

na

studiach

stacjonarnych,

niestacjonarnych,

podyplomowych i doktoranckich.
4.2. Kierunki kształcenia na Wydziale
Oferta wydziału obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Studenci studiów
stacjonarnych na kierunku Zarządzanie kształcą się na studiach I stopnia,
kończących się uzyskaniem przez absolwenta tytułu licencjata oraz na studiach II
stopnia kończących się uzyskaniem tytułu magistra. Studenci jednolitych studiów
magisterskich na kierunku Zarządzanie kształcą się na studiach 4,5- letnich,
kończących się uzyskaniem przez absolwenta tytułu magistra ekonomii.
Studenci studiów stacjonarnych kształcą się na studiach I stopnia, kończących
się uzyskaniem przez absolwenta tytułu licencjata oraz na studiach II stopnia i
jednolitych studiach magisterskich

umożliwiających uzyskanie tytułu magistra

ekonomii.
Kierunek Zarządzanie posiada akredytację potwierdzającą jakość kształcenia
na poziomie zawodowym i magisterskim - wydaną przez Państwową Komisję
Akredytacyjną.
Absolwent studiów I stopnia kierunku: Zarządzanie - posiada wiedzę
teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą
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istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw oraz
instytucji publicznych. Posiada również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i
rozwiązywania

problemów

gospodarowania

zasobami

ludzkimi,

rzeczowymi,

finansowymi i informacjami. Jest on przygotowany do realizacji podstawowych funkcji
zarządzania

procesami

(przedsięwzięciami)

w

organizacjach

o

charakterze

gospodarczym i administracyjnym. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz
posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku.
Absolwent Kierunku: Zarządzanie jest przygotowany do pracy w charakterze
specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla
zarządzania w praktycznie wszystkich obszarach działania przedsiębiorstw, w tym w
szczególności w obszarach: zarządzania kadrami, logistyce, marketingu, zarządzania
produkcją, zarządzania pracą, czy zarządzania projektami. Jest również w pełni
przygotowany do prowadzenia własnej działalności. Absolwent posiada umiejętności
skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w
zespole. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Specjalności oferowane na kierunku Zarządzanie na I stopniu studiów
(stacjonarnych i niestacjonarnych):


Zarządzanie jakością,



Zarządzanie innowacjami,



Zarządzanie przedsiębiorstwem,



Zarządzanie relacjami z klientem,



Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie



Marketing i Usługi,



Handel i Marketing (tylko studia niestacjonarne),



Zarządzanie biznesem,



Zarządzanie zasobami ludzkimi,



Zarządzanie w administracji publicznej (tylko studia stacjonarne),



Kształtowanie menedżera.

Absolwent specjalności Zarządzanie jakością posiada wiedzę dotyczącą
projektowania, budowy, wdrażania, integracji i rozwoju systemu zarządzania w
przedsiębiorstwie. Dysponuje również wiedzą o możliwościach rozwijania własnej
Europejski System Punktów Kredytowych

13

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie,

działalności

gospodarczej

poprzez

doskonalenie

systemu

zarządzania

z

wykorzystaniem m.in. metod i technik zespołowego rozwiązywania problemów,
podejścia procesowego, pomiaru satysfakcji klienta, zarządzania wiedzą, zarządzania
innowacjami.
Absolwent specjalności Zarządzanie innowacjami posiada wiedzę niezbędną
dla realizacji projektów i programów związanych z tworzeniem i upowszechnianiem
innowacji oraz pozyskiwaniem i transferem technologii, dysponuje również wiedzą na
temat możliwości rozwijania własnej działalności gospodarczej w oparciu o istniejące
systemy

wsparcia

publicznego

finansowego

i

organizacyjnego

na

poziomie

regionalnym i ogólnopolskim, w tym ze środków pochodzących z funduszy UE.
Absolwent specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem posiada wiedzę o
kierowaniu

przedsiębiorstwem,

potrafi

zidentyfikować

kluczowe

kompetencje

podmiotu, określić strategię firmy, efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem i
skutecznie reagować na zmiany w jego otoczeniu.
Absolwent specjalności Zarządzanie relacjami z klientem jest przygotowany
do samodzielnego podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych w zakresie
kształtowania i utrzymywania trwałych i rentownych relacji z klientami. Dysponuje
wiedzą na temat specyfiki kształtowania relacji z klientami indywidualnymi i
instytucjonalnymi

na

rynku

przedsiębiorstw,

instytucji

oraz

organizacji,

jako

nowoczesnej formy zarządzania w warunkach konkurencji.
Absolwent specjalności Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie
jest przygotowany do wykonywania praktycznych zadań w obszarze zarządzania
marketingowego w przedsiębiorstwie. Dysponuje wiedzą na temat: kompleksowej
analizy rynku, planowania marketingowego, stosowania narzędzi marketingowych
oraz kontrolowania skuteczności i efektywności działań przedsiębiorstwa na rynku.
Absolwent
wykonywania

specjalności

praktycznych

Marketing

zadań

w

i

Usługi

obszarze

jest
aplikacji

przygotowany

do

marketingu

w

przedsiębiorstwie usługowym. Dysponuje wiedzą na temat: kompleksowej analizy
rynku usług, planowania działalności usługowej, stosowania narzędzi marketingowych
w przedsiębiorstwie usługowym oraz kontrolowania skuteczności i efektywności
działań marketingowych w przedsiębiorstwie usługowym.
Absolwent
wykonywania

specjalności

praktycznych

Handel

zadań

w

i

Marketing
obszarze

jest
aplikacji

przygotowany

do

marketingu

w

przedsiębiorstwie handlowych oraz innych przedsiębiorstw.. Dysponuje wiedzą na
14 Europejski System Punktów Kredytowych
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temat:

kompleksowej

analizy

rynku,

planowania

działalności

marketingowej,

stosowania narzędzi marketingowych w przedsiębiorstwach oraz kontrolowania
skuteczności i efektywności działań marketingowych w przedsiębiorstwie.
Absolwent specjalności Zarządzanie biznesem dysponuje wiedzą w zakresie:
zakładania i rozwoju tzw. small biznesu, formułowania strategii małych, średnich i
wielkich

organizacji,

zarządzania

zmianami

organizacyjnymi

i

kształtowania

konkurencyjności firm, wykorzystania potencjału zawartego w kapitale ludzkim,
możliwości pozyskania źródeł finansowania z funduszy strukturalnych UE, a także
technik negocjacyjnych i zarządzania ryzykiem.
Absolwent specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi zostaje wyposażony
w atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje, umożliwiające sprawne
kształtowanie i wykorzystanie kapitału ludzkiego w organizacji. Dysponuje wiedzą z
zakresu: analiz wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy, rozpoznania i rozumienia
zachowań ludzi w środowisku pracy, komunikowania, motywowania i przewodzenia
zaspo łom pracowniczym, kształtowania kultury organizacyjnej sprzyjającej poprawie
efektywności działania, strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi.
Absolwent specjalności Zarządzanie w administracji publicznej zostaje
wyposażony

w

uniwersalne

umiejętności

przydatne

w

wykonywaniu

funkcji

związanych z zarządzaniem, jak i posiada praktyczne zdolności do działania w sferze
administracji publicznej, w kontekście europejskich standardów realizacji zadań
sektora publicznego. Dysponuje wiedzą z zakresu: podstawowych funkcji i zadań
organów administracji publicznych, warunków tworzenia otoczenia sprzyjającego
kreatywności ludzi i przedsiębiorstw, wspierania i promowania rozwoju lokalnego i
regionalnego, formułowania propozycji służących poprawie jakości środowiska, etyki
funkcjonowania instytucji publicznych.
Absolwent specjalności Kształtowanie menedżera posiada wiedzę z obszaru
organizowania działalności podmiotów gospodarczych, kierowania pracą zespołów
ludzkich, współczesnych koncepcji zarządzania oraz kształtowania kompetencji
kierowniczych. Specjalność rozwija umiejętności identyfikacji i analizy problemów
gospodarczych, poszukiwania i weryfikacji dostępnych rozwiązań oraz wdrażania ich
w życie.
Absolwent studiów II stopnia kierunku: Zarządzanie posiada wiedzę
teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą
istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw,
Europejski System Punktów Kredytowych
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instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych
problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny
zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska
(procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza
strategicznych. Absolwent posiada również umiejętności organizowania pracy
zespołowej

i

negocjowania

kierowania
i

zespołami

przekonywania.

oraz

Absolwent

skutecznego

komunikowania

jest przygotowany

do

pracy

się,
na

stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów wyższego i
najwyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze
gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.
Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia
studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
Specjalności oferowane na kierunku Zarządzanie na II stopniu studiów:


Kompetencje menedżerskie



Business Management



Zarządzanie innowacjami



Zarządzanie jakością



Badania rynkowe i marketingowe



Strategiczne zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem



Zarządzanie marketingowe w sporcie i rekreacji



Zarządzanie Zasobami Ludzkimi



Zarządzanie w administracji publicznej



Zarządzanie projektami UE
Sylwetka absolwenta specjalności „Kompetencje menedżerskie”

Współczesne organizacje

potrzebują menedżerów-przywódców, którzy potrafią

motywować pracowników do osiągania ambitnych celów, a jednocześnie zapewnić
rozwój i sukces organizacji. Doskonalenie menedżera wymaga integracji miękkich i
twardych kompetencji zarządzania organizacją. Kompetencje menedżerskie należą do
prestiżowych i

coraz bardziej poszukiwanych w zarządzaniu współczesnymi

organizacjami.
Absolwent specjalności Business management będzie posiadać wiedzę o
różnych aspektach kierowania przedsiębiorstwem. Będzie umiał zidentyfikować
kluczowe kompetencje podmiotu, co pozwoli określić strategię firmy i skutecznie
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zarządzać przedsiębiorstwem. Student, który ukończy tę specjalność będzie
przygotowany do zajmowania stanowisk kierowniczych i samodzielnych zarówno w
dużych, jak i małych podmiotach gospodarczych wszystkich typów. Cechować się
będzie również umiejętnością wykorzystywania coraz szerszym zbiorem instrumentów
oferowanych przez regionalne i krajowe instytucje wsparcia – zdolność pozyskiwania
środków unijnych. Poza posiadaniem wymaganych dziś umiejętności menedżerskich,
absolwent tej specjalności uzyska wiedzę niezbędną dla szybkiego i skutecznego
reagowania na zmiany otoczenia poprzez redefinicję strategii firmy i sposobu
zarządzania przedsiębiorstwem, w powiązaniu z zarządzaniem w obszarze nowych
technologii.
Absolwent specjalności Zarządzanie innowacjami będzie posiadać wiedzę o
kierowaniu projektami wprowadzania nowych produktów, technologii czy systemów
organizacyjnych w przedsiębiorstwach, uzyska również informacje o możliwościach
rozwijania własnej działalności gospodarczej w oparciu o istniejące systemy wsparcia
publicznego finansowego i organizacyjnego na poziomie regionalnym i ogólnopolskim,
w tym ze środków pochodzących z funduszy UE. Student, który ukończy tę
specjalność będzie przygotowany do zajmowania stanowisk kierowniczych i
samodzielnych zarówno w dużych, jak i małych podmiotach gospodarczych
wszystkich typów. Poza posiadaniem wymaganych dziś umiejętności menedżerskich,
absolwent tej specjalności uzyska wiedzę niezbędną dla
programów

związanych

z

tworzeniem

i

realizacji projektów i

upowszechnianiem

innowacji

oraz

pozyskiwaniem i transferem technologii.
Absolwent specjalności Zarządzanie jakością nabywa umiejętności:
• menedżerskie, w zakresie systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, bhp,
bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i innych),
• zastosowania systemowego podejścia do zarządzania, w tym planowania,
wdrażania,

utrzymania

i

rozwoju

systemów

zarządzania

w

organizacjach

produkcyjnych i usługowych, w tym w jednostkach administracji publicznej,
• doskonalenia systemów zarządzania z wykorzystaniem m. in. metod i technik
zespołowego rozwiązywania problemów, podejścia procesowego, pomiaru satysfakcji
klienta, zarządzania wiedzą,
• mapowania, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych w organizacji,
• opracowywania systemu dokumentacji i zbierania danych
Europejski System Punktów Kredytowych
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• elastycznego kształtowania rozwiązań systemowych dotyczących zarządzania
jakością w oparciu o relacje klient-dostawca,
• pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i
doskonalenia organizacji.
Absolwent specjalności Badania rynkowe i marketingowe jest przygotowany
pełnienia roli koordynatora (zarządzającego procesem badań) i realizatora badań
rynkowych i marketingowych, od momentu opracowania koncepcji badań, poprzez ich
realizację, w tym dobór odpowiednich metod i technik badawczych, aż do
sporządzenia raportu z badań i wyciągnięcia na jego podstawie wniosków przydatnych
do rozwiązywania problemów decyzyjnych w obszarze rynku i marketingowego
zarządzania organizacją.
Absolwent specjalności Strategiczne zarządzanie marketingowe, będzie
przygotowany do pełnienia roli osoby zarządzającej przedsiębiorstwem lub działem
marketingu. Nabędzie on umiejętności szczegółowej analizy danych o klientach,
dokonywania pomiaru ich wartości i wykorzystywania jej procesie segmentacji rynku i
alokacji działań marketingowych. Absolwent zdobędzie wiedzę na temat sposobów
budowy strategicznych planów marketingowego działania na rynku, obejmujących
właściwy wybór rynku docelowego oraz szczegółowo sprecyzowane sposoby
osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej (strategie marketingowe). Absolwenci
specjalności będą również w stanie identyfikować niematerialne źródła przewagi
konkurencyjnej i określać ich wpływ na wzrost wartości firm jak również zarządzać
ryzykiem w działalności marketingowej.
Absolwent specjalności Zarządzanie marketingowe w sporcie i rekreacji
jest przygotowany do pełnienia roli koordynatora projektu od momentu fazy
koncepcyjnej, przez przygotowanie planu realizacji projektu, jego wdrożenia i kontrolę.
Absolwent specjalności potrafi zanalizować rynek, poznać specyficzne potrzeby i
zachowania nabywców, przygotować plan marketingowy dla realizacji poszczególnych
działań. Umiejętności nabyte podczas studiowania na specjalności Zarządzanie
marketingowe w sporcie i rekreacji pozwalają zarządzać całym procesem związanym
z realizacją projektu marketingowego, jak również mogą być wykorzystane przy okazji
wykonania wybranych jego etapów, co jest niezbędne dla sprawnego zarządzania
imprezami sportowymi i rekreacyjnymi angażującymi wiele podmiotów.
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W ramach specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi student zdobywa
gruntowną wiedzę na temat organizowania zespołów ludzkich, kierowania nimi,
regulowania stosunków międzyludzkich, rozumienia specyfiki zarządzania kapitałem
ludzkim na tle zarządzania majątkiem finansowym i informacją, wykorzystania
narzędzi informatycznych w zarządzania personelem. Celem specjalności jest także
nauczenie studentów podnoszenia kompetencji interpersonalnych umożliwiających:
rozwój swoich cech osobowości wspomagających rozwój firmy, rozpoznanie i
rozumienie

zachowań

innych

ludzi,

rozwijanie

osobistej

efektywności

i

przedsiębiorczości, wywieranie wpływu na postawy i zachowania pracowników,
kształtowanie stosunków współdziałania w pracy zespołowej, komunikowanie się w
celu wyzwolenia w firmie etosu pracy, ukierunkowanie zarządzania na kształtowanie i
sprawne wykorzystanie kapitału ludzkiego.
Absolwent specjalności Zarządzanie projektami UE, jest przygotowany do
pełnienia roli koordynatora (osoby zarządzającej) projektu od momentu fazy
koncepcyjnej, poprzez przygotowanie dokumentacji konkursowej projektu, jego
realizację do jego rozliczenia. Absolwent specjalności potrafi poszukiwać źródeł
dofinansowania projektów ze środków UE, potrafi przygotować dokumentację
konkursową oraz zrealizować projekt. Umiejętności nabyte podczas studiowania na
specjalności Zarządzanie projektami UE, mogą być również wykorzystane przy okazji
zarządzania projektami, niezależnie od źródeł ich finansowania tj, przygotowania
koncepcji projektu, zaplanowania jego realizacji w czasie oraz budżetowanie projektu.
Absolwent specjalności Zarządzanie w administracji publicznej

nabywa

zarówno uniwersalne umiejętności przydatne w wykonywaniu funkcji związanych z
zarządzaniem, jak i zdobywa praktyczne zdolności do działania w sferze administracji
publicznej,

w

kontekście

europejskich

standardów

realizacji

zadań

sektora

publicznego. W szczególności, absolwent uzyska wiedzę z zakresu: podstawowych
funkcji i zadań organów administracji publicznych, warunków tworzenia otoczenia
sprzyjającego kreatywności ludzi i przedsiębiorstw, wspierania i promowania rozwoju
lokalnego i regionalnego, formułowania propozycji służących poprawie jakości
środowiska, etyki funkcjonowania instytucji publicznych.
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Absolwent studiów magisterskich na kierunku „Zarządzanie” powinien
umieć:
1. Kierować pracami zespołów ludzkich, w zakresie planowania, organizowania,
motywowania i kontroli, prowadzących działalność gospodarczą przede wszystkim
w formie przedsiębiorstw, w warunkach silnej konkurencji.
2. Identyfikować i interpretować problemy współczesnej gospodarki, zarówno w skali
lokalnej jak i globalnej.
3. Przewidywać zachodzące zmiany na rynku oraz symulować ich wpływ na działanie
i efekty kierowanego zespołu. Musi również posiadać umiejętność przewidywania
wpływu podejmowanych przez siebie decyzji na procesy zachodzące w firmie
przed wprowadzeniem ich w życie.
4. Generować potencjalne rozwiązania problemów gospodarczych, określać kryteria
wyboru rozwiązań optymalnych oraz wybierać te rozwiązania.
5. Prowadzić negocjacje i współpracować z partnerami przedsiębiorstwa.
6. Posługiwać

się

współczesnymi

technologiami

informatycznymi

i telekomunikacyjnymi, wspierającymi procesy zarządzania.
7. Działać zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Absolwenci

kierunku

Zarządzanie

posiadają

umiejętności

z

zakresu

zasad

gospodarowania kapitałem ludzkim, rzeczowym i finansowym, samodzielnego
dokonywania analiz i ocen wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi na zasadzie partnerstwa. Są
przygotowani do organizacji handlu zagranicznego, pracy w zarządach i służbach
marketingowych, a także do organizowania własnego biznesu.
Absolwenci są menedżerami XXI wieku, przygotowani merytorycznie i praktycznie do
rozwiązywania problemów zarządzania w różnych jednostkach biznesu, również
w organizacjach non-profit.
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Poniżej

przedstawiono

programy

studiów

stacjonarnych

na

kierunku

„Zarządzanie" z uwzględnieniem poszczególnych specjalności.
Treści programowe przedmiotów zostały przygotowane przez ich wykładowców. Za
ich treść autorzy pakietu informacyjnego nie mogą ponosić odpowiedzialności. Wszelkie
uwagi na temat zawartości i konieczności zmian w pakiecie prosimy zgłaszać do
koordynatora wydziałowego i autorów pakietu.
Wierzymy, że pakiet przyczyni się do poprawy informacji o możliwościach
studiowania na naszym Wydziale i w konsekwencji do sukcesów w nauce.
dr hab. prof. US Stefan Grzesiak
dr Krzysztof Błoński
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PROGRAMY STUDIÓW
NA KIERUNKU
„ZARZĄDZANIE”
(studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia)

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Tabelaryczne zestawienie przedmiotów – studia stacjonarne II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
I ROK
SEMESTR 1
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8

Nazwa
Przedmiotu
Koncepcje zarządzania
Makroekonomia
Prawo cywilne
Przedsiębiorczość
Negocjacje
Ekonomika konsumpcji
Teoria systemów
Szkolenie BHP i
przeciwpożarowe
SUMA PUNKTÓW

Liczba godzin w tygodniu
w.

ćw.

1
1
2
1
1
1
1

2
1

lab.

k.

sem.

1
1
1
1

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
egzamin
egzamin
egzamin
zal. z oceną
zal. z oceną
zal. z oceną
egzamin
zal bez
oceny

Punkty
ECTS
6
5
4
4
4
3
4
0
30

SEMESTR 2

Lp.

Nazwa
Przedmiotu

7.
8.

Statystyka matematyczna
Zarządzanie strategiczne
Marketing międzynarodowy
Zarządzanie procesami
Zarządzanie portfelem
produktów
Techniki komunikacji w
organizacjach
gospodarczych
Przedmioty do wyboru
Przedmioty specjalnościowe

9.

Seminarium magisterskie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SUMA PUNKTÓW
ROCZNA SUMA
PUNKTÓW

Europejski System Punktów Kredytowych

w.

ćw.

1
1
1
1

1
1
1
1

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
egzamin
egzamin
egzamin
zaliczenie

1

1

zal. z oceną

2

1

1

zal. z oceną

1

zal. z oceną
zal. z oceną

1
6

zal. bez
oceny

2

Liczba godzin w tygodniu
lab.

k.

Sem.

2
3
2

Punkty
ECTS
4
5
5
4

30
60
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II ROK
SEMESTR 3
Lp.

1.
2.
3.
4.

Nazwa
Przedmiotu
Etyka w zarządzaniu
Logistyka

5.
6.

Zarządzanie produkcją
Przedsiębiorstwo na rynku
globalnym
Strategie rozwoju przemysłu
Przedmioty do wyboru

7.

Seminarium magisterskie

8.

Przedmioty specjalnościowe
SUMA PUNKTÓW

Liczba godzin w tygodniu
w.
1
1
5

ćw.

lab.

k.

sem.

2
1
4

1
2
2
3

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
egzamin
egzamin
zal. z oceną

Punkty
ECTS
5
5
3

zal. z oceną

3

zal. z oceną
zal. z oceną
zal. bez
oceny
zal. z oceną

2
1
0
6
25

SEMESTR 4

Lp.

Nazwa
Przedmiotu

3.
4.

Tworzenie i rozwój grup
kapitałowych
Zarządzanie
konkurencyjnością
Handel zagraniczny
Przedmioty do wyboru

5.

Seminarium magisterskie

6.
7.

Przedmioty specjalnościowe
Praca magisterska
SUMA PUNKTÓW
ROCZNA SUMA PUNKTÓW

1.
2.
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w.
1

Liczba godzin w tygodniu
Sem.
lab.
k.
ćw.
1
1

1
2

1

2
2

Forma
egzaminu
(zaliczenia)

Punkty
ECTS

zal. z oceną

3

zal. z oceną

3

egzamin
zal. z oceną

4
1

zal. bez
oceny
zal. z oceną

0
4
20
35
60
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Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Tabelaryczne zestawienie przedmiotów – studia niestacjonarne II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
I ROK
SEMESTR 1
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Nazwa
Przedmiotu
Koncepcje zarządzania
Makroekonomia
Prawo cywilne
Przedsiębiorczość
Negocjacje
Techniki komunikacji w
organizacjach
gospodarczych
Ekonomika konsumpcji
Zarządzanie portfelem
produktów
Strategie rozwoju przemysłu
Szkolenie BHP i
przeciwpożarowe
SUMA PUNKTÓW

Liczba godzin w semestrze
w.

ćw.

15
15
30
15
15

30
15

5

lab.

p.

sem.

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
egzamin
egzamin
egzamin
zal. z oceną

Punkty
ECTS

zal. z oceną

5
5
4
4
4

5

zal. z oceną

2

7

7

zal. z oceną

3

7

7

zal. z oceną

3

4

5

zal. z oceną
zal bez
oceny

2

15
15

4

0
32

SEMESTR 2

Lp.

Nazwa
Przedmiotu

Liczba godzin w semestrze
w.

ćw.

1.
2.
3.
4.
5.

Statystyka matematyczna
Zarządzanie strategiczne
Marketing międzynarodowy

15
15
15

15
15
15

Handel zagraniczny
Seminarium magisterskie

8

8

6

Przedmioty
specjalnościowe
SUMA PUNKTÓW
ROCZNA SUMA
PUNKTÓW
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lab.

p.

Sem.

20
23

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
egzamin
egzamin
egzamin
egzamin

Punkty
ECTS
6
6
5
3

zal. bez
oceny

2

zal. z oceną

6
28
60
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II ROK
SEMESTR 3
Lp.

Nazwa
Przedmiotu

4.

Etyka w zarządzaniu
Logistyka
Przedsiębiorstwo na rynku
globalnym
Analiza finansowa

5.

Seminarium magisterskie

6.

Przedmiot specjalnościowy –
Reklama lub Budowanie
potencjału konkurencyjności
przedsiębiorstw
SUMA PUNKTÓW

1.
2.
3.

w.

ćw.

15
15

15
15

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
egzamin
egzamin

5

4

zal. z oceną

4

9

9

egzamin
zal. bez
oceny

5

zal. z oceną

3

Liczba godzin w semestrze
lab.

p.

sem.

20

10

Punkty
ECTS
7
6

0

25

SEMESTR 4

Zarządzanie procesami

15

15

5

4

3.

Zarządzanie produkcją
Tworzenie i rozwój grup
kapitałowych

Forma
egzaminu
(zaliczenia)
egzamin
egzamin

5

5

zal. z oceną

3

4.

Seminarium magisterskie

zal. bez
oceny

0

zal. z oceną

3

Lp.

1.
2.

5.
6.

Nazwa
Przedmiotu

Przedmiot specjalnościowy –
Organizacja pracy menedżera
lub Metody analizy sytuacji
finansowej przedsiębiorstw
Praca magisterska
SUMA PUNKTÓW
ROCZNA SUMA PUNKTÓW
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Liczba godzin w semestrze
Sem.
lab.
p.
w.
ćw.

20

8

Punkty
ECTS
5
4

20
35
60
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PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
II STOPIEŃ
STUDIA STACJONARNE
I NIESTACJONARNE
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Lista przedmiotów podstawowych w porządku alfabetycznym
Nazwa przedmiotu
Etyka w zarządzaniu
Koncepcje zarządzania
Makroekonomia
Prawo cywilne
Statystyka matematyczna
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Kod przedmiotu

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
ETYKA W ZARZĄDZANIU
Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęć: godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
5
podstawowy
polski
II
3
Stacjonarne
Ćwiczenia
30
Laboratoria
wykłady
15
7
II
3
Niestacjonarne
ćwiczenia
15
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Wojciech Jarecki, dr Patrycja Zwiech
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: wojciech.jarecki@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student zna podstawy zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania przedsiębiorstwem
 Umiejętności: student potrafi analizować zagadnienia z różnych punktów widzenia
 kompetencji (postawa): student potrafi pracować w grupie, merytorycznie dyskutować, uwzględniać opinie
innych
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
Tryb studiów

Rok

Semestr


Poznanie kierunków i systemów etycznych

Zrozumienie odpowiedzialności ponoszonej w biznesie i zarządzaniu
 Poznanie etycznych i nieetycznych aspektów konkurencji
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętność formułowania kodeksów etycznych

Umiejętność rozwiązywania konfliktów

Umiejętność etycznego konkurowania
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


Student potrafi wskazywać rozwiązania pojawiających się problemów etycznych w przedsiębiorstwie

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu:
 Ćw 1. Wybory gospodarcze i ich ograniczenia (2SS)
 Ćw 2 Wyjaśnienie podstawowych pojęć: Etyka, moralność, etyka biznesu, kazuistyka. Etyka biznesu jako
dział etyki (2SS)
 Ćw 3 Poziomy rozwoju moralnego (2SS)
 Ćw 4 Wybrane kierunki i systemy etyczne (2SS)
 Ćw 5 Modele społecznej odpowiedzialności (2SS)
 Ćw 6 Społeczna odpowiedzialność firmy (2SS)
 Ćw 7 Instytucjonalizacja etyki w firmie (2SS)
 Ćw 8 Kodeksy firm. Rozwiązywanie problemów moralnych w firmie (2SS)
 Ćw 9 Konflikty moralne w biznesie (2SS)
 Ćw 10 Koncepcja interesariuszy (2SS)
 Ćw 11 Etyka a konkurencja. Zasady uczciwej i nieuczciwej konkurencji (2SS)
 Ćw 12 Odpowiedzialność za środowisko naturalne (2SS)
 Ćw 13 Kultura organizacyjna. Konflikty w przedsiębiorstwie (2SS)
 Ćw 14 Przywództwo etyczne. Modele kierowania (2SS)
 Ćw 15. Kolokwium (2SS)
Europejski System Punktów Kredytowych
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W 1. Wybory gospodarcze i ich ograniczenia (2NS)
Ćw 1 Wyjaśnienie podstawowych pojęć: Etyka, moralność, etyka biznesu, kazuistyka. Etyka biznesu jako
dział etyki (2NS)
 W 2 Poziomy rozwoju moralnego (2NS)
 Ćw 2 Wybrane kierunki i systemy etyczne (2NS)
 W 3 Modele społecznej odpowiedzialności (2NS)
 Ćw 3 Społeczna odpowiedzialność firmy (2NS)
 W 4 Instytucjonalizacja etyki w firmie (2NS)
 Ćw 4 Kodeksy firm. Rozwiązywanie problemów moralnych w firmie (2NS)
 W 5 Konflikty moralne w biznesie (2NS)
 Ćw 5 Koncepcja interesariuszy (2NS)
 W 6 Etyka a konkurencja. Zasady uczciwej i nieuczciwej konkurencji (2NS)
 Ćw 6 Odpowiedzialność firmy za środowisko naturalne (2NS)
 W 7 Przywództwo etyczne. Modele kierowania (2NS)
 Ćw 7 Kultura organizacyjna. Konflikty w przedsiębiorstwie (2NS)
 Ćw 8. Kolokwium (2NS)
Forma i warunki zaliczenia:
Ćwiczenia – na ocenę wpływają: aktywność na zajęciach (30%), kolokwium opisowe (70%)
Egzamin – pytania opisowe. Analiza przypadku
Literatura podstawowa:
 M. Rybak, Etyka menedżera – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004
 B. Klimczak, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003
 I. Kuraszko, S. Augustyniak,15 Polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, FOB, Warszawa
2009
Literatura uzupełniająca:
 G. Bartkowiak, Człowiek w pracy, PWE, Warszawa 2009
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Organizacji i Zarządzania

Wydział: WNEiZ
Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin
15
30

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
ćwiczenia
6
laboratoria
podstawowy
polski
wykłady
15
Niestacjonarne
I
1
ćwiczenia
30
5
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoff, dr Aleksandra Rudawska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: aleksandra.rudawska@gmail.com
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) – znajomość zagadnień z obszaru: podstaw zarządzania, nauki o organizacji, zachowań organizacyjnych
 umiejętności (1) – student potrafi zastosować narzędzia zarządzania poznane w ramach podstawowych przedmiotów z
zarządzania m.in. algorytm procesu podejmowania decyzji, zasady organizacji pracy, analiza SWOT
 kompetencji (postaw) (1)– poszukiwanie materiałów literaturowych, pracy zespołowej
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z wybranymi teoriami, koncepcjami i technikami zarządzania (istota, założenia,
sposób wdrażania, wady i zalety, uwarunkowania) oraz mechanizmami funkcjonowania i rozwoju firm w zależności od ich
wielkości ze wskazaniem możliwości zastosowania różnych koncepcji zarządzania w poszczególnych fazach rozwojowych.
Ponadto podczas zajęć student będzie miał możliwość rozwinięcia umiejętności w zakresie analizy sytuacji firmy,
identyfikacji problemów oraz doboru koncepcji i technik zarządzania w celu poprawy efektywności działania.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Stacjonarne









I

1

Student potrafi przedstawić istotę omawianych teorii i koncepcji zarządzania (definicja, jaki rozwiązuje problem,
elementy, etapy wdrażania, warunki wdrażania, wady i zalety, efekty),
Student potrafi tłumaczyć mechanizmy zarządzania firmą i jej rozwoju,
Student potrafi dokonywać porównań koncepcji zarządzania (podobieństwa i różnice w obszarze istoty, elementów,
etapów, warunków i efektów wdrażania; zależności; możliwość wspólnego zastosowania).
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)
Student potrafi identyfikować problemy firmy i wskazać na ich przyczyny
Student potrafi zaproponować stosowne techniki i koncepcje zarządzania w zależności od sytuacji
Student potrafi opracować plan wdrożenia koncepcji zarządzania
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)

 Dobiera treść i metody prezentacji oraz prezentuje grupie
 Pobudza dyskusję i moderuje
Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych – przekazywanie wiedzy teoretycznej
popartej przykładami praktycznymi (wykład); Studia przypadków (ćwiczenia); Multimedialne prezentacje studentów dot.
wniosków z przygotowywanych prac pisemnych (ćwiczenia), Dyskusja nt uwarunkowań i efektów koncepcji zarządzania.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W 1 – Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnym świecie i miejsce koncepcji zarządzania
(2 h)
W 2 – Podstawowe charakterystyki postępowania menedżerów (2 h)
W 3 – Potencjał rozwojowy przedsiębiorstw (3 h)
W 4 – Istotne charakterystyki sprawnego działania przedsiębiorstwa (2 h)
W 5 – Koncepcje zarządzania – filozofia jakości, filozofia organizacji uczącej się (2 h)
W 6 – Koncepcje zarządzania według perspektywy celów, kosztów, jakości, przebiegu procesów i przebiegu wiedzy (4h)
ĆW 1 – Studium przypadku wprowadzające do problematyki koncepcji zarządzania (2h)
ĆW 2 – Studium przypadku Zwierciadło – rozwinięcie umiejętności identyfikowania i analizy problemów (4h)
ĆW 3 – Koncepcje ukierunkowane na jakość – TQM, Six Sigma, Just in Time (4h)
Europejski System Punktów Kredytowych
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ĆW 4 – Koncepcje ukierunkowane na zmianę organizacji – teoria ograniczeń, benchmarking, outsourcing, reengineering
(4h)
ĆW 5 – Ukierunkowanie na kluczowe działania – zarządzanie przez cele, kluczowe czynniki sukcesu (2h)
ĆW 6 – Kolokwium I (2h)
ĆW 7 – Kontrola działania firmy – Activity Based Management, Economic Value Added, Strategiczna Karta Wyników (2
h)
ĆW 8 – Relacje z otoczeniem – teoria interesariuszy, teoria gron (2h)
ĆW 9 – Koncepcje zorientowane na wiedzę – zarządzanie wiedzą, organizacja ucząca się (2h)
ĆW 10 – Przewidywane przyszłości – foresight (2h)
ĆW 11 – studium przypadku – identyfikacja problemów firmy, propozycja zastosowania koncepcji zarządzania (2h)
ĆW 12 – Kolokwium II (2h)
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin w formie ustnej obejmujący zakres tematów omawianych podczas wykładów i podczas ćwiczeń
Zaliczenie na podstawie:
 Dwóch kolokwiów przeprowadzanych w formie pisemnej, pytania otwarte;
 Zespołowa praca pisemna składająca się z części teoretycznej i praktycznej - charakterystyka koncepcji zarządzania
wg podanych wytycznych i przedstawienie sposobu/możliwości zastosowania tej koncepcji w warunkach polskich w
wybranym przedsiębiorstwie
 Zespołowa prezentacja 30 minutowa w oparciu o przygotowaną pracę pisemną – ocena rodzaju i sposobu
prezentowania treści merytorycznych, umiejętności angażowania i aktywizowania słuchaczy i prowadzenia dyskusji;
 Raporty ze studiów przypadku.
Literatura podstawowa:
 M. Małgorzata, A. Szpitter, Koncepcje zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 Metody organizacji i Zarządzania, red. S. Duchniewicz, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2005.
 J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, Polskie Wydawnictw Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca:







P. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Oficyna ekonomiczna, Karkó2004.
P.S. Pande, R.F. Neuman, R.R. Cavanagh, Six Sigma.Sposób poprawy
Ch.L.Gay, J.Essinger, Outsourcing strategiczny. Koncepcja modele I wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2002
K. Borodako, Foresight w zarządzaniu strategicznym, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna Krata Wyników. Jak przełożyd strategie na działanie, PWN,
Warszawa 2001.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Makroekonomii

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): Studia stacjonarne II stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

MAKROEKONOMIA
Tryb studiów

Rok
I

Semestr
1

I

1

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rodzaj zajęć:
wykłady
Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady
ćwiczenia
Laboratoria

Liczba
godzin
15
15

Punkty
ECTS:
5

15
15

5

Typ przedmiotu
podstawowy

Język
wykładowy
polski

Prowadzący przedmiot:
1. dr hab. Danuta Miłaszewicz, dmilasz@wneiz.pl
2. dr hab. Krzysztof Janasz, gkrja@poczta.onet.pl
3. dr Wiesława Kostanciak, kostanciak@wp.pl
4. dr Rafał Nagaj, wasik@wneiz.pl
5. dr Lech Próchnicki, lproch@mikroplan.com.pl
6. dr Piotr Szkudlarek, tatus@wneiz.pl
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: tatus@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie: wiedzy, umiejętności, kompetencji (postaw):

1. ogólna znajomośd zjawisk makroekonomicznych z poziomu I studiów,
2. sprawność korzystania z narzędzi matematycznych,
3. umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje cele w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Student zna podstawowe narzędzia w polityce fiskalno-monetarna i ich wpływ na równowagę wewnętrzną i zewnętrzną
Student zna modele makroekonomiczne wzrostu gospodarczego
Student posiada dogłębną wiedzę z zakresu nowych nurtów w teorii makroekonomii.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)

Student przewiduje skutki prowadzonej polityki fiskalnej i monetarnej oraz poddaje krytycznemu osądowi
prowadzoną bieżącą politykę makroekonomiczną.
Student potrafi wskazad na podstawie nowych nurtów w teorii makroekonomii narzędzia dla polityki
makroekonomicznej.
Student posiada umiejętnośd posługiwania się modelami makroekonomicznymi w analizie zjawisk i procesów
gospodarczych zachodzących we współczesnych gospodarkach.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)

Poznanie uwarunkowao i zależności ekonomicznych w gospodarce rynkowej oraz narzędzi polityki
makroekonomicznej.
Metody dydaktyczne:
1.Podręcznik akademicki oraz materiały pomocnicze.
2.Prezentacje przy wykorzystaniu wideoprojektora.
3.Case study.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
WYKŁADY:
W1-Modele równowagi makroekonomicznej – 3h
W2-Polityka fiskalno-monetarna a równowaga wewnętrzna i zewnętrzna – 2h
W3-Model agregatowego popytu i podaży; ujęcie krótko i długookresowe – 2h
W4-Teoria racjonalnych oczekiwań – 1h
W5-Modele wzrostu gospodarczego – 3h
Europejski System Punktów Kredytowych

33

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

W6-Nowe nurty w teorii makroekonomii – 4h
ĆWICZENIA
ĆW1- Modele równowagi makroekonomicznej – 3h
ĆW2- Polityka fiskalno-monetarna a równowaga wewnętrzna i zewnętrzna – 2h
ĆW3- Model agregatowego popytu i podaży; ujęcie krótko i długookresowe – 2h
ĆW4- Teoria racjonalnych oczekiwań – 1h
ĆW5- Modele wzrostu gospodarczego – 2h
ĆW6- Nowe nurty w teorii makroekonomii – 4h
ĆW7-Kolokwium – 1h
Forma i warunki zaliczenia:
Test, Prezentacja, Egzamin pisemny w formie testu
Literatura podstawowa:

1. Cz. Sułkowski (red.), Podstawy teorii i polityki makroekonomicznej, Zapol, wyd. II zmienione, Szczecin 2008.
2. M. Ratajczak, Współczesne teorie makroekonomiczne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznao, 2007.
3. R.I. Barro, Makroekonomia, PWE Warszawa 1997.
4. D. Begg, St. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
5. R.E. Hall, J.B. Taylor, Makroekonomia: Teoria funkcjonowania i polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007.
6. N.G. Mankiw, P.M. Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2008.
7. B.Snowdorn, H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszaw 1998.
Literatura uzupełniająca:
1. D. Miłaszewicz (red.), Podstawy makroekonomii, volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2011.
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Zarządzania Finansami

Wydział: WNEiZ
Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): studia magisterskie
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Prawo cywilne
Tryb studiów

Rok
II

Semestr
III

II

III

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rodzaj zajęć:
wykłady
Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady
ćwiczenia
Laboratoria

Liczba
godzin
30

Punkty
ECTS:
4

30

4

Typ przedmiotu
obowiązkowy

Język
wykładowy
polski

Prowadzący przedmiot: dr Robert Piszko
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: piszko@inet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:

wiedzy (1) student opanował podstawowe informacje o prawie(akty normatywne, wykładnia i stosowanie prawa, zna
podstawowe reguły uczestniczenia w obrocie prawnym;
 umiejętności (1) student potrafi rozważyć sens językowy i pozajęzykowy tekstu prawnego
 kompetencji (postaw) (1) student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, jest
językowo przygotowany do analizy różnego rodzaju tekstów , w tym tekstów prawnych
Cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami prawa
Przedmiot obejmuje nauczanie podstaw prawa
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)









Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami wykładni i stosowania prawa cywilnego;
Zapoznanie studenta z uregulowaniami części ogólnej prawa cywilnego;
Zapoznanie studenta z uregulowaniami w zakresie umów;
Zapoznanie studenta z zasadami odpowiedzialności cywilnoprawnej.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)
Student potrafi wykorzystać instytucje prawa cywilnego w kształtowaniu sytuacji prawnej przedsiębiorcy;
Student potrafi ocenić dopuszczalność zawierania umów o określonej treści;
Student potrafi oszacować zakres odpowiedzialności cywilnoprawnej
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Student potrafi uwzględnid uregulowania cywilnoprawna w poprawnym kształtowaniu swojego uczestniczenia w
obrocie prawnym.
Metody dydaktyczne: metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda
aktywizująca, metody symulacyjne
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
1. Pojęcie prawa cywilnego.
2. Źródła prawa cywilnego.
3. Zdarzenia prawne. Stosunek cywilnoprawny.
4. Wykładnia prawa cywilnego.
5. Podstawy prawa rzeczowego.
6. Podstawy prawa zobowiązao częśd ogólna.
7. Podstawy prawa zobowiązao częśd szczegółowa.
8. Wykonanie zobowiązao.
9. Prawo podmiotowe. Nadużycie prawa.
10. Pojęcie odpowiedzialności cywilnej.
11. Odpowiedzialnośd kontraktowa.
12. Czyny niedozwolone.
13. Obowiązki menedżerów w świetle prawa cywilnego.Podstawowe uregulowania dotyczące pracy.
14. Odpowiedzialnośd prawna.
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15. Prawo w praktyce gospodarczej.
Forma i warunki zaliczenia:
egzamin
Literatura podstawowa:
1. E.Gniewek,Podstawy prawa cywilnego, CH.Beck 2010.
2. P.Stec,M.Załucki, Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, Difin 2010.
3. K.Piasecki,Wstęp do nauki prawa cywilnego, Difin 2009.
Literatura uzupełniająca:
1. Z.Radwaoski, Prawo cywilne, Cześd ogólna CH.Beck 2009,wyd.10;
2. Z.Radwaoski,Zobowiązania.Częśd ogolna, CH.Beck 2005;
3. Z.Radwaoski, J.Panowicz-Lipska, Częśd szczegółowa, CH.Beck 2009.
4. H.Witczak,A.Kawałko, Zobowiązania,wyd. 3, CH.Beck 2010;
5. H.Witczak,A.Kawałko, Prawo cywilne, Cześd ogólna CH.Beck 2009, wyd.3,
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Ekonometrii i Statystyki/ Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: ZARZĄDZANIE
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): studia II stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
STATYSTYKA MATEMATYCZNA

Tryb studiów

Rok
II

Semestr
3

II

3

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rodzaj zajęć:
wykłady
Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady
ćwiczenia
Laboratoria

Liczba
godzin
15
15

Punkty
ECTS:
4

15
15

6

Typ przedmiotu
podstawowy

Język
wykładowy
polski

Prowadzący przedmiot: dr Christian Lis
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus:
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy (1) – znajomość rachunku różniczkowego i całkowego oraz miar statystyki opisowej
 umiejętności (1) - stosowanie metod z przedmiotów „Statystyka opisowa i ekonomiczna” i „Analiza matematyczna”
 kompetencji (postaw) (1) - zdolność do czytania i rozumienia wywodu logicznego
Cele przedmiotu: Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, umiejętności stosowania
metod wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych z uwzględnieniem modelowania ekonometrycznego.
Przedmiot obejmuje wykłady z wykorzystaniem (w miarę potrzeb) foliogramów/prezentacji badań zjawisk ekonomicznospołecznych oraz ćwiczenia – praca indywidualna i w grupach (w miarę możliwości, w laboratoriach komputerowych).
EFEKTY W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Student powinien znać:
 sposoby prezentacji zmiennych losowych, w tym rozkładu normalnego, ich opisu przy pomocy parametrów oraz
podstawowych funkcji,
 własności estymatorów charakterystyk opisu struktury zbiorowości oraz własności ich rozkładów
 własności rozkładów statystyk sprawdzających we wnioskowaniu statystycznym na podstawie testów
EFEKTY W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)
Student powinien umieć:
 prezentować zmienne losowe ciągłe i skokowe z wykorzystaniem charakterystyk liczbowych, w tym zmienne o
rozkładzie normalnym i ich transformacje
 dobrać model estymacji oraz dokonać szacunku parametrów opisu struktury zbiorowości z uwzględnieniem założeń
modelu
 przeprowadzić weryfikację hipotez statystycznych dotyczących parametrów opisu struktury zbiorowości,
występowania współzależności oraz istotności parametrów modelu ekonometrycznego.
EFEKTY W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)
Student
 przeprowadza proste analizy na podstawie próby losowej wskazując możliwości uogólnienia wyników na populację,
 na podstawie przeprowadzonych procedur weryfikacji hipotez formułuje wnioski o populacji ,
 ocenia jakość wniosków konstruowanych na podstawie oszacowanych modeli ekonometrycznych w profesjonalnych
tekstach ekonomicznych.
Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia w formie rozwiązywania zadań – praca w grupie i praca indywidualna
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zmienne losowe i ich rozkłady. Parametry rozkładów zmiennych losowych.
Wprowadzenie do problematyki wnioskowania statystycznego.
Estymatory, rozkłady statystyk z próby, estymacja przedziałowa.
Estymacja statystyczna w analizie struktury
Weryfikacja parametrycznych hipotez statystycznych. Błędy w procesie weryfikacji
Weryfikacja parametrycznych hipotez statystycznych w analizie struktury
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7. Wprowadzenie do estymacji modeli ekonometrycznych
8. Weryfikacja modeli ekonometrycznych
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny (50%), 1. kolokwium (25%), 2. kolokwium (25%)
Literatura podstawowa:
1.
Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.: Statystyka. Zbiór zadań. Cz. II. Wydawnictwo NaukowoTechniczne, Warszawa 2005.
2.
Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.: Wzory i tablice statystyczne. Katedra Ekonometrii i
Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1997.
3.
Gersternkorn T., Śródka T.: Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa.
4.
Hozer J., Kolanko E., Korol M., Lasota B., Witek M.: Statystyka. Część II. Wnioskowanie statystyczne.
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
5.
Krysicki W., Bartos J. i in.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, PWN,
Warszawa 1993
6.
Ekonometria stosowana w przykładach i zadaniach, pr. zbior. pod red. J. Hozera, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój,
KEiS, WNEiZ, Szczecin 2007
Literatura uzupełniająca:

1. Zając K.: Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa 1994.
2. Zeliaś A.: Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
Publikacje GUS: roczniki statystyczne, miesięczne informacje o sytuacji gospodarczej kraju, miesięczne
informacje o zmianach cen w gospodarce narodowej, inne publikacje o charakterze metodologicznym.
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PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
II STOPIEŃ
STUDIA STACJONARNE I
NIESTACJONARNE
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Lista przedmiotów kierunkowych w porządku alfabetycznym
Nazwa przedmiotu
Logistyka
Marketing międzynarodowy
Negocjacje
Przedsiębiorczość
Zarządzanie procesami
Zarządzanie strategiczne
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Katedra Zarządzania
Przedsiębiorstwem

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
LOGISTYKA

Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęć:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
15
5
kierunkowy
polski
Stacjonarne
Ćwiczenia
15
Laboratoria
II
3
wykłady
15
6
Niestacjonarne
ćwiczenia
15
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Katarzyna Kozioł-Nadolna, dr Katarzyna Szopik-Depczyńska, mgr Roman Tylżanowski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kkoziol@univ.szczecin.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy – student zna rodzaje działalności prowadzone przez podmioty gospodarcze oraz formy prowadzenia
działalności gospodarczej
 umiejętności – student potrafi sklasyfikować rodzaje działalności
 kompetencji (postaw) – student potrafi pracować w grupie, jest przygotowany do rozwiązywania analiz przypadków
Cele przedmiotu: Podstawowym celem jest zrozumienie istoty i roli logistyki w zarządzaniu organizacją.
Tryb studiów

Rok
II

Semestr
3

CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
 Znajomość podstawowych kategorii z zakresu logistyki
 Znajomość strategii logistycznych
 Znajomość procesów logistyki zakupu, produkcji i dystrybucji
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)
 Umie sklasyfikować i wyliczyć modele sterowania zapasami i system planowania potrzeb materiałowych
 Umie wymienić rodzaje kosztów logistycznych, wyliczyć wskazane koszty
 Potrafi wskazać czynniki kształtujące koszty w przedsiębiorstwie
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Potrafi ocenić rozwiązania logistyczne z punktu widzenia ich racjonalności i efektywności logistycznej

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 W1 - Istota logistyki. Kategorie logistyki (2h SS, 2h SN)
 W2 - Sfery działań logistycznych (2h SS, 2h SN)
 W3 – Systemy logistyczne (2h SS, 2h SN)
 W4-Infrastruktura logistyczna (2h SS, 2h SN)
 W5-Planowanie potrzeb materiałowych (2h SS, 2h SN)
 W6-Modele i metody sterowania zapasami (2h SS, 2h SN)
 W7-Sterowanie przepływami produkcji i materiałów (2h SS, 2h SN)
 W8-Analiza i formułowanie strategii logistycznej firmy. Analiza potrzeb klienta (2h SS, 2h SN)
 ĆW1- Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie (2h SS, 2h SN)
 CW2-Analiza zapasów w przedsiębiorstwie (2h SS, 2h SN)
 ĆW3-Koszty logistyczne w przedsiębiorstwie (2h SS, 2h SN)
 ĆW4-Analiza kosztów logistycznych (2h SS, 2h SN)
 CW5- Logistyka procesów zakupu (2h SS, 2h SN)
 Ćw6- Logistyka procesów produkcji (1h SS, 1h SN)
 Ćw7- Logistyka procesów dystrybucji (2h SS, 2h SN)
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ĆW8-Kolokwium (2h SS, 2h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie w formie pisemnej (kolokwium) oraz egzamin. Sprawdza osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności. Obejmuje część pytań otwartych (do 10 pytań), rozwiązywanie zadań (do 3 zadań) oraz interpretację
praktycznych zagadnień (1 przykład).
Literatura podstawowa:
 Elżbieta Gołembska, Logistyka w gospodarce światowej, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 P. Blaik, Logistyka. PWE, Warszawa 2002.
 K. Kozioł, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie przemysłowym, w: Zarys strategii rozwoju przemysłu, W. Janasz
(red.). Difin, Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca:
 S. Abt, Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka logistyka. AE Poznań 2008.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Marketingu

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Marketing międzynarodowy
Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęć:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
15
5
kierunkowy
I
2
polski
Stacjonarne
Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady
15
5
II
2
Niestacjonarne
ćwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. Ewa Frąckiewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus:
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student zna podstawy ekonomii i marketingu
 Umiejętności: umiejętność znalezienia i studiowania marketingowych źródeł wtórnych
 Kompetencji (postaw): student cechuje się samodyscypliną, potrafi pracować w grupie
Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z istotą marketingu międzynarodowego, zwrócenie uwagi na występujące odmienności w otoczeniu
przedsiębiorstw i ich konsekwencji w postaci konieczności dostosowania podejmowanych działań marketingowych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów

Rok

Semestr





Zrozumienie na czym polega i z czego wynika odmienność otoczenia międzynarodowego firm
Znajomość strategii marketingu międzynarodowego w zakresie ich standaryzacji i dywersyfikacji
Znajomość ograniczeń stosowania standaryzacji w marketingu międzynarodowym
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Student umie zidentyfikować elementy otoczenia międzynarodowego firmy
Student potrafi wskazać na różnice i podobieństwa między rynkami oraz ocenić ich konsekwencje dla narzędzi
marketingu miks
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Student cechuje się empatią, posiada umiejętność współpracy

Metody dydaktyczne: wykład audytoryjny, dyskusje, studia przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 Procesy globalizacji rynków i przedsiębiorstw. Pojęcie marketingu międzynarodowego i euromarketingu. (2hSS)
W2 Zróżnicowanie a standaryzacja. Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstwa. (2hSS)
W3 Rodzaje strategii międzynarodowych. Badania rynkowe i marketingowe na rynkach zagranicznych. (2hSS)
W4 Realizacja polityki produktu. Międzynarodowy cykl życia produktu. (2hSS)
W5 Sprzedaż produktów – wybór strategii i kanału dystrybucji(2hSS)
W6 Kształtowanie ceny na arenie międzynarodowej(2hSS)
W7 Specyfika komunikacji biznesowej w marketingu międzynarodowym(2hSS)
W8 Organizacja marketingu międzynarodowego. Problemy wdrażania marketingu międzynarodowego (2hSS)
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin z wykładów – ok. 25. pytaniowy test wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi
Literatura podstawowa:
 Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2007
 Grzesiuk A., Marketing międzynarodowy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007
 Komor M., Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000
 Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
Literatura uzupełniająca:
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Figiel A., Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa 2004
Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007
Karcz K., Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004

Yip G. S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
NEGOCJACJE
Punkty
Typ
Język
Liczba godzin
Rodzaj zajęć:
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
wykłady
15
4
kierunkowy
polski
I
1
Stacjonarne
Ćwiczenia
15
Laboratoria
wykłady
15
4
I
1
Niestacjonarne
ćwiczenia
15
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Marta Młokosiewicz, dr Jarosław Korpysa
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: skrzynka21@vp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student ma znajomość podstaw socjologii oraz komunikacji interpersonalnej
 umiejętności: analitycznego myślenia
 kompetencji (postaw): postawa kreatywna, umiejętność pracy w grupie, komunikowania się z innymi
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące zasad i uwarunkowań negocjacji, istoty skutecznego negocjowania
oraz umiejętności negocjacyjnych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
Tryb studiów

Rok

Semestr





zrozumienie zasad oraz uwarunkowań negocjowania
znajomość faz negocjacji, podstawowych stylów i taktyk negocjowania
znajomość reguł etycznego negocjowania
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI



student umie posłużyć się zdobytą wiedzą do przeprowadzenia krótkich negocjacji na zadany temat z użyciem
wybranych technik
student umie odróżnić skuteczne od manipulacyjnych technik negocjowania
student potrafi zastosować obronę przed taktykami manipulacyjnymi
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH





student potrafi pełnić rolę negocjatora w sytuacji konfliktowej mając świadomość znaczenia profesjonalizmu i
etyczności działań
Metody dydaktyczne: wykład, filmy szkoleniowe, dyskusja, case study, kwestionariusz negocjacyjny, scenki
negocjacyjne, praca w grupach
Treści merytoryczne przedmiotu:
W 1. Pojęcie i uwarunkowania oraz alternatywy negocjacji – 2 godz. SS i SN
W 2. Model negocjacji. Etapy negocjacji – 2 godz. SS i SN
W 3. Priorytety w negocjacjach – 2 godz. SS i SN
W 4. Style negocjowania – 2 godz. SS i SN
W 5. Czynnik emocjonalny i „mowa ciała” w negocjacjach – 2 godz. SS i SN
W 6. Skuteczne taktyki negocjowania - 2 godz. SS i SN
W 7. Manipulacja w negocjacjach i sposoby obrony przed taktykami manipulacyjnymi. Reguły etycznego
negocjowania – 3 godz. SS i SN
Ćw.1. Sposoby rozwiązywania konfliktów – 2 godz. SS i SN
Ćw.2. Styl twardy, miękki i rzeczowy w negocjacjach – grupowe opracowywanie zagadnień tematycznych – 2
godz. SS i SN
Ćw.3. Przygotowanie do negocjacji - grupowe opracowywanie zagadnień tematycznych - 2 godz. SS i SN
Ćw.4. Cechy dobrego negocjatora. Czynnik emocjonalny i „mowa ciała” w negocjacjach - grupowe
opracowywanie zagadnień tematycznych. - 2 godz. SS i SN
Ćw.5. Skuteczne taktyki w negocjacjach - scenki negocjacyjne - 2 godz. SS i SN
Ćw.6. Manipulacja w negocjacjach i obrona przed taktykami manipulacyjnymi – grupowe opracowywanie
zagadnień tematycznych - 2 godz. SS i SN
Ćw.7. Prezentacja scenek negocjacyjnych - 3 godz. SS i SN
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Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 przygotowanego indywidualnie arkusza negocjacji, opisu sytuacji negocjacyjnej oraz zaprezentowanej scenki
negocjacyjnej – sprawdzenie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności
Literatura podstawowa:
 Rządca R., Negocjacje w interesach. Jak negocjują organizacje, PWE, Warszawa 2003.
Literatura uzupełniająca:








Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, PWE, Warszawa 2007
Bercoff M. A., Negocjacje, PWE, Warszawa 2007
Kałążna-Drewioska U., Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, Akademia Ekonomiczna we
Wrocławiu, Wrocław 2006
Rządca R., Wujec P., Negocjacje, PWE, Warszawa 2001
Winch A., Negocjacje: jednostka – organizacja – kultura, Difin, Warszawa 2005
Czasopisma: Organizacja i Kierowanie, Personel i Zarządzanie
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Wydział: WNEiZ
Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu
NAZWA PRZEDMIOTU:
PRZESIĘBIORCZOŚĆ

Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęć:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
15
4
kierunkowy
polski
Stacjonarne
Ćwiczenia
15
Laboratoria
I
I
wykłady
15
4
Niestacjonarne
ćwiczenia
15
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Barbara Czerniachowicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: b.czerniachowicz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: Znajomość zagadnień ogólnoekonomicznych wykładanych w ramach makro- i mikroekonomii, nauki o
przedsiębiorstwie, teorii zarządzania.
 Umiejętności: umiejętność zakładania działalności gospodarczej, umiejętność napisania biznesplanu.
 Kompetencji (postaw): gotowość do prezentacji innowacyjnych pomysłów na biznes, kreatywność, współpraca w
zespole.
Cele przedmiotu:
Zasadniczym celem przedmiotu jest prezentacja zapoznanie studentów z nowoczesnym i zintegrowanym podejściem do
problemu przedsiębiorczości indywidualnej, w tym akademickiej, a także organizacyjnej.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów








Rok
I

Semestr
I

Znajomość procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz źródeł jej finansowania
Zdobycie wiedzy na temat sposobu zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o ideę intraprzedsiebiorczości
Znajomość istoty i znaczenia przedsiębiorczości akademickiej oraz przedsiębiorstw typu spin off i spin out
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)
Student potrafi przygotować plan wdrożenia przedsiębiorczego pomysłu
Student umie wskazać adekwatne źródła finansowania pomysłu gospodarczego
Student potrafi formułować i wdrożyć przedsiębiorcze rozwiązanie
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)

 identyfikacja cech, zachowań przedsiębiorczych u studentów oraz możliwości zdobywania nowych kompetencji
 Student umie zidentyfikować własny potencjał w obszarze zachowań przedsiębiorczych
Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji

Dyskusje studentów

Praca z grupach nad problemem

Prezentacje biznesplanów
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1- Pojęcie, typy i znaczenie przedsiębiorczości oraz organizacji przedsiębiorczych (2h SS, 2h SN)
W2- Przedsiębiorca, przedsiębiorczość wewnętrzna i zewnętrzna. Uwarunkowania przedsiębiorczości korporacyjnej.
Cechy przedsiębiorczej osoby i orientacje na przedsiębiorczość. (2h SS, 2h SN)
W3- Przedsiębiorczość akademicka, podstawowe pojęcia, instrumenty oraz funkcjonowanie inkubatorów akademickich,
parków technologicznych, tworzenie akademickiej infrastruktury technologicznej, intelektualnej, źródła finansowania,
tworzenie organizacji spin-out i spin-off (2h SS, 2h SN)
W4- Istota i rola przedsiębiorczości intelektualnej oraz klasyfikacje przedsiębiorców w praktyce gospodarczej(2h SS, 2h
SN)
W5- Przedsiębiorczość jako proces. Planowanie przedsięwzięć, organizowanie zasobów oraz określenie zasad wdrożenia
planu (2h SS, 2h SN)
W6- Nastawienia wobec przedsiębiorczości i możliwości ich zmian. Identyfikacja szans przedsiębiorczych i ryzyko
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związane z prowadzeniem działalności (2h SS, 2h SN)
W7- Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość międzynarodowa(3h SS, 3h SN)
ĆW1- Wprowadzenie do przedsiębiorczości. Rozumienie pojęcia – case study „definicja przedsiębiorczości”, dyskusja.
Przedsiębiorczość indywidualna. Case – study „Potrzeba samorealizacji jako motor przedsiębiorczości indywidualnej” (2h
SS, 2h SN).
ĆW2- Przedsiębiorcze postawy – case study „czy jestem przedsiębiorczy” – test „role grupowe”
Biznesplan jako plan rozwojowy działalności gospodarczej(2h SS, 2h SN).
ĆW3-Przedsiębiorczość korporacyjna – wprowadzenie case study „intraprzedsiębiorczość jako innowacyjna koncepcja
zarządzania” (4h SS, 1h SN).
ĆW4-Przedsiebiorczość akademicka – prezentacja projektów(4h SS, 4h SN).
ĆW5- Komunikacja interpersonalna – cechy dobrej komunikacji, rola dobrej komunikacji w pracy zespołowej. Case study
– burza mózgów(2h SS, 2h SN).
ĆW6 – zaliczenie pisemne (1h SS, 1h SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne: (50% oceny) zaliczenie pisemne w formie około 6 pytań otwartych.
Projekty: (50% oceny) studenci w grupach roboczych (3-5 os.) przygotowują biznesplan w ramach idei przedsiębiorczości
akademickiej. Na ocenę projektu wpływa: innowacyjność pomysłu, racjonalność planu, przejrzystość prezentacji,
zaangażowanie wszystkich członków grupy, możliwość (realizacja) projektu w środowisku akademickim.
Literatura podstawowa:

Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Nawojczyk M., Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2009.

Kaczmarzyk K., Przedsiębiorczość jako sposób myślenia i działania, Promotor, Warszawa 2008.

Makieła Z., Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008.

Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy, Ekonomiczne problemy usług nr.8, Zeszyty Naukowe
nr. 453, red. P. Niedzielski, E. Stawasz, K. Poznańska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2007.

Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne, Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca:

Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, Wydawnictwo SGH Warszawa 2006.

Wiedza przedsiębiorczość bogactwo, red. S. Kwiatkowski, M.B. Kamiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2006.

Rozwój przedsiębiorstw. Zarządzanie i diagnoza, red. M. Białasiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2004.

Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, red. M. Białasiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2002.



Kwiatkowski S., Przedsiębiorczośd intelektualna. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
ZARZĄDZANIE PROCESAMI
Punkty
Typ
Język
Liczba godzin
Rodzaj zajęć:
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
wykłady
15
4
kierunkowy
polski
I
2
Stacjonarne
Ćwiczenia
15
Laboratoria
wykłady
15
5
II
4
Niestacjonarne
ćwiczenia
15
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Marek Kunasz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kunaszm@tlen.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna wybrane koncepcje i metody zarządzania oraz dysponuje wiedzą dotyczącą struktur
organizacyjnych i struktur zarządzania (będąc świadom wad i zalet poszczególnych rozwiązań).
 umiejętności: student potrafi dokonać opisu rzeczywistości organizacyjnej z wykorzystaniem technik
opisowych (np. stenografii organizatorskiej), zaprojektować rozwiązania strukturalne (struktura organizacyjna
i struktura zarządzania), określać cele i konstruować systemy pomiaru rzeczywistości organizacyjnej.
 kompetencji: student potrafi pracować w grupie oraz ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego.
Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty i prawidłowości podejścia procesowego w zarządzaniu oraz poznanie
zasad i narzędzi zarządzania procesowego.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
Tryb studiów

Rok

Semestr



Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania procesami oraz wskazać różnice w
podejściu funkcjonalnym i procesowym.
 Student zna hierarchię i typologię struktury procesów oraz potrafi przedstawić etapy ewolucji struktury
organizacji procesowej.
 Student zna i potrafi opisać wzorcowe rozwiązania we wdrażaniu zarządzania procesowego.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI



Student potrafi opracować i wdrożyć metodykę wdrażania zarządzania procesami gospodarczymi.
Student potrafi opisać proces identyfikując: cel, mierniki, granice procesu, osoby odpowiedzialne za proces
oraz zasoby niezbędne do realizacji procesu.
 Student potrafi mapować procesy.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


Student potrafi ocenić funkcjonalne i procesowe rozwiązania strukturalne.

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, dyskusja, ćwiczenia, symulacje, metody przypadków.
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W1 - Orientacja funkcjonalna i procesowa (2 godz.).
 W2 - Podejście procesowe w koncepcjach zarządzania (2 godz.).
 W3 - Metodyka wdrażania zarządzania procesowego (2 godz.).
 W4 - Identyfikacja procesów (2 godz.).
 W5 - Standaryzacja i odwzorowywanie procesów (2 godz.).
 W6 - Formy organizacji procesowej (2 godz.).
 W7 - Wdrażanie zarządzania procesowego (3 godz.).
 Ćw 1 - Orientacja funkcjonalna i procesowa (2 godz.).
 Ćw 2 - Podejście procesowe w koncepcjach zarządzania (2 godz.).
 Ćw 3 - Metodyka wdrażania zarządzania procesowego (2 godz.).
 Ćw 4 - Identyfikacja procesów (2 godz.).
 Ćw 5 - Standaryzacja i odwzorowywanie procesów (2 godz.).
 Ćw 6 - Formy organizacji procesowej (2 godz.).
 Ćw 7 - Wdrażanie zarządzania procesowego (2 godz.).
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Ćw 8 – Zaliczenie (1 godz.)

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Obserwacji pracy na zajęciach (20%) podczas obecności przy tablicy, dyskusji panelowych bądź pracy w
grupie nad przygotowywanym projektem własnym, testujących osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy, umiejętności oraz postaw.
 Zaliczenia pisemnego (40 %) testującego osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, złożonego z
pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz zadań.
 Projektu własnego (40 %) testującego osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności. Projekt
powinien zawierać: charakterystykę wybranej firmy, identyfikację grup procesów (zobrazowanych opisowo i
na mapie relacji), opis wybranego procesu i składających się nań podprocesów, propozycję zmian w strukturze
organizacyjnej oraz opis wybranej czynności organizacyjnej.
Literatura podstawowa:
 Kunasz M., Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin 2010.
 Kunasz M., Praktyczne aspekty zarządzania procesami, Economicus, Szczecin 2010.
 Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 Muller R., Rupper P., Process reengineering, Astrum, Wrocław 2000.
 Rummler G.A., Brache A.P. , Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
Literatura uzupełniająca:
 Grajewski P., Koncepcja struktury organizacji procesowej, Dom Organizatora, Toruń 2003.
 Hammer M., Reinżyneria i jej następstwa, PWN, Warszawa 1999.
 Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002.
 Kisielnicki J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa 2008.
 Łuczak J., Matuszak-Flejszman A., Metody i techniki zarządzania jakością, Quality Progress, Poznań 2007.
 Romanowska M., Trocki M. (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, SGH, Warszawa 2004.
 Weiss E., Godlewska M. (red.), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, Vizja Press & T, Warszawa 2007.
 Czasopisma: Zarządzanie na świecie, Manager, Przegląd organizacji, Problemy Jakości.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Katedra Zarządzania
Przedsiębiorstwem

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie strategiczne
Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęć:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
15
5
obowiązkowy
polski
Stacjonarne
Ćwiczenia
15
Laboratoria
I
2
wykłady
15
6
Niestacjonarne
ćwiczenia
15
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Katarzyna Kozioł-Nadolna, dr Katarzyna Szopik-Depczyńska, mgr Roman Tylżanowski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kkoziol@univ.szczecin.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy – student zna rodzaje działalności prowadzone przez podmioty gospodarcze oraz formy prowadzenia
działalności gospodarczej
 umiejętności – student potrafi sklasyfikować rodzaje działalności
 kompetencji (postaw) – student potrafi pracować w grupie, jest przygotowany do rozwiązywania analiz przypadków
Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z istotą i zasadami zarządzania strategicznego i strukturą strategii
realizowanych na wszystkich poziomach organizacji. Przekazanie wiedzy na temat najważniejszych koncepcji i metod
wykorzystywanych w procesie analizy strategicznej wszystkich wymiarów otoczenia przedsiębiorstwa, kryteriów wyboru
optymalnej strategii działania na rynku zarówno krajowym jak i ponadnarodowym.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów

Rok
I

Semestr
2

 Znajomość zasad i szkół w zarządzaniu strategicznym
 Znajomość strategii zarządzania
 Znajomość metod analizy strategicznej
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)
 Student umie dokonać analizy strategicznej makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego
 Umie dokonać analizy strategicznej potencjału wewnętrznego firmy
 Potrafi dokonać wyboru strategii dla firmy
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Potrafi dokonać oceny pozycji strategicznej firmy

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 W1 - Koncepcje zarządzania strategicznego. Pojęcie zarządzania strategicznego. Funkcje zarządzania. Zasady
zarządzania strategicznego (3h SS, 2h SN)
 W2 - Pojęcie i typologia strategii zarządzania. Elementy strategii. Sposoby identyfikacji strategii. Procedura
identyfikacji strategii. (2h SS, 2h SN)
 W3 – Wizja. Misja. Domena działania. Szkoły w zarządzaniu strategicznym (2h SS, 2h SN)
 W4- Wybór strategii. Opcje strategiczne. Koncepcje identyfikacji strategii (2h SS, 2h SN)
 W5- Wdrażanie strategii i kontrola strategiczna. Perspektywa ewolucjonistyczna. Cykl życia firmy (2h SS, 2h SN)
 W6- Strategie funkcjonalne. Strategia dystrybucji. Strategia logistyczna. Strategia sprzedaży. Strategia produkcji.
Strategia zaopatrzenia. Strategia promocji. (2h SS, 2h SN)
 W7- Zarządzanie zmianą w organizacji (2h SS, 2h SN)
 ĆW1- Analiza strategiczna (istota, zakres)(2h SS, 2h SN)
 CW2- Analiza strategiczna makrootoczenia. Koncepcja bezscenariuszowa. Scenariusze stanów otoczenia. (2h SS, 2h
SN)
 ĆW3- Analiza strategiczna otoczenia konkurencyjnego. Bariery wejścia. Siła przetargowa nabywców i dostawców.
Determinanty zagrożenia substytucją. Siła konkurencji. (2h SS, 2h SN)
 ĆW4- Analiza strategiczna potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa (2h SS, 2h SN)
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 CW5- Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa (2h SS, 2h SN)
 Ćw6- Prezentacja projektów własnych (2h SS, 2h SN)
 Ćw7- (Prezentacja projektów własnych 2h SS, 2h SN)
 ĆW8- Kolokwium (1h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
 Zaliczenie w formie pisemnej (50% oceny).Sprawdza osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności. Obejmuje część pytań otwartych (do 10 pytań).
 Projekt własny (50% oceny). Projekt testuje osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności-projekt
powinien zawierać charakterystykę wybranej firmy oraz jej analizę strategiczną na poziomie makrootoczenia,
otoczenia konkurencyjnego oraz potencjału wewnętrznego firmy.
Literatura podstawowa:
 K. Janasz, W. Janasz, K. Koziol, K. Szopik: Zarządzanie strategiczne.Koncepcje, metody, strategie, Difin,
Warszawa 2010.
 K. Janasz, W. Janasz, K. Koziol, K. Szopik: Zarządzanie strategiczne.Koncepcje, metody, strategie, Difin,
Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
 Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody. Red. R. Krupski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu, Wrocław 1999.
 Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.

52 Europejski System Punktów Kredytowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

PRZEDMIOTY POZOSTAŁE
II STOPIEŃ
STUDIA STACJONARNE
I NIESTACJONARNE
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Lista przedmiotów pozostałych w porządku alfabetycznym
Nazwa przedmiotu
Analiza finansowa (tylko studia niestacjonarne)
Ekonomika konsumpcji
Handel zagraniczny
Przedsiębiorstwo na rynku globalnym
Strategie rozwoju przemysłu
Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych
Teorie systemów (tylko studia stacjonarne)
Tworzenie i rozwój grup kapitałowych
Zarządzanie portfelem produktów
Zarządzanie produkcją
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Analiza finansowa
Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęć:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
pozostałe
j. polski
przedmioty
Stacjonarne
Ćwiczenia
Laboratoria
II
III
wykłady
9
5
Niestacjonarne
ćwiczenia
9
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Mirela Romanowska, dr Aleksandra Gąsior
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: mirelaj@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy - student zna podstawy: analizy ekonomicznej, rachunkowości, zarządzania, finansów, statystyki
 umiejętności - student potrafi wyszukiwać związki i zależności między kategoriami ekonomicznymi , rozumie i
prawidłowo identyfikuje podstawowe kategorie finansowe opisujące sytuację finansową przedsiębiorstwa
 kompetencji (postaw) - student ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego , potrafi pracować w grupie i jest
przygotowany do obserwacji i analizowania otoczenia .
Cele przedmiotu:
Analiza finansowa dostarcza narzędzi ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji w przedsiębiorstwie co ma prowadzić
do lepszego wykorzystania zasobów, poprawy wyników działalności, sprostania potrzebom rynku i oczekiwaniom
właściciela.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów

Rok

Semestr


zrozumienie zawartości informacyjnej różnych źródeł informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstw

znajomość metod i zasad konstrukcji mierników służących do wielokierunkowej oceny podmiotów gospodarczych
 znajomość mierników służących ocenie efektywności funkcjonowania i możliwości rozwoju
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)


umiejętność rozumienia i interpretacji wielkości ekonomicznych i finansowych pochodzących z różnych źródeł
(sprawozdań, raportów, zestawień itp.)
 umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania procesów gospodarczych i zjawisk
finansowych poszerzoną o formułowanie własnych opinii oraz o krytyczny dobór danych i metod analizy finansowej
 umiejętność wnioskowania na podstawie wyników z dokonanej oceny oraz formułowania strategii dalszego rozwoju
przedsiębiorstwa
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


student potrafi ocenić i odpowiednio zastosować obowiązujące rozwiązania legislacyjne w sferze funkcjonowania
podmiotów gospodarczych
 student jest przygotowany do wykonywania funkcji inicjatora i organizatora, potrafi kierować zespołami i
przedsięwzięciami gospodarczymi
 student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny
Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Charakterystyka źródeł informacji dla potrzeb analizy finansowej przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem
rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. (1 h SN)
W2 -Konstrukcja wskaźników finansowych i ich przydatność w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. (1 h SN)
W3 – Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw. (1 h SN)
W4 - Kierunki i sposoby analizy wyników finansowych. (2 h SN)
W5 - Modele analizy przyczynowej rentowności. (1 h SN)
W6- Dźwignia finansowa, operacyjna i połączona. (2 h SN)
W8 – Istota i pomiar dynamicznej płynności finansowej. (1 h SN)
Ćw1 – Czytanie sprawozdań finansowych (RZiS, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych). (1 h SN)
Ćw2 – Wstępna analiza wskaźnikowa rentowności przedsiębiorstwa. (2 h SN)
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Ćw3 – Analiza przyczynowa wyników finansowych. (2 h SN)
Ćw 4 – Pomiar dźwigni finansowej, operacyjnej i połączonej. (1 h SN)
Ćw 5 – Analiza dynamicznej płynności finansowej. (2 h SN)
Ćw 6 – Kolokwium zaliczeniowe (1 SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie w formie pisemnej obejmujące pytanie teoretyczne i zadania empiryczne sprawdzające znajomość metod i
umiejętność interpretacji wyników. Na ocenę końcową wpływ ma także aktywność na zajęciach.
Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej. Sprawdzian testuje osiągnięcia w zakresie wiedzy (pytania
teoretyczne) oraz umiejętności studenta (zadania praktyczne wraz z interpretacją).
Literatura podstawowa:
 Waśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 2004.
 Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Red. W. Skoczylas, SKwP, Warszawa 2009.
 Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2004.
 Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008
Literatura uzupełniająca:
 M. Siemińska: Metody pomiaru i oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wyd. UMK, Toruń 2002.
 M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWE, Warszawa 2001.
 E. Nowak: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 W. Gabrusewicz: Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra): Katedra Marketingu

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): studia drugiego stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomika konsumpcji

Tryb studiów

Rodzaj zajęć:
wykłady
Stacjonarne
I
I
Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
I
I
ćwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Jolanta Witek
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus:
Wymagania wstępne w zakresie:



Rok

Semestr

Liczba
godzin
15
15
7
7

Punkty
ECTS:
3

Typ przedmiotu
Przedmioty
pozostałe

Język
wykładowy
polski

3

Znajomość zagadnień ekonomicznych /makro i mikroekonomii/, podstaw marketingu, badań
marketingowych, statystyki oraz aktualnych wydarzeń społeczno – gospodarczych

 Umiejętność znalezienia i studiowania źródeł wtórnych
 Student cechuje się samodyscypliną, potrafi pracować w grupie
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuję analizę i ocenę zjawisk i procesów ekonomicznych zachodzących w gospodarstwie
domowym(i praw je opisujących) przekładających się na poziom i strukturę konsumpcji- poziom życia oraz
jakość życia
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)



Zaprezentowanie podstawowych zagadnieo z zakresu teorii konsumpcji oraz metodyki jej badao





Przedstawienie wybranych praktycznych problemów sterowania konsumpcją
Przewartościowanie roli i miejsca konsumpcji w teorii ekonomii oraz praktyce życia gospodarczego i społecznego
Uzmysłowienie rangi konsumpcji w stymulowaniu wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)



Zdobycie umiejętności budowy logicznego i praktycznego pakietu informacji jako narzędzia dla
podejmowania decyzji w dziedzinie polityki gospodarczej i społecznej.




Zdobycie umiejętności budowy logicznego i praktycznego pakietu informacji jako narzędzia dla podejmowania
decyzji w dziedzinie polityki gospodarczej i społecznej dla celów decyzyjnych w skali makro i mikroekonomicznej
Wykorzystanie wyników badań zachowań konsumentów w formułowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Student cechuje się empatią, posiada umiejętnośd współpracy

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych. Ćwiczenia w oparciu o roczniki statystyczne i
budżety gospodarstw domowych - analizy dochodów i wydatków gospodarstw domowych, analizy
konsumpcji na wybranych rynkach branżowych, dyskusje panelowe.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
Wykłady
1. Terminologia i typologia sfery konsumpcji – podstawowe kategorie i ich wzajemne związki. (SS – 2 godz.; SN -1
godz.)
2. Funkcje konsumpcji i prawidłowości jej rozwoju – kryteria oceny stanu rzeczywistego i przyszłych struktur spożycia
(SS – 3 godz.; SN – 1,5 godz.)
3. Determinanty konsumpcji w ujęciu makro i mikro. Warunki i czynniki zmian struktury konsumpcji (SS – 3 godz.; SN
-1,5 godz.)
4. Źródła informacji i metody badania konsumpcji (SS – 2 godz.; SN -1 godz.)
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5. Badanie konsumpcji w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym (SS – 2 godz.; SN -1 godz.)
6. Ochrona konsumenta /aspekty prawne, konsumeryzm/ (SS – 2 godz.; SN – 1 godz.)
Ćwiczenia:
1. Zmiany w zakresie niezaspokojonych potrzeb w Polsce (SS – 2 godz.; SN – 1 godz.)
2. Analiza zmian w strukturze konsumpcji - konsumpcja prywatna i publiczna (SS – 2 godz.; SN – 1 godz.)
3. Analiza jakości życia w Polsce na podstawie wyników badań (SS – 2 godz.; SN – 1 godz.)
4. Zmiany w poziomie dochodów, wydatków oraz funduszu swobodnej decyzji gospodarstw domowych w Polsce (SS – 3
godz.; SN – 1,5 godz.)
5. Zmiany w strukturze wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce (SS – 3 godz.; SN – 1,5 godz.)
6. Zmiany w konsumpcji dóbr wyższego rzędu gospodarstw domowych w Polsce (SS – 2 godz.; SN – 1 godz.)
Forma i warunki zaliczenia:
Ćwiczenia – praca zaliczeniowa, prezentacja, wykład kolokwium z zakresu materiału obowiązującego na wykładzie.
Literatura podstawowa:
1. Cz. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. PWN 2009
2. Cz. Bywalec , Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca:

1. Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. M. Janoś – Kresło, B.Mróz, SGGW,
Warszawa 2006
2. J. Witek, Funkcjonowanie gospodarstw pracujących na własny rachunek. Praca. Zasoby. Konsumpcja,
Szczecin 2007
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków
Ekonomicznych

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
HANDEL ZAGRANICZNY
Tryb studiów

Rok
II

Semestr
4

I

2

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rodzaj zajęć:
wykłady
ćwiczenia
laboratoria
wykłady
ćwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin
15
15

Punkty
ECTS:
4

8
8

3

Typ przedmiotu
przedmiot
pozostały

Język
wykładowy
polski

Prowadzący przedmiot: dr Renata Knap
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: renataknap@onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych,
makroekonomii i mikroekonomii
 umiejętności: praktycznego stosowania wiedzy do rozwiązywania prostych problemów ekonomicznych, korzystania ze
źródeł danych ekonomicznych i metod ich analizowania, integrowania wiedzy z różnych przedmiotów, samodzielnego
dokształcania
 kompetencji (postaw): odpowiedzialność za pracę własną i innych, kompleksowe postrzeganie problemów społecznogospodarczych, świadomość roli ekonomii w procesie podejmowania decyzji
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY



Opanowanie podstawowych pojęć i definicji z zakresu handlu zagranicznego
Znajomość i zrozumienie podstawowych form obrotu z zagranicą, sposobów organizacji działalności handlowej na
rynkach zagranicznych, rozwiązań systemowych (regulacji obrotów) w handlu zagranicznym
 Znajomość podstaw techniki handlu zagranicznego
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI


Analiza przebiegu i przyczyn zawierania poszczególnych rodzajów transakcji handlu zagranicznego, uwarunkowań
wyboru formy działalności w handlu zagranicznym
 Krytyczna analiza celów i przewidywanie skutków prowadzenia określonego typu polityki handlu zagranicznego

Wykorzystanie wiedzy teoretycznej do opisu i analizy handlu zagranicznego Polski oraz oceny polskiej (unijnej)
polityki handlu zagranicznego
 Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktycznym (zawodowym) działaniu (kalkulacja zysku
eksportowego/importowego, sporządzenie oferty w eksporcie, porównywanie ofert w imporcie, formułowanie klauzul
kontraktu itd.)
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
 Przewidywanie społecznych skutków prowadzenia określonej polityki handlowej
 Umiejętność komunikowania się z otoczeniem, przekazywania i obrony swoich poglądów
 Świadomość znaczenia profesjonalizmu i etyki zawodowej w kontaktach z zagranicznymi partnerami
Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, analiza przypadków, dyskusja, samodzielne opracowanie przez studentów
wybranych tematów.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 W 1 – Handel zagraniczny – podstawowe pojęcia i definicje (2h SS, 1h SN)
 W 2 – Transakcje specjalne w handlu zagranicznym (2h SS, 1h SN)
 W 3 – Przygotowanie transakcji handlu zagranicznego (2h SS, 1h SN)
 W 4 – Formy i treść kontraktu (3h SS, 1h SN)
 W 5 – Formuły handlowe INCOTERMS 2010 (2h SS, 1h SN)
 W 6 – Dokumenty handlowe(2h SS, 1h SN)
 W 7 – Reklamacje i rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym (2h SS, 1h NS)
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 Ćw 1 – Nowoczesne formy obrotu (2 h SS, 1h SN)
 Ćw 2 – Bezpośrednia i pośrednia działalność w handlu zagranicznym (2h SS, 1h SN
 Ćw 3 – Administracyjna regulacja handlu zagranicznego (2 SS, 1h SN)
 Ćw 4 – Mechanizm cenowo-kursowy w handlu zagranicznym (2h SS, 1h SN)
 Ćw 5 – Cła i podatki w handlu zagranicznym (2h SS, 1h SN)
 Ćw 6 – System celny Unii Europejskiej (2h SS, 1h SN)
 Ćw 7 – Charakterystyka obrotów polskiego handlu zagranicznego (2h SS, 1h SN)
 Ćw 8 – Zaliczenie (1h SS, 1h NS)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie zajęć ćwiczeniowych:
 zaliczenie pisemne (80% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy (test –
pytania zamknięte ) i umiejętności (test – zadania).

samodzielnie przygotowana prezentacja (20% oceny) – prezentacja testuje osiągnięcie efektów kształcenia w
zakresie umiejętności.
Egzamin obejmujący problematykę wykładów i ćwiczeń:
 Egzamin pisemny (100% oceny) – pytania otwarte sprawdzające osiągnięcie efektów w zakresie wiedzy i
umiejętności .
Literatura podstawowa:
 Podstawy handlu zagranicznego. Red. J. Dudziński. Warszawa 2010.
 Transakcje handlu zagranicznego. Red. B. Stępień. Warszawa 2004
 Handel zagraniczny. Organizacja i technika. Red. J. Rymarczyk, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca:
 K. Białecki, T.T. Kaczmarek: Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa 2008.
 Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków. Red. B. Stępień. Warszawa 2007.
 Podstawy handlu zagranicznego. Red. H. Treder. Gdańsk 2003.
 K. Białecki, W. Januszkiewicz, L. Oręziak: Leksykon handlu zagranicznego. Warszawa 2007.
 J. Dudziński, R. Knap: Przygotowanie i realizacja transakcji handlu zagranicznego. Szczecin 1997.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Przedsiębiorstwo na rynku globalnym
Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęć:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
15
3
Pozostałe
polski
II
III
przedmioty
Stacjonarne
Ćwiczenia
15
Laboratoria
wykłady
5
4
II
III
Niestacjonarne
ćwiczenia
4
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Malwina Szczepkowska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: malwina@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawowe pojęcia przedsiębiorca, zna typy i formy przedsiębiorstw, pojęcia: strategie, rynek
globalny i z zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych
 umiejętności: student umie, posługując się opisem firmy, dokonywać analizy jego funkcjonowania
 kompetencji (postaw): jest przygotowany do analizy opisów przypadku, umie pracować w grupie
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu procesu globalizacji, gospodarki globalnej, funkcjonowania przedsiębiorstw
globalnych na rynku światowym a także z zakresu różnic kulturowych w biznesie międzynarodowym
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów

Rok

Semestr




wiedza z zakresu procesu globalizacji, jej efektów i kontrowersji
przedstawienie globalnej gospodarki i jej wpływu na funkcjonowanie gospodarek państw Triady a także na poziom
makro i mikroekonomiczny.
 zapoznanie studentów z wpływem różnic kulturowych na funkcjonowanie kultur i przedsiębiorstw
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)
 przeanalizować i ocenić korzyści i słabości procesu globalizacji na poziom makr-, mezo- i mikorekonomiczny
 student umie ocenić przepływy kapitału i informacji oraz ich efekty
 ma umiejętność analizy wybranych funkcjonowania wybranych firm globalnych
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)
 praca w grupie
 umiejętność dyskusji i krytycznej analizy przypadków firm (case study)
Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji, dyskusje studentów, praca z grupach nad problemem,
rozwiązywanie zadań, analizy przypadków (case study).
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 W1-identyfikacja procesu globalizacji, gospodarki globalnej , Triady, kontrowersji wokół globalizacji (3h SS, 1h SN)
 W2- otoczenie międzynarodowe (2h SS, 1h SN)
 W3 –transakcje na rynku globalnym (2h SS)
 W4 – firma globalna, jej powstanie, umiędzynarodowienie działalności firmy globalnej (3h SS, 1h SN)
 W5 – różnice kulturowe w biznesie międzynarodowym, identyfikacja kultur (3h SS, 1h SN)
 W6 – wpływ różnic na funkcjonowanie firm globalnych (marketing, ZZL) (2h SS, 1h SN)
 ĆW1 -dyskusja o gospodarce globalnej a także o przejawach i kontrowersjach dotyczących globalizacji (3h SS, 1h SN)
 ĆW2- identyfikacja firmy globalnej na podstawie case study (1h SS)
 ĆW3- otoczenie międzynrodowe, case study (2h SS, 1h SN)
 ĆW4 – współpraca i konkurencja na rynku globalnym , case study (2h SS)
 ĆW5-różnice kulturowe w biznesie międzynarodowym, identyfikacja kultur (4h SS, 1h SN)
 ĆW6-charakterystyka strategii firm odnośnie do różnic kulturowych w poszczególnych krajach, case study (2h SS)
 ĆW7-zaliczenie pisemne przedmiotu (1h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
 Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego (100% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy, który obejmuje pytania opisowe (do 8 pytań) i umiejętności (do 2 problemów),
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gdzie na podstawie opisu należy przeanalizować poruszony problem.
Literatura podstawowa:
 Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek i M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2011.
 G.S. Yip, Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
 A. Zorska, Korporacje transnarodowe, PWE, Warszawa 2007.
 R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000.
 C. Hampden-Turner, Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 K. Sowa, Strategie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2006.
 Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, pod red. M.K. Nowakowski, Wyd. SGH, Warszawa
2005.
Literatura uzupełniająca:
 M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
 S. Flejterski, Wahl P. T., Ekonomia globalna, Difin, 2003.
 J. Rymarczyk, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
 G. Stonehouse, Hamill J., Campbell D., Pruide T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wyd. Felberg SJA, Warszawa
2001.
 Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, pod red. M.K. Nowakowski, Key Text, Warszawa 2000.
 A. Zorska, Ku globalizacji, przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa
1998.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Katedra Zarządzania
Przedsiębiorstwem

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
STRATEGIE ROZWOJU PRZEMYSŁU

Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęć:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
15
2
Pozostałe
polski
przedmioty
Stacjonarne
Ćwiczenia
Laboratoria
I
1
wykłady
4
2
Niestacjonarne
ćwiczenia
5
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Katarzyna Kozioł-Nadolna, dr Katarzyna Szopik-Depczyńska, mgr Roman Tylżanowski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kkoziol@univ.szczecin.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy – student zna rodzaje działalności prowadzone przez podmioty gospodarcze oraz formy prowadzenia
działalności gospodarczej
 umiejętności – student potrafi sklasyfikować rodzaje działalności
 kompetencji (postaw) – student potrafi pracować w grupie, jest przygotowany do rozwiązywania analiz przypadków
Cele przedmiotu: Uświadomienie roli i znaczenia przemysłu w rozwoju społeczno-gospodarczym oraz w procesie
transformacji systemowej gospodarki, a zwłaszcza w procesach restrukturyzacji i deindustrializacji.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów

Rok
II

Semestr
3



Znajomość mechanizmów i instrumentów ekonomicznych dobrze rozwiniętych gospodarek rynkowych świata oraz
celowo realizowanych współczesnych funkcji państwa
 Znajomość instrumentów polityki przemysłowej i ich działania
 Znajomość roli przemysłu w gospodarce
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Umie zidentyfikować i sklasyfikować działalność przemysłową
Umie rozróżnić podstawowe strategie: koncentracji, specjalizacji i kooperacji w przemyśle
Potrafi wskazać główne determinanty lokalizacji działalności przemysłowej i ich wpływ na rozwój przemysłu

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Potrafi dokonać oceny kondycji i stanu innowacyjności poszczególnych sektorów przemysłu

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 W1 - Mezoekonomia przemysłu w systemie nauk ekonomicznych (2h SS)
 W2 - Struktury przemysłu (2h SS, 1h SN)
 W3 – Formułowanie strategii rozwoju we współczesnym przemyśle (2h SS, 1h SN)
 W4- Strategie organizacji procesów wytwarzania (2h SS, 1h SN)
 W5- Problemy lokalizacji przemysłu (2h SS, 1h SN)
 W6- Determinanty lokalizacji przemysłu (2h SS)
 W7- Strategia Europa 2020 a rozwój przemysłu (2h SS)
 W8- Serwicyzacja (1h SS)
 ĆW1- Istota , zakres i cele działalności przemysłowej ( 1h SN)
 CW2- Rola przemysłu w gospodarce narodowej 1(h SN)
 ĆW3- Przemiany strukturalne w przemyśle w Polsce i na świecie (1h SN)
 CW4- Analiza kondycji wybranych sektorów przemysłu i stosowanych narzędzi polityki przemysłowej (1h SN)
 ĆW5-Kolokwium (1h SN)
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Forma i warunki zaliczenia:
 Zaliczenie w formie pisemnej (50% oceny).Sprawdza osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności. Obejmuje część pytań otwartych (do 10 pytań), rozwiązywanie zadań (do 3 zadań) .
 Projekt własny (50% oceny). Projekt testuje osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności-projekt
powinien zawierać charakterystykę wybranego sektora przemysłu według określonych kryteriów.
Literatura podstawowa:
 Zarys strategii rozwoju przemysłu, W. Janasz (red.). Difin, Warszawa 2006.
 A. Świadek: Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, Wyd. Nauk.
US, Szczecin 2008
 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa 2009
 K. Moszkowicz: Procesy innowacyjne w polskim przemyśle, AE we Wrocławiu, Wrocław 2001
Literatura uzupełniająca:
 B. Pełka: Przemysł Polski w perspektywie strategicznej. Polityka przemysłowa, strategie rozwoju i restrukturyzacja,
Orgmasz, Warszawa 1998
 Polityka przemysłowa państwa
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Organizacji i Zarządzania

Wydział: WNEiZ
Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

TECHNIKI KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH
GOSPODARCZYCH
Liczba
Punkty
Rodzaj
Typ przedmiotu
Język wykładowy
godzin
ECTS:
zajęć:
wykłady
15
Stacjonarne
I
2
ćwiczenia
15
1
laboratoria
pozostałe
polski
wykłady
5
Niestacjonarne
I
1
ćwiczenia
5
2
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Karol Kuczera
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kkuczera@univ.szczecin.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna w podstawowym zakresie zasady funkcjonowania organizacji
 umiejętności: student potrafi analizować przykładowe sytuacje i zdarzenia oraz argumentować własne opinie
 kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie, jest zainteresowany wzmacnianiem swojej pozycji w grupie
oraz wśród partnerów biznesowych
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z istotą, procesami oraz warunkami komunikacji zgodnymi ze współczesnymi
trendami.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów

Rok

Semestr





zrozumienie znaczenia sprawnej komunikacji we współczesnych relacjach społeczno-gospodarczych
przyswojenie zasad procesu komunikacji wraz z barierami i sposobami minimalizowania zakłóceń
znajomość przykładów wykorzystania mechanizmów komunikacyjnych w biznesie
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)





identyfikacja zasad komunikacji wraz z błędami i możliwościami rozwoju w przykładowych organizacjach
dobór technik i rozwiązań komunikacyjnych do specyfiki sytuacji w organizacji
eliminacja błędów w komunikacji i podnoszenie skuteczności komunikacji
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



student potrafi oceniać i wskazywać możliwości poprawy systemów komunikacji społeczno-gospodarczych

Metody dydaktyczne: Wykład, metody przypadków, metody symulacyjne, ćwiczenia
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
 W1- Komunikacja w organizacjach gospodarczych w kontekście współczesnych warunków rynkowych. (2h SS, 1h
SN)
 W2- Model procesu komunikacji. (3h SS, 1h SN)
 W3- Elementy modelu procesu komunikacji utrudniające i sprzyjające skutecznej i efektywnej komunikacji. (2h SS,
1h SN)
 W4- Komunikacja pozawerbalna jako istotny element jakości informacji. (2h SS, 0,5 SN)
 W5- Źródła sygnałów niewerbalnych oraz kontekst sytuacyjny. Wpływ kultury na interpretację komunikatów. (2h SS,
0,5 SN)
 W6- Analiza wykorzystania procesów komunikacyjnych w rzeczywistości gospodarczej. (2h SS, 0,5 SN)
 W7- Analiza redundancji poprzez kanały pozawerbalne. (2h SS, 0,5h SN)
 ĆW1- Bariery komunikacyjne i podstawowe techniki ich przezwyciężania. (2h SS, 1 SN)
 ĆW2- Technika aktywnego słuchania. (2h SS, 0,5 SN)
 ĆW3- Analiza wykorzystywania komunikacji zewnętrznej w przykładowej firmie, dyskusje w grupach, różnice w
interpretacji zdarzeń. (2h SS, 0,5h SN)
 ĆW4- Analiza komunikatów pozawerbalnych. (3h SS,1 SN)
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 ĆW5- Dyskusja o skuteczności i kierunkach zmian komunikacji na wybranych przykładach. (2h SS, 0,5 SN)
 ĆW6- Zaliczenie pisemne. (2h SS, 1 h SN)
 ĆW7- Analiza i wnioski z zaliczenia, kierunki dalszego kształcenia się. (2h SS, 0,5h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne – sprawdza osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy oraz umiejętności
Literatura podstawowa:
 A. Potocki, R. Winkler, A. Żbikowska, Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa 2003
 A. Pease, Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Jedność, Kielce 2003
Literatura uzupełniająca:





Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeostwo (dez)informacyjne, PWN, Warszawa, 2008
M. Neymann (red.), Komunikacja i kultura biznesu w Europie. Zagadnienia wybrane, Wyd. Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Zarzadzania im. Leona Koźmioskiego, Warszawa 2005
A. Collins, Mowa ciała. Co znaczą nasze gesty?, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Organizacji i Zarządzania

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
TEORIE SYSTEMÓW
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin
15
15

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
ćwiczenia
4
laboratoria
pozostałe
polski
wykłady
Niestacjonarne
ćwiczenia
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka,
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: zgomol@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1): Wiedza z zakresu podstaw zarządzania organizacją i zarządzania procesami
 umiejętności : rozwiązywania nietypowych problemów w twórczy sposób
 kompetencji: radzenia sobie z niepewnością i złożonością
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z ujęciami i metodami badań systemowych w organizacjach. Umożliwia
rozwinięcie umiejętności analizy systemowej organizacji.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Stacjonarne

I

1


Student potrafi rozumieć i wyjaśniać funkcjonowanie organizacji jako systemu.
 Student potrafi stosować terminologię z badań systemowych w odniesieniu do problemów organizacji
 Student potrafi interpretować wyniki badań systemowych
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)

Student potrafi stosować podejście systemowe w badaniach funkcjonowania organizacji

Student potrafi identyfikować i diagnozować problemy funkcjonowania organizacji

Student potrafi modelować funkcjonowanie organizacji
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)
 Student potrafi pracować w zespole
 Student potrafi komunikować i uzasadniać społeczne korzyści badań systemowych
 Student potrafi identyfikować potencjał motywacyjny pracy zespołowej
Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych; studia przypadków: analiza reakcji
systemu na zapytania ofertowe (ćwiczenia); scenariusze treningowe analizy systemowej organizacji (ćwiczenia),
zespołowa budowa modelu wybranego systemu złożonego (ćwiczenia)
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W 1 – Wprowadzenie do teorii systemów (2h)
W 2 – Podejście systemowe w teorii i praktyce (2h)
W 3 – Analiza systemowa w badaniach organizacji (2h)
W 4 – Modelowanie w badaniach systemowych (2h)
W 5 – Wprowadzenie do optymalizacji funkcjonowania organizacji (2h)
W 6 – Kryteria optymalizacji funkcjonowania organizacji (2h)
W 7 – Narzędzia optymalizacji funkcjonowania organizacji (2h)
ĆW 1 – Analiza definicji pojęć systemowych na przykładach (2h)
ĆW 2 – Metody i narzędzia badania systemów (2h)
ĆW 3 – Definiowanie organizacji jako systemu złożonego (2h)
ĆW 4 – Modelowanie organizacji jako systemu (2h)
ĆW 5 – Identyfikacja i analiza procesów podstawowych, pomocniczych i informacyjnych (2h)
ĆW 6 – Strategia optymalizacji funkcjonowania organizacji (2h)
ĆW 7 – Analiza warunków optymalizacji funkcjonowania organizacji (2h)
Forma i warunki zaliczenia:
 Egzamin w formie prezentacji opracowanego modelu funkcjonowania badanej organizacji, pozwala na sprawdzenie
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stopnia realizacji celów w zakresie wiedzy jak wyjaśniać funkcjonowanie organizacji jako systemu, porządkować i
integrować wiedzę z rożnych źródeł, interpretować wyniki badań systemowych, w zakresie umiejętności zastosowania
podejścia systemowego w badaniach funkcjonowania organizacji, identyfikowania i diagnozowania problemów
funkcjonowania organizacji, umiejętności modelowania funkcjonowanie organizacji, celów w zakresie kompetencji
społecznych umiejętności pracy w zespole, komunikowania i uzasadniania społecznych korzyści badań systemowych,
identyfikować potencjał motywacyjny pracy zespołowej.
Studenci uzyskują zaliczenie na podstawie:
 Raporty z analizy pojęć systemowych – ocena efektów w zakresie wiedzy
 Raporty z etapów modelowania organizacji – ocena efektów w zakresie umiejętności
 Projekt – opracowanie modelu badanej organizacji jako systemu– ocena efektów w zakresie umiejętności
Literatura podstawowa:
 Z. Gomółka, Doskonalenie funkcjonowania organizacji, Difin, Warszawa 2009.
 Z. Gomółka, Elementy ogólnej teorii systemów, Wyd. US, Szczecin 1996.
Literatura uzupełniająca:
 W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, Wyd. SGH, Warszawa 1997.
 D.W. Boyd, System Analysis and Modeling, Academic Press, New York 2001.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw/Katedra Ekonomiki
Przedsiębiorstw

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
TWORZENIE I ROZWÓJ GRUP KAPITAŁOWYCH
Liczba
Punkty
Typ
Język
Rodzaj zajęć:
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
wykłady
15
3
pozostały
polski
Stacjonarne
Ćwiczenia
15
Laboratoria
II
IV
wykłady
5
3
Niestacjonarne
ćwiczenia
5
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Malwina Szczepkowska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: malwina@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: podstawowa znajomość prawa i prawo handlowego, nauki o przedsiębiorstwie, mikroekonomii,
makroekonomii
 umiejętności: interpretacji zjawisk społecznych i ekonomicznych oraz umiejętność formułowania własnych opinii w
zakresie tematu
 kompetencji (postaw): umiejętność pracy w grupie, podejmowanie samodzielnych działań poszerzających wiedzę i
kompetencję w zakresie przedmiotu
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące wiedzy z zakresu tworzenia i rozwoju grup kapitałowych na świecie i w Polsce.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów

Rok
II

Semestr
IV


zrozumienie istoty struktur kapitałowych i przesłanek do ich tworzenia,

znajomość istoty, celów i rodzajów grup kapitałowych,
 znajomość sposobów tworzenia grup kapitałowych.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)

umiejętność rozpoznawania rodzaju grupy kapitałowej w praktyce gospodarczej,

umiejętność wskazania powiązań występujących między przedsiębiorstwami w grupach kapitałowych,

umiejętność interpretacji zachowań rynkowych przedsiębiorstw wchodzących w skład grypy kapitałowej.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


umiejętność samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i kompetencji w zakresie funkcjonowania i rozwoju
grup kapitałowych,
 wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w życiu zawodowym.
Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem prezentacji programu Power Point, Foliogramy, Ćwiczenia z
wykorzystaniem prezentacji programu Power Point, praca w zespołach, analiza case study.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1 - Strategie rozwoju przedsiębiorstw – wzrost wewnętrzny i zewnętrzny. Koncentracja gospodarki światowej (2h SS,
0,5h SN)
W2 - Struktury kapitałowe działalności gospodarczej – istota, przesłanki rozwoju i perspektywy postrzegania (2h SS, 0,5h
SN).
W3 - Zarządzanie grupami kapitałowymi. Identyfikacja strategii grup kapitałowych (3h SS, 1h SN).
W4 - Tworzenie grup kapitałowych: przejęcie, outsourcing kapitałowy, utworzenie nowych spółek, konsolidacja
właścicielska (3h SS, 1h SN).
W5 - Przejęcia jako główna droga tworzenia i rozwoju grup kapitałowych (2h SS, 1h SN).
W6 - Proces restrukturyzacji grup kapitałowych. Corporate governance i nadzór właścicielski w grupach kapitałowych (3h
SS, 1h SN).
ĆW1 - Istota, cele i rodzaje grup kapitałowych. Grupa kapitałowa a holding (2h SS, 0,5h SN)
ĆW2 - Rodzaje powiązań uczestników grupy kapitałowej: kapitałowe, majątkowe, personalne, kontraktowe. (2h SS, 0,5h
SN)
ĆW3 - Główne typy grup kapitałowych: operacyjne, zarządcze i finansowe + case study (3h SS, 1h SN)
ĆW4 - Kształtowanie tożsamości korporacyjnej grup kapitałowych + case study (3h SS, 1h SN)
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ĆW5 - Rozwój grup kapitałowych w Polsce i na Świecie + case study (3h SS, 1h SN).
ĆW6 – Zaliczenie pisemne (2h SS, 1h SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie pisemnej z materiału zrealizowanego na ćwiczeniach i wykładach. Pytania
mają charakter otwarty. Zaliczenie pisemne stanowi ocenę poziomu osiągniętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy,
umiejętności i kompetencji.
Literatura podstawowa:
 Trocki M., Grupy kapitałowe tworzenie i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 2004.

Z. Kreft, Holding – grupa kapitałowa, PWE, Warszawa 2004.

J. Toborek-Mazur, Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Literatura uzupełniająca:
 Holdingi po polsku, pod red. A. Zelek, WZSB, Szczecin 2003.
 B. Nogalski, R. Ronkowski, Holding w gospodarce krajowej: praktyczny poradnik tworzenia, ODiDK, Gdańsk 2000.
 Grupy kapitałowe w Polsce, red. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Difin, Warszawa 1998.
 Stecki L., Holding, Dom Organizatora, Toruń 1999.
 Praktyka tworzenia i funkcjonowania holdingów gospodarczych, red. S. Wiankowskim Orgmasz, Warszawa 1996.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Marketingu

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Zarządzanie portfelem produktów

Liczba
Punkty
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęć:
godzin
ECTS:
wykłady
15
Stacjonarne
I
II
Ćwiczenia
15
2
Laboratoria
Przedmiot
pozostały
wykłady
7
Niestacjonarne
I
I
ćwiczenia
7
3
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Krzysztof Błoński
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kblonski@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy – wiedza z zakresu marketingu, badań marketingowych,
 Umiejętności: umiejętność znalezienia i studiowania marketingowych źródeł wtórnych
 Kompetencji (postaw): student cechuje się samodyscypliną, potrafi pracować w grupie
Cele przedmiotu:
Tryb studiów

Rok

Semestr

Język
wykładowy

polski

Zapoznanie się z teoretycznymi aspektami budowy portfela produktów i zarządzania nimi, jak również z praktycznymi
przykładami.

CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Znajomość podstawowych kategorii z zakresu produktu i marki
Znajomość strategii produktu i marek
Znajomość zasad konstruowania portfela produktów lub portfela marek
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Student potrafi dokonać analizy portfela produktów przy pomocy wybranych narzędzi
Student potrafi ocenić bieżącą sytuację produktu lub marki w portfelu
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Student cechuje się empatią, posiada umiejętność współpracy

Metody dydaktyczne:
Wykłady i dwiczenia z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz rozwiązywanie konkretnych przypadków
występujących w przedsiębiorstwach i na rynku.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i ćwiczeń/laboratoriów)
W1: Wprowadzenie, produkt jako przedmiot wymiany rynkowej. Asortyment produkcyjny oraz handlowy
W2: Portfel produktów a portfel marek. Wymiary, analiza i ocena portfela.
W3: Role produktów i marek w portfelu. Konstruowanie portfela
W4: Metody portfelowe analizy i oceny dotychczasowych produktów
W5: Racjonalizacja portfela marek
W6: Strategie nowego i dotychczasowego produktu
W7: Wdrażanie i realizacja strategii produktu
Ćw1: Charakterystyka i analiza portfela wybranych marek
Cw2: Wykorzystanie wskaźników marketingowych do oceny portfela produktów
Ćw3: Wykorzystanie wskaźników marketingowych do oceny portfela produktów – cd
Ćw4: Analizy portfelowe – studium przypadku
Ćw5: Analizy portfelowe – studium przypadku –Cd
Ćw6: Opakowania produktu
Ćw7: Kolokwium zaliczeniowe
Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie pisemnej. Pytania otwarte, test z pytań zamkniętych, analiza sytuacji w oparciu o
wybrane wskaźniki marketingowe
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Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

J. Kall, M. Hajdas, Zarządzanie portfelem marek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
I.P. Rutkowski, Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, PWE, Warszawa 2011.
Zarządzanie produktem, pod red. B. Sojkina, PWE, Warszawa 2003.
J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie marką, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.
Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, pod red. K. Mazurek – Łopacińskiej, Wyd. AE we
Wrocławiu, Wrocław 1997.

Literatura uzupełniająca:
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Jednostka organizacyjna US:
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalność: Zarządzanie
Rodzaj studiów: II stopień
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin
15

Punkty
ECTS:
3

Typ
przedmiotu
pozostały

Język
wykładowy
polski

Wykłady
Ćwiczenia
Laboratoria
Wykłady
5
II
4
4
Niestacjonarne
ćwiczenia
4
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr inż. Marian Gołębiowski, dr Katarzyna Kozioł-Nadolna
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: gomar@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie i ogólne zagadnienia mikroekonomii,
 umiejętności: student potrafi rozwiązywać zadania dotyczące zagadnień mikroekonomicznych,
 kompetencji : student potrafi pracować w grupie i ma nawyki kształcenia ustawicznego.
Cele przedmiotu: przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia organizacji i zarządzania w systemie produkcyjnym.
Stacjonarne

II

3

CELE W ZAKRESIE WIEDZY
 znajomość podstawowych pojęć z organizacji i zarządzania produkcją,
 zrozumienie reguł organizacji i zarządzania w działalności produkcyjnej,
 znajomość najważniejszych czynników zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
 określanie składowych procesu produkcyjnego i jego organizowanie,
 graficzna prezentacja prostego i złożonego procesu produkcyjnego,
 określanie produktywności systemu produkcyjnego.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH)


obliczanie zdolności produkcyjnej jednostki wytwórczej.

Metody dydaktyczne: wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych; ćwiczenia z wykorzystaniem case study.
Treści merytoryczne przedmiotu:
W1 – Przedmiot i zakres zarządzania produkcją (1 h – SS i 0,5 h SN).
W2 – Ekonomiczne aspekty produkcji przemysłowej (1 h SS i 0,5 h SN).
W3 – System produkcyjny – elementy, funkcje i otoczenie (2 h SS i 1 SN).
W4 – Procesy: produkcyjny i wytwórczy, i ich typologia (1 h – SS i SN).
W5 – Struktura produkcyjna (1 h SS).
W6 – Cykl produkcyjny i jego organizacja (3 h SS i 1h SN).
W7 – Typy i formy organizacji produkcji (2 h – SS i 1 h SN).
W8 – Zdolność produkcyjna jednostki wytwórczej (2 h SS).
W9 – Koszty produkcji (1 h SS).
W10 – Test zaliczeniowy (1h SS).
ĆW1 – Obliczanie cyklu produkcyjnego dla serii wyrobów prostych (1 h SN).
ĆW2 – Synchronizacja operacji technologicznych w potokowych liniach produkcyjnych (1 h SN).
ĆW3 – Obliczanie zdolności produkcyjnej jednostki wytwórczej (1 h SN).
ĆW4 – Test zaliczeniowy (1h SN).
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie przedmiotu na podstawie testu (pytania wielokrotnego wyboru i zadnia), oceniającego osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności. Egzamin w formie testu (pytania wielokrotnego wyboru
i zadnia).
Uzyskanie oceny dostatecznej wymaga otrzymania 60% możliwych punktów.
Literatura podstawowa:
1. Durlik I., Inżynieria zarządzania. Część I. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. „Placet”, Warszawa
2004
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Głowacka-Fertsch D., Fertsch M., Zarządzanie produkcją, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2004
Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Wolters Kluwer business, Kraków 2007
Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2006
Rogowski A., Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu,
Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca:
1. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie. Produkcja i usługi. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2001.
2. Nowosielski S., Zarządzanie produkcją. Ujęcie controllingowe. Wydawnictwo AE im. Oskara Lanego
we Wrocławiu, Wrocław 2001
3. Waters D., Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
2.
3.
4.
5.
6.
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PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
NA KIERUNKU „ZARZĄDZANIE”
(studia stacjonarne i niestacjonarne
II° – 2-letnie)
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Lista przedmiotów specjalistycznych w porządku alfabetycznym
Na pierwszym roku studenci mogą wybierają specjalność spośród poniżej wymienionych:
1. Kompetencje menedżerskie
2. Business Management
3. Zarządzanie innowacjami
4. Zarządzanie jakością
5. Badania rynkowe i marketingowe
6. Strategiczne zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
7. Zarządzanie marketingowe w sporcie i rekreacji
8. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
9. Zarządzanie w administracji publicznej
10. Zarządzanie projektami UE
Nazwa przedmiotu
Gry decyzyjne menedżerów – spec. KM
Zarządzanie kompetencjami – spec. KM
Zarządzanie w korporacjach ponadnarodowych – spec. BM
Zarządzanie portfelem technologicznym – spec. BM
Innowacyjne strategie rozwoju przedsiębiorstw – spec. ZI
System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie – spec. ZI
Zarządzanie przez jakość – spec. ZJ
Zarządzanie technologiami – spec. ZJ
Badania efektów działalności przedsiębiorstwa – spec. BRiM
Metody ilościowe w badaniach marketingowych – spec. BRiM
Analiza danych marketingowych – spec. SZMP
Klient w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstw – spec. SZMP
Ekonomika czasu wolnego – spec. ZMwSiR
Marketing sportu – spec. ZMwSiR
Przywództwo. Lider w organizacji.- spec. ZZL
Budowanie zespołu. Grupy w organizacjach – spec ZZL
Systemy motywacyjne – spec. ZZL
Ekonomika sektora publicznego –spec. ZwAP
Zarządzanie rozwojem lokalnym –spec. ZwAP
Zarządzanie instytucjami administracji publicznej –spec. ZwAP
Zarządzanie projektami UE –spec. ZP UE
Kierowanie zespołem pracowniczym –spec. ZP UE
Biznes plan/ studium wykonalności –spec. ZP UE
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzania / Specjalnośd Kompetencje Menedżerskie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

GRY DECYZYJNE MENEDŻERÓW

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęd:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
Stacjonarne
I
2
Dwiczenia
4
Laboratoria
30
specjalnościowy
polski
wykłady
Niestacjonarne
I
2
dwiczenia
3
Laboratoria
12
Prowadzący przedmiot: dr Karol Kuczera
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kkuczera@univ.szczecin.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu funkcjonowania firm na rynku konkurencyjnym
 umiejętności: student potrafi czytad informacje opisujące rynek oraz sytuację firmy, racjonalnie
podejmowad decyzje i argumentowad swoje działania
 kompetencji (postaw): student potrafi pracowad w grupie, jest przygotowany do analizowania danych i
podejmowania decyzji biznesowych
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem firmy na rynku konkurencyjnym, czytanie
dokumentów rynkowych, podejmowanie decyzji biznesowych, praca zespołowa poprzez aktywny udział w
zarządzaniu firma w środowisku symulacyjnym.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




zrozumienie zasad funkcjonowania organizacji na rynku konkurencyjnym
Zależności pomiędzy strategią, strukturą organizacyjną, kulturą organizacyjną, procesem podejmowania decyzji a
wynikami rynkowymi
zaznajomienie studentów z zasadami pracy zarządów firm

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




analizowanie rynku, opracowywanie modelu biznesu, strategii organizacji
ciągłe analizowane sytuacji firmy oraz zmieniających się warunków otoczenia oraz reagowanie poprzez
podejmowanie decyzji
wypracowywanie zespołowych decyzji zarządu firmy w warunkach niepewności oraz presji czasu

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Praca zespołowa
Budowa kultury organizacyjnej

Metody dydaktyczne:
Symulacyjna gra komputerowa o charakterze antagonistycznym.
Dyskusja i analiza podejmowanych działao wraz z ocena efektów
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)




Wyjaśnienie pojęć z zakresu organizacji oraz zarządzania firmą. (2h)
Budowa zespołów zarządzających firmami, określanie zasad kształtujących zachowania się członków zespołów,
przypisanie funkcji zarządzania do członków zespołów, formalizacja kultury organizacyjnej, emisja akcji,
zakontraktowanie badań rynku, inwestycja nadwyżek finansowych. (2h)
Emisja akcji, analiza obrazu rynku ze szczególnym uwzględnieniem rynków geograficznych, segmentacji klientów, ich
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oczekiwań, wzorców zachowań, pojemności rynku i siły nabywczej. (2h)
Ustalenie celów firmy oraz budowa strategii, pierwsze decyzje związane z realizacją strategii: wybór docelowych
rynków i segmentów, budowa zakładu produkcyjnego i ustalenie potencjału wytwórczego fabryki, projekty testowych
produktów, decyzje dotyczące otwarcia biur handlowych. (2h)
Emisja akcji, zatrudnienie sprzedawców, otwarcie nowych biur sprzedaży, określenie cen sprzedaży dla marek,
zaprojektowanie reklam dla marek, ustalenie harmonogramu emisji reklam w mediach lokalnych oraz regionalnych,
ustalenie harmonogramu produkcji, zamówienie badań rynku, zapewnienie płynności finansowej. (2h)
Emisja akcji, zatrudnienie sprzedawców, otwarcie nowych biur sprzedaży, określenie cen sprzedaży dla marek,
zaprojektowanie reklam dla marek, ustalenie harmonogramu emisji reklam w mediach lokalnych oraz regionalnych,
ustalenie harmonogramu produkcji, zamówienie badań rynku, zapewnienie płynności finansowej. (2h)
Emisja akcji, ocena rezultatów rynku testowego: zrównoważona karta wyników, popyt na rynku i udział w rynku w
segmentach docelowych, analiza rentowności oraz zadowolenie klientów z oferowanych marek, cen i reklam. (2h)
Korekta strategii oraz działań taktycznych w odpowiedzi na rezultaty tynku testowego oraz działań konkurencyjnych
zespołów. (2h)
Analiza sytuacji rynkowej, ciągłe dopasowywanie działań do rozwijającego się rynku oraz działań konkurencji,
pozyskanie finansowania od inwestorów zewnętrznych oraz kredytu bankowego, uruchomienie badań nad nowymi
technologiami (R&D), rozbudowa zakładu produkcyjnego, rozwój sieci handlowej. (2h)
Analiza sytuacji rynkowej, ciągłe dopasowywanie działań do rozwijającego się rynku oraz działań konkurencji,
rozszerzanie oferty rynkowej, projekty nowych produktów. (2h)
Analiza sytuacji rynkowej, ciągłe dopasowywanie działań do rozwijającego się rynku oraz działań konkurencji,
rozszerzanie oferty rynkowej, ulepszanie systemu motywacji pracowników. (2h)
Analiza sytuacji rynkowej, ciągłe dopasowywanie działań do rozwijającego się rynku oraz działań konkurencji,
rozszerzanie oferty rynkowej, ulepszanie systemu motywacji pracowników. (2h)
Analiza najlepszych decyzji biznesowych oraz posunięć nieudanych, ocena problemowych obszarów decyzyjnych.
(2h)
Analiza najlepszych decyzji biznesowych oraz posunięć nieudanych, ocena problemowych obszarów decyzyjnych.
(2h)
Ocena i wpisy. (2h)

Forma i warunki zaliczenia:



Wyniki osiągane podczas gry symulacyjnej
Podsumowania rozważanych kierunków działań i dyskusji dotyczących rozwiązywanych sytuacji problemowych

Literatura podstawowa:


Podręcznik uczestnika gry symulacyjnej, dostęp on-line

Literatura uzupełniająca:
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Specjalnośd Kompetencje Menedżerskie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI
Tryb studiów
Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok

Semestr

II

IV

II

IV

Rodzaj zajęd:
Wykłady
Dwiczenia
Laboratoria
Wykłady
Dwiczenia
Laboratoria

Liczba
godzin
15

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

specjalizacyjny

polski

2
11
3

Prowadzący przedmiot: dr Anna Pluta
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: apluta@vp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, koncepcji zarządzania oraz
zarządzania zasobami ludzkimi
 umiejętności: student potrafi oceniad przydatnośd narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu
organizacjami, dobierad instrumenty zarządzania do analizowanej sytuacji oraz uzasadniad ich
zastosowanie (zwłaszcza w odniesieniu do zasobów ludzkich)
 kompetencji: student potrafi pracowad w grupie, wyrażad swoje zdanie na dany temat zgodnie z zasadami
komunikacji społecznej, chce się uczyd i zgłębiad swoją wiedzę
Cele przedmiotu:
 Zapoznanie z podstawami teoretycznymi i metodycznymi koncepcji zarządzania kompetencjami
 Ukazanie praktycznych sposobów wdrażania i realizacji koncepcji zarządzania kompetencjami w
organizacji
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Student potrafi:
 opisać czynniki wpływające na funkcjonowanie współczesnych organizacji
 wyjaśnić istotę kompetencji i omówić ich rodzaje
 interpretować koncepcję zarządzania kompetencjami

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)
Student potrafi:
 diagnozować sposoby zarządzania kompetencjami stosowane we współczesnych organizacjach
 identyfikować i oceniać czynniki wpływające na sprawność zarządzania kompetencjami we współczesnych
organizacjach
 analizować i objaśniać sposoby doskonalenia zarządzania kompetencjami

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)
Student potrafi:
 argumentować swoje zdanie na temat zarządzania kompetencjami w organizacji

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych; studia przypadków; dwiczenia;
prezentacje prac własnych studentów (ocena kompetencji w praktyce)
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów)
W1- Koncepcja zarządzania kompetencjami – istota, znaczenie i porównanie z innymi koncepcjami zarządzania
(np. ZZL) (2h SS; 1h SN)
W2- Kompetencje menedżerskie – istota, profil kompetencji współczesnego menedżera (2h SS; 1h SN)
W3- Kompetencje organizacji – istota i znaczenie (2h SS; 1h SN)
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W4- Integracja kompetencji w organizacji (2h SS; 1 h SN)
W5- Analiza przypadku praktycznego realizacji zarządzania kompetencjami w firmie (2h SS; 2h SN)
W6/7- Prezentacja prac studentów i dyskusja na wskazany temat na forum grupy (4h SS; 4h SN)
W8- Ocena i wnioski z prowadzonych rozważao nt. zarządzania kompetencjami (1h SS; 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Każdy student jest oceniany na podstawie:
 Projektu własnego sprowadzającego się do analizy wiedzy z zakresu zarządzania kompetencjami (na
zadany temat – ok. 15 tematów do wyboru) i syntezy wniosków wraz z prezentacją na forum grupy
 Raportów z dwiczeo praktycznych pozwalających na estymację umiejętności (ukazanie sposobu
wykorzystania omawianych na zajęciach narzędzi, analiza zebranych informacji i wnioski z niej płynące)
Literatura podstawowa:
 B. Mikuła: W kierunku organizacji inteligentnych. Antykwa Kraków 2001
 A. Sajkiewicz (red.), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa 2008
 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Ekonomiczna OPWP, Kraków 2006
 E. Masłyk-Musiał (red.), Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa
2005
 A. Rakowska, A. Sitko-Lutek, Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wyd. PWN, Warszawa 2000
 A. Musioł-Urbaoczyk, Kompetencje kierownika projektu i możliwości ich kształtowania, Monografia, Wyd.
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
 I. Pawelczyk, A. Ziąber, Autostrada kompetencji. Jak zbadad i wykorzystad atuty swoich pracowników, [w:]
Business Coaching nr 1/2009
 L. Adamczuk, Konsekwencje braku kompetencji dla organizacji i menedżera, [w:] Business Coaching nr
1/2009
 P. Jedynak, Zarządzanie własnymi kompetencjami, EiOP 2009/1.
Literatura uzupełniająca:
 P. Louard, Kierowanie kompetencjami w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 1995
 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004
 A. Pietruszka-Ortyl, Profil kompetencji współczesnego menedżera, Zeszyty Naukowe nr 626 Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003
 W. Talik, M. Łaguna, E. Talik, Kompetencje managerskie a zadowolenie z osiągnięd firmy, Organizacja i
Kierowanie nr 4/2008
 B. Gulski, Czy poprawa kompetencji powoduje wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa?, Przegląd
organizacji 1/2010
 T. Rostkowski, Zarządzanie kompetencjami jako przeszłośd ZZL w Polsce, ZZL nr 6/2002
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie/ Business Management
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

Zarządzanie w korporacjach ponadnarodowych
Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
15
4
przedmiot
polski
I
II
specjalizacyjny
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
wykłady
6
3
I
II
Niestacjonarne
dwiczenia
6
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Malwina Szczepkowska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: malwina@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawowe pojęcia przedsiębiorca, zna typy i formy przedsiębiorstw, pojęcia:
strategie, rynek globalny i z zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych
 umiejętności: student umie, posługując się opisem firmy, dokonywad analizy jego funkcjonowania
 kompetencji (postaw): jest przygotowany do analizy opisów przypadku, umie pracowad w grupie
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw globalnych na rynku światowym a także
z zakresu zarządzania wybranymi funkcjami w tych podmiotach
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów





Rok

Semestr

wiedza z zakresu pojęć dotyczących firmy globalnej, jej powstaniem, przejawami i efektami
przedstawienie globalnego rynku fuzji i przejęć i powiązanie tego procesu z koniunkturą gospodarki światowej
zapoznanie studentów ze strategiami firm globalnych oraz metodami wejścia firm na rynki globalne

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




przeanalizować i zidentyfikować strategie realizowane przez wybrane przedsiębiorstw globalne (case study, analiza
post ante)
umiejętność oceny procesów fuzji i przejęć a także identyfikacji ich efektów
umiejętność analizy wybranych obszarów działania przykładowych przedsiębiorstw globalnych jak marketing czy
ZZL

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



praca w grupie
umiejętność dyskusji i krytycznej analizy przypadków firm (case study)

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji, dyskusje studentów, praca z grupach nad
problemem, rozwiązywanie zadao, analizy przypadków (case study).
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1-identyfikacja procesu globalizacji, istota firmy globalnej, jej cechy i przejawy (2h SS, 1h SN)
 W2-powstanie firmy globalnej, umiędzynarodowienie działalności (2h SS, 1h SN)
 W3-fuzje i przejęcia na rynku globalnym, koncentracja a kooperacja (2h SS, 1h SN)
 W4 – marketing w firmach globalnych (4h SS, 1h SN)
 W5 – zarządzanie zasobami ludzkimi w korporacjach globalnych (3h SS, 1h SN)
 W6 – strategie firm globalnych (2h SS, 1h SN)
 DW1 - dyskusja o przejawach i kontrowersjach dotyczących globalizacji (2h SS, 1h SN)
 DW2- identyfikacja firmy globalnej na podstawie case study (2h SS, 1h SN)
 DW3-współpraca i konkurencja w firmach globalnych, case study (2h SS, 1h SN)
 DW4 - marketing w firmach globalnych, case study (4h SS, 1h SN)
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 DW5-strategie personalne realizowane w korporacji na przykładzie wybranych firm (2h SS, 1h SN)
 DW6-charakterystyka strategii firm, case study (2h SS)
 DW7-zaliczenie pisemne przedmiotu (1h SS, 1h SN)
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenia pisemnego (50% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy, który obejmuje pytania opisowe (do 8 pytao).
 Projektu własnego (50% oceny) – projekt testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności i
postaw. Projekt powinien zawierad: opis wybranego obszaru z zakresu zarządzania na przykładzie
konkretnego przedsiębiorstwa. Praca ma byd wykonana przez 1 osobę w formie prezentacji Power Point i
przedstawiona grupie.
Literatura podstawowa:
 Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek i M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2011.
 G.S. Yip, Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
 A. Zorska, Korporacje transnarodowe, PWE, Warszawa 2007.
 Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Economicus, Szczecin 2008.
 K. Sowa, Strategie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2006.
 Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, pod red. M.K. Nowakowski, Wyd. SGH,
Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca:
 M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
 S. Flejterski, Wahl P. T., Ekonomia globalna, Difin, 2003.
 Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
 Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Pruide T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wyd. Felberg SJA,
Warszawa 2001.
 Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, pod red. M.K. Nowakowski, Key Text, Warszawa
2000.
 Gesteland R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000.
 Zorska A., Ku globalizacji, przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN,
Warszawa 1998.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział: WNEiZ
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Katedra
Zarządzania Przedsiębiorstwem
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie/ Business Management
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie portfelem technologicznym
Liczba
Punkty
Język
Rodzaj
Typ przedmiotu
godzin
ECTS:
wykładowy
zajęd:
1
2
wykłady
15
2
specjalizacyjny
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
1
2
wykłady
11
3
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. Joanna Wiśniewska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: gjowi@uoo.univ.szczecin.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy : student posiada podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i nauki o przedsiębiorstwie
 umiejętności: student potrafi sklasyfikowad rodzaje działalności i wskazad główne obszary funkcjonalne
działalności przedsiębiorstw
 kompetencji (postaw) – student ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego
Cele przedmiotu: Zwrócenie uwagi na znaczenie procesu kształtowania zasobów technologicznych w
działalności przedsiębiorstw
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów





Rok

Semestr

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania technologiami w przedsiębiorstwach
Poznanie problematyki postępu technicznego i kierunków zmian technologicznych
Poznanie sposobów pozyskania i tworzenia zasobów technologicznych

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Student rozpoznaje kluczowe procesy w zarzadzaniu technologią i zna ich uwarunkowania
Student potrafi wskazać sposoby pozyskiwania technologii i ich determinanty
Student potrafi wskazać aktualne tendencje zmian technologicznych na świecie

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Student potrafi wskazać właściwe metody kształtowania zasobów technologicznych w podmiocie gospodarczym

Metody dydaktyczne: wykłady, prezentacje z wykorzystaniem środków multimedialnych
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1-Istota i klasyfikacja technologii. Cykl życia technologii (3h SS, 2 SN)
 W2-Tworzenie potencjału technologicznego w przedsiębiorstwie (2hSS, 1 SN)
 W3-Kluczowe procesy w systemowym zarządzaniu technologią ( 2h SS, 2 SN)
 W4-Procesy kreowania, pozyskiwania i rozprzestrzeniania technologii (2h SS, 1h SN)
 W5-Uwarunkowania i formy transferu technologii (3h SS, 2 SN)
 W6-Współczesne tendencje zmian technologicznych na świecie ( 2h SS, 2h SN)
 W7- Kolokwium ( 1h SS, 1 hSN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
Zaliczenia pisemnego (100 % oceny) – sprawdzenie osiągniętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy
uzyskanej podczas uczestnictwa w wykładach (test maksymalnie 20 pytao otwartych)
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Literatura podstawowa:
 W.M. Grudzewski, I. K. Hejduk, Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich
komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008
 Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2011
 J. Wiśniewska, Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych w Polsce, Wydawnictwo
Uniwersytetu Szczecioskiego, Szczecin 2010
 Negocjacje w transferze technologii, UNIDO, Warszawa 2003
Literatura uzupełniająca:
 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2009
 P. Lowe, Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice
1999
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział: WNEiZ
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Katedra
Zarządzania Przedsiębiorstwem
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie/Zarządzanie jakością
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

INNOWACYJNE STRATEGIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW
Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
15
4
specjalizacyjny
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
I
2
wykłady
6
3
Niestacjonarne
dwiczenia
6
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. Joanna Wiśniewska, dr Katarzyna Szopik-Depczyoska, dr Katarzyna Kozioł
Nadolna
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kasiasz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student zna podstawy makro- i mikroekonomii i nauki o przedsiębiorstwie
 Umiejętności: student potrafi scharakteryzowad podstawowe zagadnienia związane z innowacyjnością
przedsiębiorstw, wymienid rodzaje i źródła innowacji
 Kompetencji (postaw): student potrafi pracowad w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego
Cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy z zakresu innowacji jako głównych kategorii i determinant rozwoju
społeczno-ekonomicznego kraju i podmiotów gospodarczych. Zapoznanie z podstawowymi strategiami
innowacyjnymi.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów





Rok
I

Semestr
2

Znajomość istoty i rodzajów i źródeł innowacji i źródłach finansowania działalności innowacyjnej.
Poznanie problematyki postępu technicznego i kierunków zmian technologicznych oraz sposobów pozyskania i
tworzenia technologii
Zapoznanie z podstawowymi strategiami innowacyjnymi przedsiębiorstw

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Student na podstawie określonych parametrów potrafi ocenić stan innowacyjności podmiotu gospodarczego
Potrafi określać potencjalne możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w odniesieniu do posiadanych danych nt.
prowadzenia działalności innowacyjnej
Potrafi umiejętnie łączyć posiadaną wiedze teoretyczną z praktyką gospodarczą

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)
Student potrafi określisz wyjaśnić znaczenie zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach, a także potrafi określić rolę
innowacyjności w budowaniu Gospodarki Opartej na Wiedzy

Metody dydaktyczne: wykłady, prezentacje z wykorzystaniem środków multimedialnych, studia przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1 - Pojęcie i ewolucja procesu innowacyjnego (2h SS, 1hSN)
 W2 – Istota i klasyfikacja innowacji (2h SS)
 W3 – Źródła i uwarunkowania innowacji w przedsiębiorstwie(2h SS, 1hSN )
 W4 – Ryzyko i problemy finansowania działalności innowacyjnej (2h SS, 1hSN )
 W5 – Działalnośd B+R w przedsiębiorstwie (1h SS)
 W6 – Proces kształtowania strategii innowacyjnej w przedsiębiorstwie (2h SS, 1hSN)
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W7 – Rodzaje strategii innowacyjnych przedsiębiorstw (2h SS, 2h SN)
W8 –Sposoby i problemy ochrony innowacji w działalności przedsiębiorstw (2hSS)











ĆW1- Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu innowacyjności przedsiębiorstw (1h SS, 1hSN)
ĆW2- Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (1hSS)
ĆW 3- Problemy finansowania projektów innowacyjnych - case studies (2h SS)
ĆW4- Organizacja sfery B+R w działalności przedsiębiorstw – case studies (1h SS)
ĆW5 – Etapy i sposoby budowy strategii innowacyjnej (1h SS)
ĆW5 –Klasyfikacja i charakterystyka strategii innowacyjnych (2h SS, 1hSN )
ĆW7 – Zastosowanie strategii innowacyjnych w praktyce (4h SS, 2hSN)
ĆW8 – Sposoby i praktyczne problemy ochrony innowacji w działalności przedsiębiorstw (2h SS, 1hSN)
ĆW9 - zaliczenie (1hSS,1h SN)

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenia pisemnego (50% oceny) – sprawdzenie osiągniętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy
uzyskanej podczas uczestnictwa w wykładach i dwiczeniach (5 pytao opisowych)
 Opracowanie i prezentacja wybranego studium przypadku (50% oceny) – projekt testuje osiągnięcie
efektów kształcenia w zakresie umiejętności. Projekt powinien zawierad: charakterystykę przedsiębiorstwa
(około 1 strony) oraz ukazanie przykładów i efektów wprowadzenia strategii innowacyjnej (4 strony).
Literatura podstawowa:
 Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa 2011
 Sosnowska A., Strategie innowacji w praktyce polskich przedsiębiorstw, Katedra Zarządzania
Strategicznego SGH, Warszawa 2009
 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa
2004
 Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. nauk. W. Janasz, Difin,
Warszawa 2005
 P.F. Drucker: Innowacje i przedsiębiorczośd. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992
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Wydział: WNEiZ

Jednostka organizacyjna US:
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Kierunek: Zarządzanie/Zarządzanie jakością
Rodzaj studiów: II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚD
Tryb studiów
Rok

Semestr

Liczba
godzin
15
15

Punkty
ECTS:
4

Typ przedmiotu

Rodzaj zajęd
Wykłady
specjalizacyjny
I
2
Dwiczenia
Laboratoria
Niestacjonarne
I
2
Wykłady
6
3
Dwiczenia
6
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr inż. Marian Gołębiowski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: gomar@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy zarządzania jakością w organizacji,
 umiejętności: student potrafi określid podstawowe wymagania klienta odnośnie produktu,
 kompetencji: student potrafi pracowad w grupie i ma nawyki kształcenia ustawicznego.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia zarządzania przez jakośd w organizacji.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
 znajomość podstawowych pojęć z zakresu zarzadzania jakością,
 zrozumienie koncepcji i modeli zarządzania przez jakość,
 znajomość zasad zarządzania przez jakość (TQM).
Stacjonarne

Język
wykładowy
polski

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
 wykorzystanie dokumentacji systemu kompleksowego zarządzania jakością,
 ocenianie ilościowe poziomu jakości produktów,
 analizowanie regulacji normatywnych i prawnych w zakresie jakości i systemów zarządzania przez jakośd.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
 student potrafi posługiwad się metodami zarządzania przez jakośd i doskonalenia jakości.
Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych, dwiczenia z elementami
konwersatoryjnymi i wykorzystaniem case study.
Treści merytoryczne przedmiotu:
W1 – Filozofia i podstawowe zagadnienia zarządzania przez jakośd – TQM (3 h SS, 1 h SN).
W2 – Istota, obszary i modele TQM (2 h SS, 1 h SN).
W3 – Uwarunkowania i proces wdrażania TQM (2 h SS, 1 h SN).
W4 – Efekty wdrażania TQM (2 h SS, 1 h SN).
W5 – Wybrane techniki zarządzania przez jakośd (3 h SS, 1 h SN).
W6 – Charakterystyka wybranych krajowych i międzynarodowych nagród jakości. (2 h SS, 1 h SN).
W7 – Koncepcje TQL i TQC (1 h SS).
DW1 – Prekursorzy TQM i 14 tez Deminga (2 h SS, 1 h SN).
DW2 – Struktura i etapy wdrażania TQM (2 h SS, 1 h SN).
DW3 – Obszary i zastosowanie modeli TQM (2 h SS, 1 h SN).
DW4 – Model TQM a relacje właściciel – pracownik – klient (2 h SS, 1 h SN).
DW5 – Wykorzystanie technik i narzędzi zarządzania przez jakośd (5 h SS, 1 h SN).
ĆW6 – Krajowe i międzynarodowe nagrody jakości jako modele doskonałości organizacji (1h SS).
ĆW7 – Test zaliczeniowy (1h SS i SN).
Forma i warunki zaliczenia:
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Zaliczenie przedmiotu na podstawie testu (pytania wielokrotnego wyboru i pytania otwarte), oceniającego
osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności. Zaliczenie na ocenę dostateczną wymaga
uzyskania 60% możliwych punktów.
Literatura podstawowa:
1. Bank J.: Zarządzanie przez jakośd. Gebethner & Spółka, Warszawa 1996.
2. Frąś J., Gołębiowski M. ,Bielawa A.: Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu Szczecioskiego, Szczecin 2006
3. Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. Praca pod red. J. Łaocuckiego. Wydawnictwo
Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznao 2006.
4. Steinbeck H.H., Total Quality Management. Kompleksowe zarządzanie jakością. „Placet”, Warszawa 1998
Literatura uzupełniająca:
1. Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierzchowska A.: Zarządzanie jakością. Poradnik menedżera, Warszawa 2000
2. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K.: Podstawy zarządzania jakością. PWN, Warszawa 2000
3. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
4. Karaszewski R.: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. TNOIK, Toruo 2009
5. Kolman R.: Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości. PLACET, Warszawa 2009
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział: WNEiZ
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Katedra
Zarządzania Przedsiębiorstwem
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie/ Zarządzanie jakością
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie technologiami
Liczba
Punkty
Język
Rodzaj
Typ przedmiotu
godzin
ECTS:
wykładowy
zajęd:
1
2
wykłady
15
2
specjalizacyjny
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
1
2
wykłady
11
3
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. Joanna Wiśniewska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus:
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy : student posiada podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i nauki o przedsiębiorstwie
 umiejętności: student potrafi sklasyfikowad rodzaje działalności i wskazad główne obszary funkcjonalne
działalności przedsiębiorstw
 kompetencji (postaw) – student ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego
Cele przedmiotu: Zwrócenie uwagi na znaczenie procesu kształtowania zasobów technologicznych w
działalności przedsiębiorstw
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów





Rok

Semestr

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania technologiami w przedsiębiorstwach
Poznanie problematyki postępu technicznego i kierunków zmian technologicznych
Poznanie sposobów pozyskania i tworzenia zasobów technologicznych

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Student rozpoznaje kluczowe procesy w zarzadzaniu technologią i zna ich uwarunkowania
Student potrafi wskazać sposoby pozyskiwania technologii i ich determinanty
Student potrafi wskazać aktualne tendencje zmian technologicznych na świecie

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Student potrafi wskazać właściwe metody kształtowania zasobów technologicznych w podmiocie gospodarczym

Metody dydaktyczne: wykłady, prezentacje z wykorzystaniem środków multimedialnych
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1-Istota i klasyfikacja technologii. Cykl życia technologii (3h SS, 2 SN)
 W2-Tworzenie potencjału technologicznego w przedsiębiorstwie (2hSS, 1 SN)
 W3-Kluczowe procesy w systemowym zarządzaniu technologią ( 2h SS, 2 SN)
 W4-Procesy kreowania, pozyskiwania i rozprzestrzeniania technologii (2h SS, 1h SN)
 W5-Uwarunkowania i formy transferu technologii (3h SS, 2 SN)
 W6-Współczesne tendencje zmian technologicznych na świecie ( 2h SS, 2h SN)
 W7- Kolokwium ( 1h SS, 1 hSN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
Zaliczenia pisemnego (100 % oceny) – sprawdzenie osiągniętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy
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uzyskanej podczas uczestnictwa w wykładach (test maksymalnie 20 pytao otwartych)
Literatura podstawowa:
 W.M. Grudzewski, I. K. Hejduk, Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich
komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008
 Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2011
 J. Wiśniewska, Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych w Polsce, Wydawnictwo
Uniwersytetu Szczecioskiego, Szczecin 2010
 Negocjacje w transferze technologii, UNIDO, Warszawa 2003
Literatura uzupełniająca:
 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2009
 P. Lowe, Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice
1999
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Marketingu
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Badania rynkowe i marketingowe
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Metody ilościowe w badaniach rynkowych i marketingowych
Wydział: WNEiZ

Tryb studiów

Semestr
2

Punkty
ECTS:
4

Typ przedmiotu

Język
wykładowy
polski

Rodzaj zajęd:
wykłady
Przedmiot
specjalnościowy
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
I
2
wykłady
8
2
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Krzysztof Błooski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kblonski@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy - znajomośd podstawowych zagadnieo z marketingu, badao marketingowych oraz statystyki
 umiejętności - umiejętnośd zbierania, analizowania danych ilościowych i jakościowych; znajomośd
podstaw obsługi arkusza kalkulacyjnego.
 kompetencji (postaw) - student zna zasady dobrego wychowania, cechuje się samodyscypliną, potrafi
pracowad w grupie
Cele przedmiotu:
Poznanie zasad, metodyki i praktycznych zastosowao metod jednowymiarowych i wielowymiarowych analizy
danych marketingowych.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)



Rok
I

Liczba
godzin
15
15

zdobycie podstawowej wiedzy na temat możliwości wykorzystania metod ilościowych w badaniach marketingowych
Wiedza na temat jednowymiarowych i wielowymiarowych analizy danych

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Umiejętność wykorzystania metod ilościowych w badaniach marketingowych
Umiejętność interpretowania uzyskanych wyników
Umiejętność wykorzystania programów komputerowych do analizy danych marketingowych

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Po zajęciach student powinien być przygotowany do samodzielnego prowadzenia analiz marketingowych, mieć
świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny podczas prowadzenia analiz, powinien
potrafić komunikować się z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym organizacji w celu sformułowania pytania, na
które ma odpowiedzieć analiza, a także uzupełniać i doskonalić zdobyta wiedzę oraz brać odpowiedzialność za
powierzone mu zadania.

Metody dydaktyczne:
Wykłady z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji w Power Poincie. Dwiczenia – studia przypadków,
indywidualne projekty, zestaw zadao do samodzielnego rozwiązania.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W1, Cw1: Jednowymiarowa analiza danych marketingowych,
W2, Ćw2: Dwuwymiarowa analiza danych marketingowych,
W3, Cw3: Charakterystyka wielowymiarowych metod analizy danych marketingowych
W4, Cw4: Metody badania zależności (prezentacja metody, charakterystyka zastosowań marketingowych)
W5, Ćw5: Metody badania współwystępowania (prezentacja metody, charakterystyka zastosowań marketingowych)
W6, Ćw6:Czynniki decydujące o wyborze metod analizy danych
W7, Ćw7: Podstawowe obszary zastosowań metod analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych (segmentacja
rynku, badania związane z produktem, prognozowanie rynku)
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W8: Zaliczenie

Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się pisemnym zaliczeniem

Literatura podstawowa:
1.
2.
3.

Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, pod red. E. Gatnar, M. Walesiak,
Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002
M. Walesiak, Metody analizy danych marketingowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
S. Mynarski, Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Wyd. ZAKAMYCZE, Kraków 2000.

4.
Literatura uzupełniająca:
1. S. Mynarski, Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA, Wyd.
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Marketingu
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie/ specjalnośd: Strategiczne zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Rodzaj studiów II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
ANALIZA DANYCH MARKETINGOWYCH
Wydział: WNEiZ

Tryb studiów




Semestr
2

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy
polski

Rodzaj zajęd:
wykłady
specjalizacyjny
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
I
2
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
8
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Augustyna Burlita
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: augustynab@poczta.onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: Znajomośd zagadnieo z zakresu: marketingu, zarządzania marketingowego, badao
marketingowych i statystyki.
 Umiejętności: Student posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w różnych zakresach i formach,
umiejętnośd gromadzenia i przetwarzania informacji, a także umiejętnośd analizowania zjawisk i
samodzielnego wyciągania wniosków oraz ich wykorzystania w procesie zarządzania marketingowego w
praktyce działalności organizacji.
 Kompetencji (postaw): student potrafi pracowad samodzielnie, ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego, jest odpowiedzialny za powierzone zadania.
Cele przedmiotu:
Moduł obejmuje zagadnienia z zakresu metod analizowania danych marketingowych i ich wykorzystywania w
procesie zarządzania marketingowego organizacją.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY


Rok
I

Liczba
godzin

Zdobycie wiedzy na temat istoty, rodzajów i sposobów prowadzenia analiz marketingowych oraz ich roli w procesie
strategicznego zarządzania organizacją.
Poszerzenie wiedzy na temat metod analizowania danych marketingowych.
Poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania wyników analiz w procesie zarządzania marketingowego organizacją.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI



Umiejętnośd sformułowania problemu, czyli postawienia pytania, na które ma odpowiedzied analiza.
Umiejętnośd opracowania koncepcji analizy (jak ma przebiegad analiza, jak przeprowadzid analizę).



Umiejętność budowania tabel i schematów potrzebnych do analizy, a następnie zebranie odpowiednich danych i
umieszczenie ich w tabelach tak, aby były one przydatne do prowadzenia odpowiednich analiz.
Umiejętność przetworzenia danych, interpretacji wyników i wyciągnięcia wniosków.



CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


Po zajęciach student powinien być przygotowany do samodzielnego prowadzenia analiz marketingowych, mieć
świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny podczas prowadzenia analiz, powinien
potrafić komunikować się z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym organizacji w celu sformułowania pytania, na
które ma odpowiedzieć analiza, a także uzupełniać i doskonalić zdobyta wiedzę oraz brać odpowiedzialność za
powierzone mu zadania.

Metody dydaktyczne: dwiczenia polegające na prowadzeniu określonych analiz marketingowych pod
kierunkiem prowadzącego zajęcia i po objaśnieniu przez prowadzącego zajęcia metody określonej analizy.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
DW 1 – Istota, znaczenie, rodzaje i proces analizy marketingowej (wprowadzenie do przedmiotu, objaśnienie
podstawowych pojęd). (2h SS, 1h SN)
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DW 2 - Sprzedaż jako przedmiot analizy. (2h SS, 1h SN)
ĆW 3 - Analiza klientów. (2h SS, 1h SN)
ĆW 4 - Analiza produktu. (2h SS, 1h SN)
DW 5 - Analiza cen. (2h SS, 1h SN)
DW 6 - Analiza dystrybucji. (2h SS, 1h SN)
DW 7 - Analiza komunikacji. (2h SS, 1h SN)
DW 8 – Zaliczenie przedmiotu. (1h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie w formie pisemnej (70% oceny) oraz na podstawie ocen za aktywnośd studentów na dwiczeniach i
umiejętnośd rozwiązywania problemów przedstawianych na dwiczeniach (30% oceny). Pisemne zaliczenie
będzie polegało na dokonaniu analizy marketingowej trzech przedstawionych problemów.
Literatura podstawowa:
 M. Strzyżewska, M. Rószkiewicz, Analizy marketingowe, Difin, Warszawa 2002.
 S. Mynarski, Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Zakamycze, Kraków 2000.
 R. Kozielski (red.), Wskaźniki marketingowe, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2004.
 M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa 2002.
Literatura uzupełniająca:
 R. Pieczykolan, Informacja marketingowa, PWE, Warszawa 2005.
 Praca zbiorowa pod red. K. Mazurek-Łopacioskiej, Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN,
Warszawa 2005.
 Gilbert A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.
 8. N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

94 Europejski System Punktów Kredytowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Marketingu
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie/Zarządzanie marketingowe w sporcie i rekreacji
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): Stacjonarne II stopnia
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Ekonomika czasu wolnego
Wydział: WNEiZ

Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
15
3
specjalizacyjny
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
11
3
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Augustyna Burlita
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: augustynab@poczta.onet.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student posiada wiedzę w zakresie ekonomii, marketingu i badao marketingowych.
 Umiejętności: student posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w różnych zakresach i formach, a także
umiejętnośd analizowania zjawisk.
 Kompetencji (postaw): student potrafi pracowad samodzielnie, jak i współpracowad w grupie, ma wpojone
nawyki kształcenia ustawicznego, jest odpowiedzialny za powierzone zadania.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące ekonomicznych aspektów czasu wolnego, w tym: jego związków z
rynkiem i konsumpcją oraz uwarunkowao zasobów i sposobów wykorzystania czasu wolnego, która to wiedza
przydatna będzie osobom zajmującym się sportem i rekreacją.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów





Rok
II

Semestr
III

Zrozumienie istoty i roli czasu wolnego oraz jego ekonomicznych aspektów.
Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku czasu wolnego.
Poszerzenie wiedzy na temat zachowań konsumentów w odniesieniu do gospodarowania czasem wolnym, uw czasie
wolnym, ich uwarunkowań i możliwości ich kształtowania.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Umiejętność analizowania zasobów i sposobów wykorzystania czasu wolnego oraz ich uwarunkowań na podstawie
mierników czasu, mierników konsumpcji, budżetów czasu oraz badania potrzeb i preferencji konsumentów.
Umiejętność kształtowania zachowań konsumentów w czasie wolnym poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi
marketingowych.
Umiejętność zarządzania projektami marketingowymi odnoszącymi się do uczestnictwa w sporcie i rekreacji jako
aktywności czasu wolnego

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Po zajęciach student powinien być przygotowany do pełnienia roli koordynatora i do samodzielnej realizacji projektów
związanych z analizowaniem i kształtowaniem zachowań konsumentów w czasie wolnym, w tym zwłaszcza w
odniesieniu do sportu i rekreacji, jako aktywności czasów wolnego, powinien zachowywać się w sposób profesjonalny
i etyczny podczas koordynowania i realizacji projektów, powinien potrafić komunikować się z otoczeniem
wewnętrznym i zewnętrznym organizacji, a także uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę oraz brać odpowiedzialność
za powierzone mu zadania.

Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji i aktywizowaniem studentów
(dyskusje).
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W 1- Czas wolny w strukturze budżetu czasu człowieka. Definicje, funkcje i znaczenie czasu wolnego oraz
sposoby jego wykorzystania (2h SS, 1h SN).
W 2- Związki czasu wolnego z konsumpcją. (2h SS, 1h SN).
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W 3 – Rynkowe aspekty czasu wolnego (rynek dóbr i usług czasochłonnych i czasooszczędnych). (2h SS, 1h SN)
W 4 - Istota zachowao konsumentów w czasie wolnym, ich uwarunkowania oraz możliwośd kształtowania
poprzez działania marketingowe (2h SS, 1h SN).
W 5 – Badania zachowao konsumentów w czasie wolnym, mierniki czasu, mierniki konsumpcji związanej z
czasem wolnym (2h SS, 1h SN).
W 6 – Czas wolny Polaków w świetle badao GUS i sondaży oraz na tle innych europejskich nacji. (2h SS, 1h SN)
W 7 – Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji, jako aktywnościach czasu wolnego (2h SS, 1h SN)
W 8 – Zaliczenie przedmiotu (1h SS, 1h SN).
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na podstawie ocen za aktywnośd (30% oceny) oraz kolokwium w formie
pisemnej oceniające wiedzę i umiejętności studentów na podstawie 3 pytao (70% oceny).
Literatura podstawowa:
 Bombol M., Dąbrowska A., Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing, Wydawnictwo K.E. LIBER, Warszawa
2003.
 Kędzior J., Wawrzak M., Czas wolny w różnych jego aspektach, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2000.
Literatura uzupełniająca:
 Budżet czasu ludności 1.VI.2003 – 31.V.2004, GUS, Warszawa 2005.
 Burlita A. Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowania na przykładzie konsumentów
klasy średniej regionu zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecioskiego, Szczecin 2006.
 Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 Ozimek I. (red.), Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług. Wybrane aspekty, Difin, warszawa 2010.
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

PRZYWÓDZTWO. LIDER W ORGANIZACJI
Tryb studiów

Liczba godzin

Punkty
ECTS:
2

Typ
przedmiotu
specjalizacyjny

Język
wykładowy
polski

Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
15
I
2
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
8
2
I
2
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Jarosław Korpysa
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jarek@korpysa.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: znajomośd podstawowych zagadnieo z zarządzania zasobami ludzkimi
 umiejętności: student umie wskazad cechy lidera i przywódcy w przedsiębiorstwie
 kompetencji: student potrafi pracowad w grupie, formułowad wnioski oraz przygotowany jest do
rozwiązania danych problemów tak na płaszczyźnie syntetycznej jak i analitycznej
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje możliwośd rozszerzenia i usystematyzowania wiedzy dotyczącej przywództwa a także
roli lidera w organizacji. Ponadto uczestnicy zajęd będą mieli okazję rozwoju własnych kompetencji
przywódczych prowadzenia wszelkich rozmów rozwojowych i ukształtowania postaw profesjonalnego
lidera.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




przedstawienie roli przywódcy i lidera we współczesnej organizacji
przedstawienie cech przywódczych
charakterystyka paradygmatów przywództwa

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




student potrafi wyróżnid zasady skutecznego przywództwa z szczególnym uwzględnieniem miękkich umiejętności
student potrafi scharakteryzowad teorie przywódcze na trzech poziomach tj. makro, mezo oraz mikro
student rozróżnia podstawowe paradygmaty przywództwa, a także określa ich mocne i słabe strony

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


student potrafi określid własne kompetencje przywódcze a także określa potencjalny styl kierowanie i
przewodzenia zespołem pracowników

Metody dydaktyczne: wykład, case study z uwzględnieniem metody sytuacji krytycznej
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W1 Istota przywództwa i lidera w współczesnej organizacji (2h SS, 1h SN)
 W2 Teorie makro, mezo i mikro - przywódcze (2h SS, 1h SN)
 W3 Zasady i umiejętności skutecznego przywództwa (2h SS, 1h SN)
 W4 Style przywództwa (2h SS, 1h SN)
 W6 Paradygmat przywództwa transakcyjnego i organicznego (2h SS, 1h SN)
 W 7 Kompetencje przywódcze przedsiębiorstwa przyszłości (2h SS, 1h SN)
 W8 – zaliczenie (1h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie
 Zaliczenia pisemnego ( 50% oceny) - rozwiązanie case study testuje osiągniecie efektów kształcenia w
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zakresie wiedzy oraz umiejętności rozwiązywania problemu
 Projektu własnego ( 50% oceny) – projekt testuje osiąganie efektów kształcenia w zakresie umiejętności.
Projekt powinien przedstawid aspekty przywództwa i lidera na przykładzie wybranej organizacji
Literatura podstawowa:
 Avery, G.C., Przywództwo w organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 Blanchard R. Przywództwo wyższego stopnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 Carlson M., Donohoe M. The Executive Director's Guide to Thriving as a Nonprofit Leader, John Wiley
and Sons, San Franciso,2010
 Chrościcki Z., Zarządzanie firmą. Wybrane problemy, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2000.
 Covey S.R., Zasady skutecznego przywództwa, Poznao 2004.
 Goleman G., Boyatzis R., Mckee A. , Naturalne przywództwo, Wydawnictwo Biznesowe, Warszawa 2002.
Literatura uzupełniająca:
 Karaszewski R., Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, TONIiK, Toruo 2008.
 Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2000.
 Penc J., Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 2000.
 Pocztowski A., Zarządzanie Zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
 Ryde R., Istotą przywództa jest rozmowna, Wolter Kluwer, 2009.
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

BUDOWANIE ZESPOŁU. GRUPY W ORGANIZACJACH
Tryb studiów

Liczba godzin

Punkty
ECTS:
2

Typ
przedmiotu
specjalizacyjny

Język
wykładowy
polski

Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
I
2
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
wykłady
2
I
2
Niestacjonarne
dwiczenia
8
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Ewa Mazur-Wierzbicka
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: ewa.mazur-wierzbicka@wp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: znajomośd podstawowych zagadnieo z zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji
interpersonalnej, zarządzania organizacjami, zachowao człowieka w organizacji.
 umiejętności : umiejętnośd analitycznego i syntetycznego myślenia
 kompetencji (postaw): student potrafi pracowad w grupie oraz ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia przybliżające zachowania organizacyjne w aspekcie problematyki
budowania zespołów, funkcjonowania grup w organizacjach wraz z niezbędną terminologią.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




znajomość uwarunkowań zachowań organizacyjnych
znajomość zasad skutecznego budowania zespołów, etapów budowania zespołu
zrozumienie znaczenia przywódcy, lidera w tworzeniu i funkcjonowaniu grup, zespołów

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




umiejętności rozpoznania u ludzi kompetencji, cech niezbędnych do budowania skutecznego
umiejętności wskazania określonego zespołu adekwatnego do konkretnego działania (zadania)
umiejętności współpracy i godzenia interesów, niezbędnych w funkcjonowaniu jako członek zespołu

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


uświadomienie studentowi roli jaką odrywa zespół w funkcjonowaniu organizacji

Metody dydaktyczne:
pogadanka, wykład, prezentacja, dyskusja, dwiczenia, symulacje, metody
przypadków.
Treści merytoryczne przedmiotu:
 Dw 1 - Projektowanie organizacji j jej struktura (2 godz. SS, 1 godz. NS).
 Dw 2 – Uwarunkowania zachowao organizacyjnych. (2 godz. SS, 1 godz. NS).
 Dw 3 - Elementy budowania zespołu. (2 godz. SS, 1 godz. NS).
 Dw 4 - Rodzaje grup w organizacjach. Grupy a zespoły. (2 godz. SS, 1 godz. NS).
 Dw 5 - Skuteczne funkcjonowanie zespołu. Praca zespołowa. (2 godz. SS, 1 godz. NS).
 Dw 6 - Role liderów grup. (2 godz. SS, 1 godz. NS).
 Dw 7 - Grupa, zespół -problemy współpracy i godzenia interesów. (2 godz. SS, 1 godz. NS).
 Dw 8 – Zaliczenie (1 godz. SS, 1 godz. NS).
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Obserwacji pracy studenta na zajęciach (40%) podczas dyskusji panelowych bądź pracy w grupie nad
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przygotowywanym projektem własnym, rozwiązaniem przygotowanych dwiczeo, studiów przypadku,
testujących osiągniecie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw.
 Zaliczenia pisemnego (60 %) sprawdzającego osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy,
złożonego z 4 pytao otwartych dotyczących zagadnieo omawianych na zajęciach.
Literatura podstawowa:
 Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2008.
 Katzenbach J. R., Smith D. K., Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywnośd organizacji,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 Kożusznik B. Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
 Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K., Kierowanie zespołem projektowym, Difin,
Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca:
 Holpp L., Jak kierowad zespołami, READ ME, Warszawa 2001 Avery, G.C., Przywództwo w organizacji,
PWE, Warszawa 2009.
 Penc J., Nowoczesne kierowanie ludźmi, Difin, Warszawa 2007.
 Szaban J., Miękkie zarządzanie. Ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi, Warszawa 2003.
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

SYSTEMY MOTYWACYJNE
Tryb studiów

Liczba godzin

Punkty
ECTS:
2

Typ
przedmiotu
specjalizacyjny

Język
wykładowy
polski

Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
15
I
2
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
7
2
I
2
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Marek Kunasz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kunaszm@tlen.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student posiada wiedzę z zarządzania zasobami ludzki w podstawowym zakresie (dysponuje
wiedzą o podobszarach funkcji personalnej w organizacji), dysponuje także wiedzą z zakresu podstaw
organizacji i zarządzania, użyteczną może okazad się również wiedza o podstawowych mechanizmach
psychologicznych.
 umiejętności: student potrafi projektowad rozwiązania strukturalne i systemowe.
 kompetencji: student potrafi pracowad w grupie oraz ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego.
Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozumieniem i modelami badawczymi zachowao
organizacyjnych w aspekcie problematyki motywowania oraz kreowanie umiejętności motywowania.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY










Student potrafi zdefiniowad podstawowe pojęcia z zakresu realizowanego przedmiotu i określid istotę
procesu motywowania.
Student zna podstawowe teorie motywacji do pracy i potrafi je wykorzystad w zastosowaniach
praktycznych.
Student potrafi określid rolę związków zawodowych oraz zbiorowych układów pracy w kształtowaniu
płac w organizacji.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi zidentyfikowad możliwe do wykorzystania w organizacji instrumenty motywacji
materialnej i pozamaterialnej.
Student zna cechy skutecznego systemu motywacyjnego i potrafi zaprogramowad spójny system
motywacji do pracy w organizacji.
Student potrafi określid wewnętrzną strukturę wynagrodzenia i zastosowad wybrane metody
wartościowania pracy w jej kształtowaniu.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Student pozyskuje świadomość możliwości ukierunkowanego wpływu na realizację celów podwładnych oraz celów
innych jednostek osiąganych w sferze pozazawodowej.

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, dyskusja, dwiczenia, symulacje, metody przypadków.
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W1 – Wprowadzenie (2 godz. SS, 1 godz. SN).
 W2 - Teorie motywacji do pracy (2 godz. SS, 1 godz. SN).
 W3 - Instrumenty motywacji (2 godz. SS, 1 godz. SN).
 W4 - System motywacyjny (2 godz. SS, 1 godz. SN).
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 W5 – Wartościowanie i wynagradzanie pracy (2 godz. SS, 1 godz. SN).
 W6 - Związki zawodowe i zbiorowe układy pracy (2 godz. SS, 1 godz. SN).
 W7 - Praktyczne przykłady systemów motywacyjnych organizacjach (3 godz. SS, 1 godz. SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Obserwacji pracy na zajęciach (20%) podczas obecności przy tablicy, dyskusji panelowych bądź pracy w
grupie nad przygotowywanym projektem własnym, testujących osiągniecie efektów kształcenia w
zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw.
 Projektu własnego (80 %) testującego osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności.
W ramach projektu student opracowuje wybrane zagadnienie teoretyczne, prezentując jednocześnie
aktualny stan badao empirycznych w tej dziedzinie albo poddaje analizie i ocenie system motywacji w
wybranym przedsiębiorstwie, przedstawiając propozycje jego modyfikacji.
Literatura podstawowa:
 Borkowska S., Strategie wynagrodzeo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 Kopertyoska M.W., Motywowanie pracowników, Placet, Warszawa 2009.
 Kozioł L., Tyraoska M., Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 2002.
 Maslow A., Motywacja i osobowośd, PWN, Warszawa 2006.
 Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
 Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2008.
 Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E, Zwiech P., Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus,
Szczecin 2010.
 Juchnowicz M. (red.), Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa 2000.
 Lipka A., Strategie personalne firmy, Wyd. Prof. Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 Ludwiczyoski A., Stobioska K. (red.), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Poltext, Warszawa
2001.
 Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 Pocztowski A. (red), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, t. 1-4, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2002,2003,2004.
 Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
 czasopisma: Personel i Zarządzanie; Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,
 strony www: www.hrm.pl; www.kadry.pl; www.wynagrodzenia.pl.
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie w administracji publicznej
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
EKONOMIKA SEKTORA PUBLICZNEGO
Liczba
Punkty
Tryb studiów
Typ przedmiotu Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd: godzin
ECTS:
wykłady
15
2
specjalizacyjny
polski
I
2
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
8
3
I
2
Niestacjonarne
dwiczenia
7
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Marek Kunasz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kunaszm@tlen.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student dysponuje wiedzą dotyczącą determinant mikroekonomicznych wyborów podmiotów
decyzyjnych, głównie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, ale także znajomością podstaw
oddziaływania paostwa na procesy rynkowe (interwencjonizm paostwowy). Student zna także
mechanizmy funkcjonowania gospodarki w ujęciu makro.
 umiejętności: student potrafi prowadzid analizy na podstawie przedstawionego materiału statystycznego.
 kompetencji: student potrafi pracowad w grupie oraz ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego.
Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnieo dotyczących zakresu i form
interwencjonizmu paostwowego we współczesnych systemach gospodarczych, teorii wyboru publicznego i
wniosków dla kształtowania sektora publicznego w Polsce.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
Wydział: WNEiZ





Student potrafi zdefiniowad podstawowe pojęcia z zakresu realizowanego przedmiotu.
Student zna funkcje paostwa i zakres regulacji.
Student zna podstawowe teorie wyboru publicznego.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI



Student potrafi zidentyfikowad determinanty zawodności rynku i określid ich znaczenie w systemie
równowagi ogólnej.
Student zna metodologię pomiaru i potrafi prowadzid analizy sektora publicznego.
Student potrafi dokonad oceny transformacji systemowej w Polsce.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH





Student potrafi dokonad oceny wyborów alternatywnych w sferze publicznej z uwzględnieniem wielu
punktów odniesienia (analiza wielowymiarowa).
Metody dydaktyczne: głównym sposobem przekazywania treści przedmiotu jest wykład z wykorzystaniem
metod audiowizualnych a także dyskusja i rozstrzyganie problemów w grupach.
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W1 - Co to jest sektor publiczny? Istota dobrobytu społecznego (indywidualna i społeczna funkcja
dobrobytu) (2 godz.).
 W2 - Funkcje paostwa i zakres regulacji. Efektywnośd a równośd (2 godz.).
 W3 - Teoria wyboru publicznego (2 godz.).
 W4 - Zawodnośd rynku a równowaga ogólna gospodarki. Zawodnośd paostwa (2 godz.).
 W5 - Pomiar sektora publicznego (2 godz.).
 W6 - Transformacja systemowa w Polsce a sektor publiczny (2 godz.).
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W7 - Zaliczenie (2 godz.).
Forma i warunki zaliczenia:
Student jest oceniany na podstawie:
 Obserwacji pracy na zajęciach (20%) podczas obecności przy tablicy, dyskusji panelowych bądź pracy w
grupie, testujących osiągniecie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw.
 Zaliczenia pisemnego (80 %) testującego osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, złożonego z
pytao testowych jednokrotnego wyboru oraz zadao.
Literatura podstawowa:
 Kleer J., Sektor publiczny w Polsce i Unii Europejskiej: między upadkiem a rozkwitem, CeDeWu, Warszawa
2005.
 Kopycioska D., Mikroekonomia, Kadruk, Szczecin 2005.
 Lissowski G., Elementy teorii wyboru społecznego, Scholar, Warszawa 2001.
 Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 Wilkin J., Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i sfery publicznej, Scholar,
Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca:
 Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia, PWE, Warszawa 2007.
 Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarnośd",
Gdaosk 1999.
 Kopycioska D., Regulacyjna rola paostwa we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii, Szczecin
2006.
 Kopycioska D., Zakres i formy interwencjonizmu paostwowego we współczesnych systemach
gospodarczych, Katedra Mikroekonomii, Szczecin 2006.
 Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, PWN, Warszawa 2004.
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie w administracji publicznej
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM LOKALNYM
Liczba
Punkty
Typ
Język
Tryb studiów
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
przedmiotu
wykładowy
wykłady
15
2
specjalizacyj
polski
I
2
ny
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
8
3
I
2
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Benedykt Niemczynowicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: benniem@interia.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: znajomośd podstawowych zagadnieo ekonomii, prawa, socjologii
oraz organizacji i zarządzania,
 umiejętności : student posiada umiejętnośd ogólnej oceny zadao
jednostek samorządu
terytorialnego w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej,
 kompetencji : student posiada umiejętnośd uczenia się oraz kompetencje w zakresie sprawności
komunikowania się i współdziałania w zespole jest przygotowany do analizowania tekstów
dotyczących działalności władz lokalnych .
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje koncepcje zarządzania rozwojem społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
Wydział: WNEiZ








student zna rolę jednostek samorządu terytorialnego w zaspokajaniu potrzeb społeczności
lokalnych;
student posiada wiedzę o polityce rozwoju lokalnego i regionalnego, z uwzględnieniem konsekwencji
polityki strukturalnej Unii Europejskiej;
uzyskanie wiedzy o zarządzaniu finansami w jednostkach samorządu terytorialnego.
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
student posiada umiejętnośd identyfikacji głównych celów rozwoju społeczno-gospodarczego na
szczeblu lokalnym;
student potrafi analizowad i dokonywad oceny strategii rozwoju lokalnego (gminy, miasta );
student jest przygotowany do analizowania aktów prawnych i tekstów dotyczących działalności
władz lokalnych .
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student posiada kompetencje w zakresie abstrakcyjnego oglądu rzeczywistości i wykorzystania ich
do oceny aktów prawnych i decyzji władz centralnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego na
szczeblu lokalnym.
Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem foliogramów oraz studia przypadków.
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W1 - Pojęcie i istota rozwoju lokalnego i regionalnego (2 godz.SS ,1 godz.SN).
 W2 - Samorząd terytorialny i jego rola w rozwoju lokalnym ( 2 godz. SS, 1 godz.SN).
 W3 - Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego (2 godz.SS, 1 godz.SN).
 W4 - Ewolucja i kierunki polityki regionalnej w Polsce (2 godz.SS,1 godz.SN).
 W5 – Strategia rozwoju jako instrument zarządzania rozwojem lokalnym ( 2 godz.SS, 1godz.SN ).
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 W6 – Budżet i finansowanie jednostek samorządu terytorialnego ( 2 godz. SS, 1godz.SN ).
 W7 – Zasady, cele i instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej ( 2 godz.SS, 1 godz.SN ).
 W8 – Zaliczenie przedmiotu ( 1 godz. SS,1 godz.SN ).
Forma i warunki zaliczenia:
 pisemne zaliczenie w formie testu – pozwala na ocenę efektów kształcenia w zakresie wiedzy;
 referatu opracowanego w 2-3 osobowym zespole – pozwala ocenid efekty kształcenia w zakresie
umiejętności.
Literatura podstawowa:
 Noworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo UJ,
Kraków 2007,
 Puzyna W.(red.),Współczesne aspekty rozwoju samorządu terytorialnego, Księga Jubileuszowa
Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2010,
 Winiarski B. : Polityka regionalna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca:
 Grzywacz W., Jażwioski I.: Współczesne uwarunkowania i tendencje polityki ekonomicznej,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecioskiego, Szczecin 2007.
 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 Sochacka-Krysiak H.(red.),Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa 2006.
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalność: Zarządzanie / Zarządzanie w administracji publicznej
Rodzaj studiów (I stopień/II stopień): II stopień
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Wydział: WNEiZ

Tryb studiów

Rok

Semest
r

Rodzaj zajęć:

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
15
2
specjalizacyjny polski
Ćwiczenia
Laboratoria
wykłady
8
2
3
Niestacjonarne II
ćwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Jarosław Korpysa
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jarek@korpysa.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: podstawy zakresu funkcjonowania administracji publicznej
 umiejętności: student potrafi wskazać rolę i istotę administracji publicznej w funkcjonowaniu gospodarki
danego kraju
 kompetencji: student potrafi pracować w grupie, formułować wnioski oraz przygotowany jest do
rozwiązania danych problemów tak na płaszczyźnie syntetycznej jak i analitycznej
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu reguł budowy i funkcjonowania organizacji administracji publicznej.
Studenci będą przygotowani do dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych
administracji publicznej
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
Stacjonarne

I

2


zrozumienie istoty funkcjonowania instytucjami administracji publicznej

poznanie najważniejszych etapów decyzyjnych w procesie zarządzania administracją publiczną
 zrozumienie najważniejszych ustaw dotyczących zarządzania instytucjami publicznymi
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

analiza problemów zarządzania instytucjami administracji publicznej

budowa sprawnego zespołu instytucji administracji publicznej

zarządzanie strategiczne w instytucji administracji publicznej
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


potrafi zarządzać wybranym obszarem instytucji publicznej

Metody dydaktyczne: wykład, case study z uwzględnieniem metody sytuacji krytycznej
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W1 Planowanie w administracji publicznej (2h SS, 1h SN)
 W2 Procesy decyzyjne w administracji publicznej (2h SS, 1h SN)
 W3 Kadry i zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej (2h SS, 1h SN)
 W4 Zarządzanie jakością w administracji publicznej (2h SS, 1h SN)
 W5 Kontrola i systemy informacyjne w administracji publicznej (2h SS, 1h SN)
 W6 Elementy zarządzania strategicznego w administracji publicznej (2h SS, 1h SN)
 W7 Zarządzanie zmianą i modernizacja administracji publicznej (2h SS, 1h SN)
 W8 zaliczenie (1h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego - rozwiązanie case study testuje osiągniecie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy oraz umiejętności rozwiązywania problemu
Literatura podstawowa:
 Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania, Wrocław 2005
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Stefaniuk M., Wybrane zagadnienia myśli organizatorskiej, Lublin 2000
Noworól A., Zarządzanie w samorządzie, ABC samorządu terytorialnego, Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej, Warszawa 2006
 Boć J. , Administracja publiczna, Wrocław 2003
 Kaczmarek B., Organizacje. Polityka. Władza. Struktury, Warszawa 2001
Literatura uzupełniająca:
 Hausner J., Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
 Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2000
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie projektami UE
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UE
Liczba
godzin

Tryb studiów

Punkty
ECTS:
2

Typ przedmiotu

Język
wykładowy
polski

Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
specjalizacyjny
I
2
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
wykłady
8
3
I
2
Niestacjonarne
dwiczenia
7
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Jarosław Poteralski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jpoter@wp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy zarządzania projektami.
 umiejętności: student potrafi stworzyd plan działao dla konkretnego przedsięwzięcia.
 kompetencji (postaw): student potrafi pracowad w zespole.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z procedurami przygotowania, zarządzania oraz prawidłowego
rozliczania projektów finansowanych ze środków UE, w szczególności funduszy strukturalnych:
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




wiedza na temat dostępnych źródeł finansowania projektów ze środków funduszy strukturalnych UE,
wiedza dotycząca wytycznych i procedur związanych z pozyskiwaniem środków na realizację projektów UE,
wiedza na temat zarządzania i prawidłowego rozliczania projektów UE.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




student potrafi wskazać charakterystyczne cechy oraz cele najważniejszych funduszy strukturalnych UE,
student potrafi samodzielnie wyszukać potencjalne możliwości finansowania projektów ze środków UE,
student potrafi przygotować dokumentację aplikacyjną dla dowolnego przedsięwzięcia finansowanego ze środków
UE.

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student samodzielnie dokonuje weryfikacji potencjalnych źródeł finansowania projektów samorządowych,
szczególnie ze źródeł UE,
student potrafi tworzyć oraz pracować w zespołach projektowych, przygotowujących dokumentację aplikacyjną.

Metody dydaktyczne: prelekcja, case study, analiza treści dokumentów, dwiczenia warsztatowe.
Treści merytoryczne przedmiotu:
DW1- Programy operacyjne realizowane w Polsce w latach 2007- 2013 (2h SS).
DW2- Poszukiwanie informacji o możliwości dofinansowania konkretnych przedsięwzięd oraz zapoznanie się
z dokumentami programowymi i ich strukturą (2h SS).
DW3- Omówienie dokumentacji konkursowej dla konkretnego naboru wniosków ogłoszonego przez
Instytucję Wdrażającą wybranego programu operacyjnego (np. poddziałanie 1.1.1. „Inwestycje w
mikroprzedsiębiorstwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego (2h SS).
DW4- Praca nad dokumentacją konkursową dla wybranego naboru wniosków. Omówienie pojęd:
kwalifikowalnośd kosztów, niezbędne załączniki, sposoby przygotowywania oraz składania
dokumentacji itp. (2h SS).
DW5- Struktura wniosku o dofinansowanie (2h SS).
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DW6- Wypełnianie wniosku o dofinansowanie (3h SS).
DW7- Ostateczne przygotowanie oraz złożenie dokumentacji aplikacyjnej (2h SS).
W1- Programy operacyjne realizowane w Polsce w latach 2007- 2013 (2h SN).
W2- Specyfika projektów „twardych” i „miękkich” (2h SN).
W3- Instytucje zaangażowane we wdrażanie programów operacyjnych w Polsce w latach 2007- 2013 (2h
SN).
W4- Przygotowanie oraz zarządzanie projektami dofinansowanymi przez UE (2h SN).
DW1- Poszukiwanie informacji o możliwości dofinansowania konkretnych przedsięwzięd oraz zapoznanie się
z dokumentami programowymi i ich strukturą (1h SN).
DW2- Omówienie dokumentacji konkursowej dla konkretnego naboru wniosków ogłoszonego przez
Instytucję Wdrażającą wybranego programu operacyjnego (np. poddziałanie 1.1.1. „Inwestycje w
mikroprzedsiębiorstwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego (2h SN).
DW3- Struktura wniosku o dofinansowanie (2h SN).
DW4- Wypełnianie wniosku o dofinansowanie (2h SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Student jest oceniany na podstawie projektu własnego, przygotowywanego w grupach maksymalnie
trzyosobowych. Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dowolnego projektu,
obejmującego wypełniony formularz wniosku oraz kalkulację budżetu. Ocenie zostanie poddana zarówno
strona merytoryczna jak i formalna wniosku (dokumentacji aplikacyjnej).
Literatura podstawowa:
 Programy operacyjne wraz z ich uszczegółowieniami.
 Dokumentacja konkursowa do naborów wniosków w ramach konkretnego działania/ poddziałania
wybranego programu operacyjnego (przede wszystkim poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w
mikroprzedsiębiorstwa w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.
Literatura uzupełniająca:
 Heerkens G.R., Jak zarządzad projektami, Wydawnictwo RM, Warszawa 2003.
 Mingus N., Zarządzanie projektami, Wyd. Helion, Gliwice 2002.
 Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006. (podręcznik dostępny na stronie www.wup.pl)
 Ryszkiewicz A., Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie projektami UE
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM
Liczba
godzin

Tryb studiów

Punkty
ECTS:
2

Typ
przedmiotu
specjalizacyj
ny

Język
wykładowy
polski

Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
I
2
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
wykłady
8
3
I
2
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Marta Młokosiewicz, dr Ewa Mazur-Wierzbicka
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: skrzynka21@vp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student ma znajomośd podstaw socjologii oraz zarządzania
 umiejętności: analitycznego myślenia
 kompetencji (postaw): postawa kreatywna, umiejętnośd pracy w grupie
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące pracy w zespole projektowym, tj. kształtowania umiejętności
budowania zespołu projektowego, profesjonalnego przywództwa oraz pracy w zespole, tworzenia takich
mechanizmów kierowania zespołem, które zapewnią wysoką skutecznośd realizacji projektu.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




znajomość kryteriów doboru osób do zespołu projektowego, funkcji zespołów projektowych oraz roli lidera i
pozostałych członków w zespole
znajomość zasad budowy, funkcjonowania i rozwoju efektywnych zespołów projektowych
wiedza dotycząca problemów w funkcjonowaniu zespołów oraz sposobów ich rozwiązywania

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




student potrafi odróżnić grupę od zespołu pracowników oraz zdiagnozować sytuację organizacji w kontekście
zasadności wprowadzenia zespołów projektowych
student umie wskazać korzyści organizacji, członków zespołu oraz jego przywódcy z pracy zespołowej
student potrafi posłużyć się zdobytą wiedzą do oceny wyników pracy zespołu różnymi metodami oraz do
rozwiązywania problemów w zespole

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH



student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w zespole projektowym
student ma świadomość znaczenia zachowań profesjonalnych i etycznych w procesie kierowania zespołem
projektowym oraz uczestnictwa w tym zespole

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, case study, praca w grupach
Treści merytoryczne przedmiotu:
 Dw.1. Grupa a zespół pracowniczy. Specyfika kierowania zespołem projektowym. Funkcje zespołów,
korzyści organizacji, członków zespołów oraz liderów z pracy zespołowej – 2 godz. SS
 Dw.2. Analiza środowiska projektu i planowanie skutecznego zespołu. Dobór członków do zespołu i
role w zespole. Cechy osobowościowe i kompetencje skutecznego kierownika zespołu projektowego –
2 godz. SS
 Dw.3. Kierowanie zespołem – podstawowe zasady pracy zespołu, poprawna komunikacja, model
rozwoju zespołów, metody podejmowania decyzji zespołowych – 2 godz. SS
 Dw.4. Ocena wyników pracy zespołu projektowego – 2 godz. SS
 Dw.5. Problemy w funkcjonowaniu zespołu i sposoby rozwiązywania problemów – 2 godz. SS
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Dw.6. Tworzenie efektywnego zespołu – grupowe opracowywanie zagadnieo tematycznych – 3 godz.
SS
Dw.7. Zażegnywanie konfliktów w zespole. Ocena działania zespołu – grupowe opracowywanie
zagadnieo tematycznych – 2 godz. SS




W 1. Grupa a zespół pracowniczy. Uwarunkowania przydatności pracy zespołowej w organizacji.
Specyfika kierowania zespołem projektowym – 2 godz. SN
 W 2. Analiza środowiska projektu i planowanie skutecznego zespołu. Dobór członków do zespołu i role
w zespole. Cechy osobowościowe i kompetencje skutecznego kierownika zespołu projektowego – 2
godz. SS
 W 3. Kierowanie zespołem – podstawowe zasady pracy zespołu, poprawna komunikacja, model
rozwoju zespołów, metody podejmowania decyzji zespołowych – 2 godz. SN
 W 4. Ocena wyników pracy zespołu projektowego. Problemy w funkcjonowaniu zespołu i sposoby
rozwiązywania problemów – 2 godz. SN
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:

samodzielnej pracy pisemnej według podanego schematu, z opisem przypadku kierowania
rzeczywistym lub fikcyjnym zespołem projektowym w wybranej firmie – sprawdzenie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności
Literatura podstawowa:
 Wachowiak P, Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K., Kierowanie zespołem projektowym, Difin,
Warszawa 2004
 Donnellon A., Kierowanie zespołem, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007
Literatura uzupełniająca:
 Kożusznik B., Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa 2010
 Covey S. R., Zasady skutecznego przywództwa, REBIS, Poznao 2004
 Gut J., Haman W., Psychologia szefa. Szef to zawód, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004
 Holpp L., Jak kierowad zespołami, Wydawnictwo RM, Warszawa 2001
 Katzenbach J. R., Smith D. K., Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywnośd organizacji,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001
 Czasopisma: Organizacja i Kierowanie, Przegląd Organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw,
Zarządzanie Zmianami, Personel i Zarządzanie
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Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie projektami UE
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

BIZNESPLAN / STUDIUM WYKONALNOŚCI
Liczba
godzin

Tryb studiów

Punkty
ECTS:
2

Typ
przedmiotu
specjalizacyj
ny

Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
polski
I
2
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
wykłady
8
2
II
3
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. Tomasz Bernat
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kontakt@tomaszbernat.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy ekonomii i funkcjonowania przedsiębiorstw
 umiejętności: student potrafi samodzielnie analizowad zagadnienia z praktyki gospodarczej
 kompetencji (postaw): student potrafi pracowad w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i
jest przygotowany do analizowania praktycznych przykładów
Cele przedmiotu:
Pokazanie podstawowych metod tworzenia, prezentacji i wykorzystania biznes planu
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




Poznanie metod planowania
Analiza strategiczna w planowaniu
Analiza finansowa w planowaniu

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




Umiejętność zastosowania metod planowania w biznesie
Umiejętność zastosowania analizy strategicznej w planowaniu
Umiejętność tworzenia biznes planu

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


student potrafi ocenić możliwość rozwiązania problemów praktycznych zgodnie z teorią ekonomii, praktyką
zarządzania

Metody dydaktyczne: metody tradycyjne (pokaz/demonstracja, wykład), metody aktywizujące (dwiczenia,
dyskusja, metody analizy przypadków)
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W1 - Omówienie podstawowych pojęd, jak: plan działalności, planowanie krótkookresowe,
długookresowe. (2 godz. SS, 1 godz. SN)
 W2 - Opisanie procesu tworzenia biznes planu (2 godz. SS, 1 godz. SN)
 W3,4 - Szczegółowe omówienie poszczególnych elementów biznes planu (4 godz. SS, 2 godz. SN)
 W5 - Analiza finansowa w biznes planie (2 godz. SS, 1 godz. SN)
 W6 - Pozostałe elementy biznes planu (2 godz. SS, 1 godz. SN)
 W7 - Analiza przykładów (3 godz. SS, 2 godz. SN)
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie pisemne – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w
zakresie wiedzy (pytania otwarte), umiejętności (zadania) oraz interpretację praktycznych zagadnieo. Efektem
ma byd stworzenie biznes planu.
Literatura podstawowa:
 http://witryna.org/pliki/biznesplan.pdf
 Biznesplan. Jak zaplanowad sukces w biznesie, Flashbook.pl Sp. z o.o., Warszawa 2007.
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 Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Biznesplan w praktyce, CeDeWu , Warszawa 2007.
 E. Skrzypek , E. Filar , Biznes Plan, Poltext, Warszawa 2005.
 Korczyn , Jak opracowad biznes plan? Poradnik metodyczny dla przedsiębiorców, Sigma, Warszawa 2006.
 Z. Pawlak, Biznes plan, zastosowania i przykłady, Poltext, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca:
 Rzeczpospolita,
 Businessman Magazine,
 Prawo Przedsiębiorcy,
 Forbes Polska.
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Na drugim roku studiów stacjonarnych realizowane są następujące specjalności:
1. Strategiczne zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
2. Kompetencje menedżera
3. Business Management
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu

Strategiczne planowanie marketingowe – spec. SZMP
Ryzyko w działalności marketingowej – spec. SZMP
Strategie marketingowe – spec. SZMP
Pomiar wartości klienta – spec. SZMP
Marketing wartości – spec. SZMP
Kultura i przywództwo w organizacji – spec. KM
Zarządzanie dynamiczne – spec. KM
Doskonalenie menedżera – spec. KM
Zarządzanie wiedzą – spec. KM
Podejście kompetencyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem spec. BM
Systemy innowacji - spec. BM
Kompleksowe zarządzanie jakością - spec. BM
Psychologia coachingu - spec. ZZL
Zarządzanie kompetencjami pracowników - spec. ZZL
Konflikt w organizacji - spec. ZZL
Kapitał ludzki w projektach UE - spec. ZZL
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Marketingu

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

Strategiczne planowanie marketingowe

Tryb studiów

Semestr
III

Punkty
ECTS:
2

Typ przedmiotu

Język
wykładowy
polski

Rodzaj zajęd:
wykłady
specjalizacyjny
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Edyta Rudawska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: edyta@rudawska.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy – student zna podstawy mikro i makro ekonomii, podstawy marketingu, podstawy zarządzania,
metody prowadzenia badao marketingowych
 umiejętności – student potrafi zdefiniowad podstawowe pojęcia ekonomiczne, potrafi wyjaśnid zasady
mechanizmu rynkowego, przeprowadzid analizę rynku i zidentyfikowad firmę zarządzaną marketingowo
 kompetencji (postaw) – student potrafi pracowad w grupie, posiada umiejętnośd komunikacji i
samodzielnej obserwacji rynku i analizy zachodzących na nim zjawisk marketingowych
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące strategicznego zarządzania działalnością marketingową
przedsiębiorstw. Ma na celu wskazanie na koniecznośd strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem w celu
budowy pozycji rynkowej przez firmy. Zapoznanie studentów z metodami analizy sytuacji marketingowej firmy
oraz nabycie umiejętności opracowania strategicznego planu marketingowego, umiejętnośd identyfikacji szans
i zagrożeo w otoczeniu, precyzowania marketingowych celów strategicznych, szacowania budżetu działao.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Rok
II

Liczba
godzin

zrozumienie procesu strategicznego zarządzania marketingowego we współczesnych organizacjach
znajomość struktury strategicznego planu marketingowego firmy
znajomość podstawowych strategii marketingowych i narzędzi wspomagających proces formułowania strategicznych
celów działania

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




przygotowanie strategicznego planu marketingowego firmy
wykorzystanie narzędzi i przeprowadzenie analiz służących ocenie sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa
formułowanie celów i strategii działania firmy

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



student potrafi samodzielnie przygotować strategiczny plan marketingowy firmy
student posiada umiejętność komunikowania się i współpracy z innymi członkami grupy

Metody dydaktyczne: dwiczenia, zagajenie, case study
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W 1 - Nowoczesne tendencje w zarządzaniu marketingowym (2h SS)
W 2 - Analiza sytuacji marketingowej (2h SS)
W 3 - Proces strategicznego zarządzania marketingowego (2h SS)
W 4 - Formułowanie strategicznego planu marketingowego (2h SS)
W 5 - Narzędzia wspomagające proces określania celów i strategii marketingowych (2h SS)
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W 6 - Wybór strategii marketingowych (2h SS)
W 7 - Rozwój kultury marketingowej w przedsiębiorstwie (2h SS)
W 8 - Zaliczenie (1h SS)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenia pisemnego (50% oceny). Sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy
(test) Obejmuje pytania testowe (do 20 pytao).
 Projektu własnego (50% oceny) – projekt testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności.
Projekt obejmuje przygotowanie strategicznego planu marketingowego dla wybranej firmy.
Literatura podstawowa:
 Z. Knecht, Zarządzanie marketingiem, C.H. Beck, Warszawa 2008
 M. Dziekooski, R. Kozielski, Jak szybko napisad profesjonalny plan marketingowy, Oficyna, Kraków 2007
 J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa 2001
 N. Piercy, Marketing. Strategiczna reorientacja firmy, Felberg SJA, Warszawa 2003
 A. Pomykalski, Zarządzanie i planowanie marketingowe, PWN, Warszawa 2005
 E. Frąckiewicz, J. Karwowski, M. Karwowski, E. Rudawska, Zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa 2004
 Strategie marketingowe, red. H. Mruk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznao 2002
 Z. Pierścionek , Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1998
Literatura uzupełniająca:
 R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka, Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 1996
o Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Rebis, Warszawa 2005
o R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1996
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra): Katedra Marketingu

Wydział: WNEiZ

Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie, SZMwP
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU: Ryzyko w działalności marketingowej

Tryb studiów

Rodzaj
zajęd:
wykłady
II
3
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
II
3
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. Ewa Frąckiewicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus:
Wymagania wstępne w zakresie:



Rok Semestr

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

15

2

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

Przedmiot
specjalnościowy

polski

7

Wiedzy: student zna podstawy ekonomii, zarządzania marketingowego i nauki o przedsiębiorstwie
Umiejętności: umiejętnośd obserwacji otoczenia
Kompetencji (postaw): empatia, posiadanie umiejętności współpracy


Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat ryzyka w marketingu, jego źródeł, determinant i sposobów
zarządzania.

CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Student wie, czym jest ryzyko marketingowe, jakie posiada cechy i wymiary
Student wie, jakie są powiązania między cechami ryzyka marketingowego a podejmowaniem decyzji w firmie
Student wie, w jaki sposób zarządzać ryzykiem marketingowym

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)



Student umie wskazać potencjalne źródła ryzyka marketingowego
Student potrafi wymienić działania zmniejszających niepożądane efekty wystąpienia ryzyka

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Student cechuje się umiejętnością dialogu i pracy w grupie

Metody dydaktyczne: wykład audytoryjny, prezentacje przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1 Pojęcie ryzyka, jego źródła i rodzaje (2SS, 0,5SZ)
 W2 Determinanty ryzyka marketingowego(2SS, 0,5SZ)
 W3 Proces zarządzania ryzykiem marketingowym(2SS, 1SZ)
 W4 Kształtowanie działań i instrumentarium marketingowego w warunkach niepewności(2SS, 1SZ)
 W5 Metody zmniejszania niepewności po stronie konsumentów(2SS, 1SZ)

W6 Metody zmniejszania niepewności po stronie przedsiębiorstw(2SS, 1SZ)
 W7 Nowe obszary ryzyka w wirtualnym środowisku(1SS, 1SZ)
 W8 kolokwium (1SS, 1SZ)
Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się obowiązkowym zaliczeniem w formie pisemnej: test z ok. 25 pytaniami zamkniętymi i otwartymi
Literatura podstawowa:
 Efektywność marketingu, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2005
 Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2006
 Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000
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Literatura uzupełniająca:
 Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Liber , Warszawa 2000
 Nowakowski M., Rzemieniak M.L., Kryzys i przetrwanie w marketingu, Difin, Warszawa 2003
 Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa-Łódź 2001
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Marketingu

Wydział: WNEiZ
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

Strategie marketingowe

Tryb studiów

Rok
II

Semestr
III

Liczba
godzin
15

Punkty
ECTS:
?

Typ przedmiotu

Język
wykładowy
polski

Rodzaj zajęd:
wykłady
specjalizacyjny
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Edyta Rudawska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: edyta@rudawska.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy – student zna podstawy mikro i makro ekonomii, podstawy marketingu, podstawy zarządzania,
metody prowadzenia badao marketingowych
 umiejętności – student potrafi zdefiniowad podstawowe pojęcia ekonomiczne, potrafi wyjaśnid zasady
mechanizmu rynkowego, przeprowadzid analizę rynku i zidentyfikowad firmę zarządzaną marketingowo
 kompetencji (postaw) – student potrafi pracowad w grupie, posiada umiejętnośd komunikacji i
samodzielnej obserwacji rynku i analizy zachodzących na nim zjawisk marketingowych
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące procesu konstruowania i realizacji strategii marketingowych
przedsiębiorstw dla stymulowania jego rozwoju i zdobycia przewagi konkurencyjnej na coraz bardziej
dojrzałych rynkach.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




zrozumienie procesu formułowania strategii marketingowej we współczesnych organizacjach
znajomość strategii marketingowych, które mogą być wykorzystywane przez firmy





formułowanie i wybór strategii marketingowych
opanowanie zasad precyzowania strategii marketingowych w zmiennym otoczeniu rynkowym
identyfikowanie szans i zagrożeń w otoczeniu

zrozumienie znaczenia informacji marketingowej w procesie formułowania strategii działania firm
CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



student potrafi samodzielnie przygotować strategiczny plan marketingowy firmy
student posiada umiejętność komunikowania się i współpracy z innymi członkami grupy

Metody dydaktyczne: wykład, analiza przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W 1 - Istota strategii marketingowych (2h SS)
W 2 - Miejsce strategii w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstwem (2h SS)
W 3 - Informacja marketingowa w procesie formułowania strategii działania firm (2h SS)
W 4 - Procedura formułowania i wyboru strategii marketingowej (2h SS)
W 5 - Wybór strategii globalnej (2h SS)
W 6 - Strategie wobec konkurentów (2h SS)
W 7 - Strategie oparte na relacji produkt – rynek (2h SS)
W 8 - Zaliczenie (1h SS)
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Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenia w formie pisemnej (100% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy (test) i umiejętności (praktyczne zadania). Test obejmuje do 25 pytao oraz rozwiązanie 2-3
praktycznych zadao.
Literatura podstawowa:
 Strategie marketingowe, red. H. Mruk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznao 2002Z. Knecht,
Zarządzanie marketingiem, C.H. Beck, Warszawa 2008
 Strategie marketingowe, red. W. Wrzosek, SGH, Warszawa 2002
 A. Pomykalski, Zarządzanie i planowanie marketingowe, PWN, Warszawa 2005
 E. Frąckiewicz, J. Karwowski, M. Karwowski, E. Rudawska, Zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa 2004
 Z. Pierścionek , Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1998
Literatura uzupełniająca:
 N. Piercy, Marketing. Strategiczna reorientacja firmy, Felberg SJA, Warszawa 2003
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Marketingu
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Strategiczne zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

Pomiar wartości klienta

Tryb studiów

Semestr
IV

Punkty
ECTS:
2

Typ przedmiotu

Język
wykładowy
polski

Rodzaj zajęd:
wykłady
Przedmiot
specjalnościowy
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Krzysztof Błooski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kblonski@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy - wymagana znajomość zarządzania, marketingu i statystyki.
 umiejętności - student potrafi zdefiniowad podstawowe pojęcia ekonomiczne, potrafi wyjaśnid zasady
mechanizmu rynkowego, przeprowadzid analizę rynku i zidentyfikowad firmę zarządzaną marketingowo
 kompetencji (postaw) - student potrafi pracowad w grupie, posiada umiejętnośd komunikacji i
samodzielnej obserwacji rynku i analizy zachodzących na nim zjawisk marketingowych
Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z różnymi metodami mierzenia wartości klientów
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)



Rok
II

Liczba
godzin

zdobycie wiedzy na temat wartości klienta w czasie
zdobycie wiedzy na temat budowy portfela klientów

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)



Wyznaczanie wartości klienta na podstawie danych oraz umiejętność interpretacji wyniku
Umie wykorzystać zdobytą wiedzę do budowy portfela klientów

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Student posiada umiejętność komunikowania się i współpracy z innymi członkami grupy

Metody dydaktyczne:
Studia przypadków, indywidualne projekty, zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania.

Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
Ćw1: Wycena relacji z klientem
Ćw2: Typologia modeli wartości klienta (CLV)
Ćw3: Modele obliczania CLV,
Ćw4: Modele analizy bazy klienta,
Ćw5: Normatywne modele CLV,
Ćw6: Budowa portfela klientów przy pomocy CLV
Ćw7: Zastosowanie wartości życiowej klienta do wyceny przedsiębiorstwa,
Ćw8: Zaliczenie przedmiotu

Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kończy się pisemnym zaliczeniem

Literatura podstawowa:
1.

L. Ryals, Managing Customers Profitably, JohnWiley & Sons Ltd, 2008
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2. G. Urbanek, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008, rozdział 8.
3. M. Awdziej, „Modelowe koncepcje życiowej wartości klienta”, Marketing i Rynek 2007, nr 7.
4. M. Cichosz, Życiowa wartość klienta i jej znaczenie dla firmy, Marketing i Rynek 2005, nr 12.
M. Grzegorczyk, Problemy pomiaru wartości klienta, w: Pomiar efektywności marketingu, Problemy Zarządzania 2007, nr 2
(16),

Literatura uzupełniająca:
P. Kossecki, Wartość życiowa klienta i jej zastosowanie do wyceny przedsiębiorstw internetowych , w: Pomiar
efektywności marketingu, Problemy Zarządzania 2007, nr 2 (16).
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Specjalnośd Kompetencje menedżerskie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:
Wydział: WNEiZ

KULTURA I PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI
Tryb studiów
Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok
II

II

Semestr
3

3

Rodzaj zajęd:
wykłady
dwiczenia
laboratoria
wykłady
dwiczenia
laboratoria

Liczba
godzin
15

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

specjalnościowy

polski

2
8
2

Prowadzący przedmiot: dr Katarzyna Gadomska-Lila
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: katarzyna.gadomska@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:


wiedzy (1) student posiada wiedzę dotyczącą podstaw zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi oraz
podstawowych mechanizmów zachowao organizacyjnych
 umiejętności (1) student potrafi przeprowadzid diagnozę stylów przywódczych
 kompetencji (postaw) (1) student potrafi przeprowadzid analizę porównawczą i na jej podstawie dokonad
wnioskowania
Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z koncepcjami kultury organizacyjnej oraz przywództwa w celu nabycia
umiejętności identyfikacji wpływu uwarunkowao kulturowych na style przewodzenia, a także specyfiką przewodzenia w
różnych kulturach

CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących kultury organizacyjnej: uwarunkowania, elementy, funkcje, typy
itp.
Definiowanie kluczowych kompetencji przywódczych
Znajomość zasad kształtowania pożądanej kultury organizacyjnej oraz przeprowadzania zmiany kulturowej

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Poznanie metodyki badania kultury organizacyjnej
Analizowanie stopnia dopasowania stylu przywództwa i profilu kultury organizacyjnej
Poznanie mechanizmu zmiany kulturowej w organizacji

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Rozwijanie takich postaw i umiejętności jak: podejmowanie decyzji, ustawiczny rozwój, wywieranie wpływu na
innych itp.
Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, dyskusja

Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)

W1- Kategoria kultury organizacyjnej i jej rola w procesie funkcjonowania organizacji (2h SS)
W2- Istota i znaczenie kultury organizacyjnej: uwarunkowania (w tym wpływ kultury narodowej),
elementy, funkcje, typy itp. (2h SS, 2h SN)
W3- Metodyka badania kultury organizacyjnej (2h SS, 2h SN)
W4- Formowanie, utrwalanie i zmiana kultury organizacyjnej (2h SS)
W5- Przywództwo w organizacjach: źródła, rodzaje, atrybuty (2h SS)
W6- Kluczowe kompetencje przywódcy we współczesnych organizacjach (2h SS, 2h SN)
W7- Rola przywódcy w procesie zarządzania kulturą organizacyjną (2h SS, 1h SN)
W8- Zaliczenie (1h SS, 1 SN)
Forma i warunki zaliczenia:
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Kolokwium pisemne

Literatura podstawowa:






Bjerke B., Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
Aniszewska G. (red.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2007
Mrówka R., Przywództwo w organizacjach, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer,
Warszawa 2010
Avery G.C., Przywództwo w organizacji, PWE, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:



Cameron K.S., Quinn R., Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
Gesteland R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Specjalnośd Kompetencje menedżerskie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:
Wydział: WNEiZ

ZARZĄDZANIE DYNAMICZNE

Tryb studiów

Rok

Semestr

II

3

Rodzaj zajęd:

Liczba
godzin
30

Punkty
ECTS:
2

Typ przedmiotu

Język
wykładowy
polski

wykłady
specjalnościowy
Stacjonarne
dwiczenia
laboratoria
II
3
wykłady
8
2
Niestacjonarne
dwiczenia
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoff
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: alberto@lozano.net.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1) student posiada wiedzę z zakresu podstaw zarządzania, zachowao organizacyjnych i koncepcji
zarządzania
 umiejętności (1) student potrafi posługiwad się podstawowymi metodami analizy przedsiębiorstwa, potrafi
analizowad sytuacje problemowe przedsiębiorstw dobierając do ich rozwiązania odpowiednie koncepcje
zarządzania, posiada również umiejętnośd przygotowywania procesów wdrożeniowych koncepcji
zarządzania
 kompetencji (postaw) (1) student potrafi pracowad w zespole, dokonywad analizy krytycznej czytanych
tekstów, wnioskowad na podstawie analizy treści opisów studiów przypadku.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu stosowania metod zarządzania wiedzą w procesach wdrażania
strategii przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem metodyki zarządzania dynamicznego.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




opisuje założenia koncepcji zarządzania dynamicznego
identyfikuje uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne wdrożenia oraz stosowania koncepcji zarządzania
dynamicznego
rozumie znaczenie zarządzania wiedzą w procesie definiowania i wdrażania strategii organizacji

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




analizuje źródła wiedzy w organizacji
potrafi zaadaptować proces wdrażania koncepcji zarządzania dynamicznego do organizacji
planuje procesy strategiczne w organizacji zgodnie z koncepcją zarządzania dynamicznego

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


posiada umiejętność planowania pracy w zespole i zdolność dzielenia się wiedzą

Metody dydaktyczne:
Wykłady z wykorzystaniem środków multimedialnych (foliogramów, prezentacji komputerowych), ilustracja
przykładami konkretnych firm. Wzbogacenie przekazywanej treści o przykłady z praktyki i dwiczenia
prowadzone przy wykorzystaniu analizy przypadków firm.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
 W1- pojęcie wiedzy i wiedzy organizacji (2h SS)
 W2- kształtowanie systemu informacyjnego w organizacji (2h SS)
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W3- analiza kategorii wartości dodanej w zarządzaniu (2h SS)
W4- metodyka oceny sprawności funkcjonowania organizacji (2h SS)
W5- uwarunkowania procesu podejmowania decyzji w organizacji (2h SS)
W6- założenia koncepcji systemu dynamicznego zarządzania (2h SS, 1h SN)
W7- ogólny model systemu zarządzania dynamicznego (2h SS)
W8- koncepcja jądra wiedzy firmy (2h SS, 1h SN)
W9- analiza modułu wartości dodanej firmy (2h SS, 1h SN)
W10- analiza modułu sprawności działania firmy (2h SS, 1h SN)
W11- analiza modułów sprawności działania działów oraz sprawności działania pracowników (2h SS, 1h SN)
W12- analiza modułów analizy otoczenia oraz planów racjonalizatorskich (2h SS, 1h SN)
W13- analiza modułu analizy finansowej (2h SS, 1h SN)
W14- cztery procesy zarządzania dynamicznego (2h SS, 1h SN)
W15- przykład stosowania koncepcji zarządzania dynamicznego (2h SS)

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie na podstawie raportu przygotowanego dla wybranego małego lub średniego przedsiębiorstwa z
regionu Pomorza Zachodniego prezentującego założenia do modułów systemu zarządzania dynamicznego.
Raport będzie przygotowywany w oparciu o pracę zespołową studentów. Celem raportu jest weryfikacja
nabytych przez studentów umiejętności oraz weryfikacja opanowania przez studentów wiedzy z wykładów,
niezbędnej do przygotowania raportu. Praca grupowa i współpraca z przedsiębiorstwem regionalnym umożliwi
również rozwój kompetencji społecznych.
Literatura podstawowa:
 A. Lozano Platonoff „Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem”, Difin,
Warszawa 2009.
 A. Lozano Platonoff „System Dynamicznego Zarządzania Przedsiębiorstwem” Wydawnictwo naukowe
Uniwersytetu Szczecioskiego, 2004.
Literatura uzupełniająca:
 W. Bielecki: Efektywnośd symulacyjnych gier menedżerskich w porównaniu z innymi metodami kształcenia.
Symulacja Systemów Gospodarczych. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania – Politechnika
Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania, 1997.
 B. Wit: Modele zachowao konkurencyjnych przedsiębiorstw w symulacyjnych grach decyzyjnych.
„Organizacja i kierowanie” nr 4/1999 r.
 J. Czerska: Gry symulacyjne Lean, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”, nr 2/2003.
 Urbanowska-Sojkin E. (red.), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem na przykładach, Wyd. AE w
Poznaniu, Poznao 2002.
 Lisioski M. (red.), Zarządzanie strategiczne i operacyjne. Studia przypadków, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy
Sącz 1998
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Specjalnośd Kompetencje Menedżerskie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

DOSKONALENIE MENEDŻERA
Tryb studiów
stacjonarne

niestacjonarne

Rok

Semestr

II

IV

II

IV

Rodzaj zajęd:
Wykłady
Dwiczenia
Laboratoria
Wykłady
Dwiczenia
Laboratoria

Liczba
godzin
15

Punkty
ECTS:

8

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

specjalizacyjny

polski

Prowadzący przedmiot: dr Anna Pluta
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: apluta@vp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania oraz zarządzania zasobami
ludzkimi
 umiejętności: student potrafi oceniad przydatnośd narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu (poznanych
w ramach przedmiotu podstawy zarządzania), dobierad instrumenty zarządzania do analizowanej sytuacji i
uzasadniad ich zastosowanie (zwłaszcza w odniesieniu do zasobów ludzkich)
 kompetencji: student potrafi pracowad w grupie, wyrażad swoje zdanie na dany temat zgodnie z zasadami
komunikacji społecznej, chce się uczyd i zgłębiad swoją wiedzę
Cele przedmiotu:
 Zapoznanie z podstawami teoretycznymi i metodycznymi doskonalenia współczesnego menedżera
 Ukazanie praktycznych sposobów doskonalenia menedżera
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
Student potrafi:
 zdefiniować menedżera i scharakteryzować jego pracę w organizacji
 nazwać i zdefiniować kompetencje współczesnego menedżera
 wyjaśnić istotę i sposoby doskonalenia menedżera

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi:





diagnozowad czynniki wpływające na koniecznośd doskonalenia się współczesnego menedżera
klasyfikowad potrzeby kompetencyjne współczesnego menedżera
poddawad krytycznej ocenie sposoby doskonalenia się menedżerów stosowane we współczesnych
organizacjach
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Student potrafi:
 organizować i integrować pracę w zespole roboczym
 odpowiedzialnie dyskutować na temat sposobów doskonalenia menedżera

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych; studia przypadków; metody
symulacyjne; dwiczenia.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów)
W1- Menedżer i jego praca (2h SS; 0,5h SN)
W2- Współczesne trendy w doskonaleniu menedżera (2h SS; 0,5h SN)
W3- Analiza przypadku praktycznego - doskonalenie kompetencji przywódczych współczesnego menedżera (2h
SS; 2h SN)
W4- Analiza przypadku praktycznego - doskonalenie kompetencji komunikacyjnych współczesnego menedżera
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(2h SS, 1h SN)
W5- Analiza przypadku praktycznego - doskonalenie kompetencji menedżera związanych z motywowaniem
podwładnych (2h SS; 1h SN)
W6- Analiza przypadku praktycznego - doskonalenie kompetencji koncepcyjnych współczesnego menedżera
(2h SS; 1h SN)
W7- Analiza przypadku praktycznego - doskonalenie kompetencji organizacyjnych współczesnego menedżera
(2h SS; 1h SN)
W8- Ocena i wnioski z prowadzonych rozważao nt. doskonalenia menedżera (1h SS, 1h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Każdy student jest oceniany na podstawie:
 Raportów z dwiczeo praktycznych pozwalających na estymację umiejętności (ukazanie sposobu
wykorzystania omawianych na zajęciach sposobów doskonalenia menedżerów, analiza zebranych
informacji i wnioski z niej płynące)
Literatura podstawowa:
 B. R. Kuc, M. Żemigła, Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania, Helion, Gliwice
2010
 A. Rakowska, A. Sitko-Lutek, Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wyd. PWN, Warszawa 2000
 M. Jakubiak, Doskonalenie umiejętności kierowniczych przyszłych menedżerów. Organizacja i zarządzanie
nr 4, Wyd. PŚ, Gliwice 2008
 J. Penc, Wizerunek menedżera przyszłości, EiOP 8/2001
 K. Opolski, Standardy moralne współczesnego menedżera, Samorząd terytorialny nr 3/2001
 L. Adamczuk, Konsekwencje braku kompetencji dla organizacji i menedżera, [w:] Business Coaching nr
1/2009
Literatura uzupełniająca:
 M. Williams, Mistrzowskie przywództwo, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Kraków 2009
 M. Juchnowicz, Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa 2010
 Przywództwo w okresie zmian, Harvard Business Review, Wyd. Helion, Gliwice 2007
 Przywództwo w sytuacjach przełomowych, Harvard Business Review, Wyd. Helion, Gliwice 2006
 Komunikacja i kultura biznesu w Europie. Zagadnienia wybrane, Wyd. Wpisz im. L. Koźmioskiego w
Warszawie, Warszawa 2005
 K. Obłój, J. Palikom, Myśli o nowoczesnym biznesie, Wyd. Słowo/obraz terytoria, Gdaosk 2003
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Specjalnośd Kompetencje Menedżerskie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:
Wydział: WNEiZ

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęd:

Liczba
godzin
15

Punkty
ECTS:

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

wykłady
Stacjonarne
II
2
dwiczenia
2
laboratoria
specjalnościowy
polski
wykłady
7
Niestacjonarne
II
2
dwiczenia
2
laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Aleksandra Rudawska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: aleksandra.rudawska@gamil.com
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy (1): student biegle posługuje się terminologią z obszaru: podstaw zarządzania, teorii organizacji,
zachowao organizacyjnych, teorii systemów, koncepcji zarządzania.
 umiejętności (1): analizowania przedsiębiorstwa z perspektywy systemowej i diagnozowania kluczowych
problemów
 kompetencji (postaw) (1): dążenie do poszerzania wiedzy poprzez studiowanie literatury krajowej i
zagranicznej
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z rolą wiedzy organizacyjnej w efektywnym funkcjonowaniu
organizacji i budowaniu przewagi konkurencyjnej oraz zagadnienia związane z podstawowymi działaniami dot.
tworzenia i wykorzystywania zasobów wiedzy, a także wskazanie potencjalnych barier związanych z
wykorzystywaniem posiadanej przez organizacje wiedzy.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)




Student potrafi zdefiniować pojęcia wiedza, zarządzanie wiedzą, organizacyjne uczenie się, dzielenie się wiedzą i
podawać przykłady
Student potrafi wytłumaczyć mechanizmy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie i ich uwarunkowania
Student potrafi opisać narzędzie wspierające poszczególne procesy zarządzania wiedzą

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Student potrafi identyfikować bariery zarządzania wiedzą
Student potrafi zaproponować narzędzia wspierające zarządzanie wiedzą w zależności od sytuacji
Student potrafi zaobserwować i opisywać działania związane z zarządzaniem wiedzą

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)


Nawiązanie kontaktu z organizacją i jej obserwacja otoczenia

Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem środków multimedialnych (foliogramów, prezentacji
komputerowych), dyskusja w oparciu o wybraną literaturę oraz warsztatowe techniki pracy (praca zespołowa,
kwestionariusze, studia przypadków).
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W 1 – Co to jest wiedza i gdzie jej szukad w organizacji? Jakie ma znaczenie dla funkcjonowania firm i przewagi
konkurencyjnej. (2h)
W 2 – Tworzenie wiedzy w organizacji. Wiedza a organizacyjne uczenie się, zarządzanie wiedzą i organizacja
ucząca się. (2h)
W 3 – Co to znaczy zarządzad wiedzą? Podejścia, modele, praktyka gospodarcza. (2h)
W 4 – Determinanty sprawności zarządzania wiedzą (kultura organizacyjna, praca zespołowa, przywództwo,
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motywacja, communities of practice). (2h)
W 5 – Dzielenie się wiedzą i jej upowszechnianie – metody ich efektywnośd oraz ograniczenia. (2h)
W 6 – Bariery przekładania wiedzy na działanie i sposoby ich niwelowania. (2h)
W 7 – Zarządzanie wiedzą w praktyce – wyniki projektów studenckich (2h)
W 8 – Test zaliczeniowy (1h)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci uzyskują zaliczenia na podstawie:
Projekt zespołowy – zarządzanie wiedzą w praktyce. Na podstawie wybranej organizacji poszukiwanie
przejawów zarządzania wiedzą, sposobu rozumienie pojęcia wiedzy i zarządzania wiedzą przez kadrę
kierowniczą, identyfikacja barier i czynników ułatwiających zarządzanie wiedzą.
Aktywne uczestnictwo w zajęciach – dyskusja w oparciu o literaturę oraz studia przypadków.
Test zaliczeniowy (test wyboru) – ocean efektów kształcenia w obszarze wiedzy.
Literatura podstawowa:
 Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa 2000
 Drucker P.F., Nonaka I., Garvin D.A., Argyris C., Leonard D. i Straus S., i inni: Harvard Business School Press Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Helion ( one press ), Gliwice 2006
 Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters
Kluwer, Kraków 2004
Literatura uzupełniająca:
 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. Perechuda K., PWN, Warszawa 2005
 Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą, Koncepcja i narzędzia, Centrum Doradztwa i Inforamcji Difin
Sp. z o.o., Warszawa 2007
 Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, red.
Stankiewicz M., TNOiK, Toruo 2006
 Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005
 Pfeffer J, Sutton R.I.: Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji.
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
 Artykuły w Harvard Business Review Polska, Harvard Business Review
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie/Business Management
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu
NAZWA PRZEDMIOTU:
PODEJŚCIE KOMPETENCYJNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIEBIORSTWEM
Wydział: WNEiZ

Tryb studiów

Rok

Semestr

Liczba
godzin
15

Punkty
ECTS:
3

Typ przedmiotu

Język
wykładowy
polski

Rodzaj zajęd:
wykłady
specjalizacyjny
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Barbara Czerniachowicz
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: b.czerniachowicz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: wiedza z zakresu makroekonomii i mikroekonomii, wiedza z zakresu zarządzania
przedsiębiorstwem
 Umiejętności: umiejętnośd zaplanowania poszczególnych etapów zarządzania zasobami ludzkimi w
przedsiębiorstwie z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi
 Kompetencji (postaw): gotowośd do pracy w zespole, gotowośd do zabierania głosu w dyskusji grupowej,
umiejętnośd oceny innych
Cele przedmiotu:
Zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem przy
wykorzystaniu innowacyjnej koncepcji kompetencji.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)



znajomośd koncepcji zarządzania opartej na podejściu kompetencyjnym
zdobycie wiedzy niezbędnej do zarządzania kompetencjami organizacji



zdobycie wiedzy i umiejętności zarządzania kompetencjami pracowników

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Student umie zidentyfikować kluczowe kompetencje organizacji
Student potrafi zmierzyć poziom kompetencji wśród pracowników
Student umie zidentyfikować luki kompetencyjne w oparciu o przeprowadzony audyt kompetencji

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



Student rozumie konieczność innowacyjnego podejścia do zarządzania współczesną organizacją
Student wykształca umiejętności interpersonalne potrzebne przyszłym menedżerom tj.: komunikacja, ewaluacja
innych, organizowanie działań zespołu itp.

Metody dydaktyczne:
 Wykład z wykorzystaniem prezentacji
 Dyskusje studentów
 Praca z grupach nad problemem
 Rozwiązywanie zadao, analizy przypadków (case study)
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W1- zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce (tradycyjny model zarządzania, tendencje
zmian w rolach i umiejętnościach menedżerów, organizacja ucząca się i inteligentna) (2hSS)

W2- koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o kompetencje (teoretyczne wprowadzenie
132 Europejski System Punktów Kredytowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

do zarządzania kompetencjami, porównanie koncepcji ZZL i ZK, różne ujęcia kompetencji) (3hSS)
W3-zarządzanie kluczowymi kompetencjami organizacji (istota i struktura kluczowych kompetencji,
identyfikacja kluczowych kompetencji, powiązanie kluczowych kompetencji ze strategia organizacji, rola
kluczowych kompetencji w budowaniu potencjału konkurencyjnego) (2hSS)
W4-zarządzanie kompetencjami pracowników (znaczenia kompetencji w tworzeniu potencjału zawodowego
pracowników, sposoby budowy modeli i profili kompetencyjnych – na przykładach z praktyki gospodarczej)
(2hSS)
W5- Bilans kompetencji (metody pomiaru kompetencji pracowników, identyfikacja luk kompetencyjnych –
konkretne przykłady z praktyki gospodarczej) (2hSS)
W6-wykorzystanie podejścia kompetencyjnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi (dobór, motywowanie,
doskonalenie, ocena oparte na kompetencjach) (2hSS)
W7 – zaliczenie w formie pisemnej(2hSS)
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie pisemne: (60% oceny) zaliczenie pisemne w formie około 6 pytao otwartych.
Projekty: (25% oceny) studenci w grupach roboczych (3-5 os.) przygotowują system kompetencyjny dla
konkretnego przedsiębiorstwa (opracowanie kluczowych kompetencji organizacyjnych, opracowanie profili
kompetencyjnych, identyfikacja luka kompetencyjnych, zalecenia rozwojowe dla personelu firmy)
Aktywnośd: (15 % oceny) studenci oceniani są pod kątem aktywności na zajęciach, która obejmuje: dyskusję
problemów na forum grupy, przygotowanie się do zajęd, dyskusję wniosków z analizy przypadków.
Literatura podstawowa:
 Chodyoski A., Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difin, Warszawa
2007.
 Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 Jakośd zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjnośd, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa
2002.
 Oleksyn T.,Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.


Wieczorek, Efektywne zarządzanie kompetencjami. Tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy, ODDK, Gdańsk
2008.

Literatura uzupełniająca:
 D. D. Dubois, W.J. Rothwell, Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach. Od tradycyjnego
działu kadr do współczesnego HR, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
 Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE, Kraków 2006.
 Louart P., Kierowanie kompetencjami w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 1995.
 Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa 2000.
 Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2003.
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział: WNEiZ
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Katedra
Zarządzania Przedsiębiorstwem
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie/ Zarządzanie innowacjami, Business Management
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:

SYSTEMY INNOWACJI
Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
15
4
specjalizacyjny
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
II
3
wykłady
4
2
Niestacjonarne
dwiczenia
4
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Katarzyna Szopik-Depczyoska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: kasiasz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: student zna podstawy makro- i mikroekonomii, ekonomiki przedsiębiorstw i procesów
innowacyjnych
 Umiejętności: student potrafi scharakteryzowad podstawowe zagadnienia związane z innowacyjnością
przedsiębiorstw
 Kompetencji (postaw): student potrafi pracowad w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego,
potrafi analizowad dokumenty rządowe
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje uzyskanie podstawowej wiedzy o regionalnych systemach innowacyjnych działających w
Polsce i regionach UE.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów





Rok
II

Semestr
3

Znajomość istoty, celów, zadań i funkcji regionalnych systemów innowacji (RSI) oraz miejsce RSI w krajowym (KSI)
i europejskim (ERA) systemie innowacji
Znajomość źródeł finansowania , wymogi formalne budowy RSI w Polsce.
Uzyskanie wiedzy o polskiej politykę regionalną w identyfikacji i tworzeniu strategii innowacyjnych.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




Student potrafi umiejętnie korzystać z rządowych dokumentów i aktów prawnych
Student potrafi określać potencjalne możliwości rozwoju przedsiębiorstw i instytucji będących częścią Regionalnego
Systemu Innowacji
Student potrafi określić kluczowe determinanty budowy Regionalnej Strategii Innowacji poszczególnych województw
w odniesieniu do Regionalnego Systemu Innowacji

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)
Student potrafi ocenić rozwiązania z zakresu polityki innowacyjnej dotyczącej budowania systemu innowacyjnego.

Metody dydaktyczne: wykłady, prezentacje z wykorzystaniem środków multimedialnych, studia przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)







W1-Istota, cele, zadania i funkcje regionalnych systemów innowacyjnych (RSI) (2h SS, 1h SN)
W2- Miejsce RSI w krajowym (KSI) i europejskim (ERA) systemie innowacyjnym (3h SS)
W3- Problemy metodologiczne w pomiarze działalności innowacyjnej (3h SS, 1h SN)
W4-Polityka innowacyjna a RSI- wybrane przykłady w UE i na świecie (3h SS, 1h SN)
W5- Źródła finansowania i wymogi formalne budowy RSI w Polsce (2h SS)
W6- Strategia Europa 2020 (2h SS, 1h SN)
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ĆW1- System innowacyjny- istota, rodzaje i rola w gospodarce (2h SS)
ĆW2- Otoczenie instytucjonalne w systemie innowacyjnym (2h SS, 1h SN)
ĆW3- Analiza poziomu innowacyjności wybranych regionów w kraju i na świecie (2h SS)
ĆW4- RSI –funkcjonowanie w UE i na świecie (2h SS, 2h SN)
ĆW5, 6, 7- Doświadczenia polskich regionów w identyfikacji i tworzeniu strategii innowacyjnych (6h SS)
ĆW8- zaliczenie (1h SS, 1hSN)

Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
 Zaliczenia pisemnego (50% oceny) – sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy
uzyskanej podczas uczestnictwa w wykładach i dwiczeniach (5 pytao opisowych).
 Opracowanie i prezentacja wybranego studium przypadku (50% oceny) – projekt testuje osiągnięcie
efektów kształcenia w zakresie umiejętności. Projekt powinien zawierad: charakterystykę regionu (około 1
strony), opisanie organizacji i instytucji współpracy w ramach Regionalnych Systemów Innowacji danego
regionu (5 stron).
Literatura podstawowa:
 A. Świadek: Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce,
Wyd. Nauk. US, Szczecin 2008
 E. Okoń-Horodyńska: Jak budować regionalne systemy innowacyjne, IBnGR, Gdańsk 2001
 E. Okoń-Horodyńska: Narodowy system innowacji w Polsce, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1998
Literatura uzupełniająca:
 Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, red. Nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa 2011
 W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011
 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa 2009
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Wydział: WNEiZ

Jednostka organizacyjna US:
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Kierunek: Zarządzanie/Business management
Rodzaj studiów: II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PR ZEDMIOTU:

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Tryb studiów
Ro
k

Semestr

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

Rodzaj
zajęd
Stacjonarne
Wykłady
15
4
specjalizacyjny
Dwiczenia
15
Laboratoria
Niestacjonarn
Wykłady
7
4
e
II
3
Dwiczenia
8
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. prof. US Józef Frąś, dr inż. Marian Gołębiowski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: gomar@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy zarządzania jakością w organizacji,
 umiejętności: student potrafi określid podstawowe wymagania klienta odnośnie produktu,
 kompetencji: student potrafi pracowad w grupie i ma nawyki kształcenia ustawicznego.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia kompleksowego zarządzania jakością w organizacji.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY
 znajomość podstawowych pojęć z zakresu zarzadzania jakością,
 zrozumienie koncepcji i modeli kompleksowego zarządzania jakością,
 znajomość zasad kompleksowego zarządzania jakością (TQM).

polski

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
 wykorzystanie dokumentacji systemu kompleksowego zarządzania jakością,
 ocenianie ilościowe poziomu jakości produktów,
 analizowanie regulacji normatywnych i prawnych w zakresie jakości i systemów kompleksowego
zarządzania jakością.
CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
 student potrafi posługiwad się metodami kompleksowego zarządzania jakością i doskonalenia jakości.
Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych, dwiczenia z elementami
konwersatoryjnymi i wykorzystaniem case study.
Treści merytoryczne przedmiotu:
W1 – Filozofia i podstawowe zagadnienia kompleksowego zarządzania jakością – TQM (2 h SS, 1 h SN).
W2 – Istota, obszary i modele TQM. (4 h SS, 2 h SN ).
W3 – Uwarunkowania i proces wdrażania TQM (2 h SS, 1 h SN).
W4 – Efekty wdrażania TQM (2 h SS, 1 h SN).
W5 – Wybrane techniki kompleksowego zarządzania jakością (3 h SS, 1 h SN).
W6 – Charakterystyka wybranych krajowych i międzynarodowych nagród jakości (2 h SS, 1 h SN).
DW1 – Prekursorzy TQM i 14 tez Deminga (2 h SS, 1 h SN).
DW2 – Struktura i etapy wdrażania TQM (2 h SS, 1 h SN).
DW3 – Obszary i zastosowanie modeli TQM (3 h SS, 2 SN).
DW4 – Model TQM a relacje właściciel – pracownik – klient (2 h SS, 1 h SN).
DW5 – Wykorzystanie technik i narzędzi kompleksowego zarządzania jakością (4 h SS, 2 h SN).
ĆW6 – Test zaliczeniowy (1 h SS i SN).
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Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie przedmiotu na podstawie testu (pytania wielokrotnego wyboru i pytania otwarte), oceniającego
osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności. Zaliczenie na ocenę dostateczną wymaga
uzyskania 60% możliwych punktów.
Literatura podstawowa:
5. Bank J.: Zarządzanie przez jakośd. Gebethner & Spółka, Warszawa 1996.
6. Frąś J., Gołębiowski M. ,Bielawa A.: Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu Szczecioskiego, Szczecin 2006
7. Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. Praca pod red. J. Łaocuckiego. Wydawnictwo
Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznao 2006.
8. Steinbeck H.H., Total Quality Management. Kompleksowe zarządzanie jakością. „Placet”, Warszawa 1998
Literatura uzupełniająca:
1. Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierzchowska A.: Zarządzanie jakością. Poradnik menedżera, Warszawa 2000
2. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K.: Podstawy zarządzania jakością. PWN, Warszawa 2000
3. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
4. Karaszewski R.: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. TNOIK, Toruo 2009
5. Kolman R.: Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości. PLACET, Warszawa 2009
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

PSYCHOLOGIA COACHINGU
Tryb studiów

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
15
2
specjalizacyjny
polski
II
3
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
8
II
3
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Jarosław Korpysa
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: Jarek@korpysa.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: znajomośd podstawowych zagadnieo z zarządzania zasobami ludzkimi oraz zasad komunikacji
werbalnej i niewerbalnej
 umiejętności: student potrafi wskazad metody rozwiązywania problemów i konfliktów w organizacji
 kompetencji: student potrafi pracowad w grupie, formułowad wnioski oraz przygotowany jest do rozwiązania
danych problemów tak na płaszczyźnie syntetycznej jak i analitycznej
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje rozszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej coachingu, a także poznają nowoczesne
metody i modele rozmowy coachingowej. Ponadto uczestnicy zajęd będą mieli okazję rozwoju własnych
kompetencji prowadzenia wszelkich rozmów rozwojowych i ukształtowania postaw profesjonalnego coacha
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




przedstawienie istoty coachingu
zaprezentowanie współczesnych modeli Staffcoachingu
zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami rozmowy coachingowej

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




student potrafi określid skuteczne techniki umożliwiające poznanie cech i możliwości pracowników
student potrafi zdefiniować istotę coachingu, a także usadzania przydatność rozmowy coachingowej w współczesnym
zarządzaniu personelem w danej firmie
student zna i potrafi zastosować w sesji coachingowej model ACER oraz GROW przedstawiając jednocześnie ich wady i
zalety

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


Student potrafi wymienić podstawowe umiejętności potrzebne do prowadzenia sesji coachingowej

Metody dydaktyczne: wykład, case study z uwzględnieniem metody sytuacji krytycznej
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W1 Wprowadzenie. Istota Coachingu w działalności gospodarczej (2h SS, 1h SN)
 W2 Techniki coachingu (2h SS, 1h SN)
 W3 Umiejętności dobrego coacha (2h SS, 1h SN)
 W4 Model ACER – jako narzędzie sesji coachingowej (2h SS, 1h SN)
 W5 Model GROW – jako narzędzie sesji coachingowej (2h SS, 1h SN)
 W6 Pięcioetapowy model Staffcoachingu (2h SS, 1h SN)
 W 7 Coaching umiejętności (2h SS, 1h SN)
 W 8 – zaliczenie ( 1h SS, 1 h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
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Studenci są oceniani na podstawie
 Zaliczenia pisemnego ( 50% oceny) - rozwiązanie case study testuje osiągniecie efektów kształcenia w zakresie
wiedzy oraz umiejętności rozwiązywania problemu
 Projektu własnego ( 50% oceny) – projekt testuje osiąganie efektów kształcenia w zakresie umiejętności. w
projekcie student winien zaprezentowad przebieg sesji coachingowej
Literatura podstawowa:
 Bennewicz M, Coaching i mentoring w praktyce, G+J GRUNER + JAHR, 2011
 Marilyn A., Rae Ch, Coaching krok po kroku, NEW DAWN 2010,
 Demkowski S., Sedrige F., Hunter I., Coaching kadry kierowniczej, PWN 2010
 Hargrove R., Mistrzowski coaching, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 Holliday M., Coaching, mentoring i zarządzanie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 Kaminski E., 30 minut dla osiągnięcia sukcesu metodą coachingu, Wydawnictwo KOS, Katowice 2008.
Literatura uzupełniająca:
 Król H., Ludwiczyoski A. Zarządzanie Zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.
 Listwan T., Zarządzanie kadrami, C.H.Beck, Warszawa 2006.
 O Neill B.M., Coaching dla kadry menedżerskiej, Dom Wydawniczy Rebis, Poznao 2005.
 Starr J., Coaching, PWE, Warszawa 2005.
 Thorpe S., Clifford J., Podręcznik coachingu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznao 2004.
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW
Tryb studiów

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
15
2
specjalizacyjny
polski
II
3
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
wykłady
8
II
3
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Wojciech Jarecki
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: wojciech.jarecki@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 Wiedzy: rynek pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi
 Umiejętności: student potrafi analizowad sytuację na rynku pracy, potrafi określid swoje zainteresowania
 kompetencji (postaw): student ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące tworzenia i rozwoju kariery zawodowej
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




Znajomość problematyki rynku pracy
Znaczenie kwalifikacji w życiu zawodowym
Znajomość kierunków rozwoju kwalifikacji.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




Umiejętność analizy możliwości zatrudnienia.
Umiejętność identyfikacji własnych zainteresowań
Umiejętność opracowania ścieżki kariery zawodowej

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


Student potrafi zaplanować ścieżkę kariery zawodowej

Metody dydaktyczne: wykład, metoda przypadków
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W1 - Wartości w pracy istotne dla pracowników i oczekiwane przez pracodawców (2hSS, 1hSN)
 W2 - Waga wykształcenia i możliwości tworzenia ścieżek kariery (2hSS, 1hSN)
 W3 - Charakterystyka pracy zarobkowej. (2hSS, 1hSN)
 W4 - Jakośd pracy i jwpływ wydajności pracy na wysokośd wynagrodzeo. (2hSS, 1hSN)
 W5 - Poszukiwanie pracy w administracji publicznej. Tworzenie konkurencyjnych kwalifikacji. (2hSS, 1hSN)
 W6 - Kwestie motywacji do pracy. (2hSS, 1hSN)
 W7 - Określanie kwalifikacji osobowościowych do planowania wykształcenia i kariery zawodowej. (2hSS, 1hSN)
 W8 – Kolokwium (1hSS, 1hSN)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego (50%) – pytania opisowe oraz projektu własnego (50%)
dotyczącego zaplanowania kariery z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy i możliwości zatrudnienia
Literatura podstawowa: ,
 Oleksiuk A., Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce, Economicus, Szczecin 2009
 Polaoska A., Sztuka dobrego studiowania, MWSE,Tarnów 2002
 Przybyszewski R., Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, W-wa 2007.
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Literatura uzupełniająca:
 Adamiec M., Kożusznik B., Sztuka zarządzania sobą, PWE, Warszawa 2001.
 Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus,
Szczecin 2010.
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Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

KONFLIKT W ORGANIZACJI
Tryb studiów

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
2
specjalizacyjny
polski
II
3
Stacjonarne
Dwiczenia
15
Laboratoria
wykłady
II
3
Niestacjonarne
dwiczenia
8
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Ewa Mazur-Wierzbicka
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: ewa.mazur-wierzbicka@wp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, negocjacjami,
zarządzaniem zmianą, komunikacją interpersonalną;
 umiejętności: student potrafi dokonad opisu rzeczywistości organizacyjnej, stosowad techniki negocjacyjne,
wykorzystywad odpowiednio i świadomie mowę niewerbalną i werbalną;
 kompetencji: student potrafi pracowad w grupie oraz ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu: istoty konfliktów, ich źródeł, rodzajów konfliktów, skutków jakie
przynoszą one organizacjom. Pozwala poszerzyd wiedzę w zakresie metod rozwiązywania konfliktów, zarządzania
konfliktami. Ukazuje istotę znaczenie mediacji, komunikacji interpersonalnej, socjotechniki w sytuacji konfliktów.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




znajomość źródeł, rodzajów, skutków konfliktu
znajomość metod służących rozwiązywaniu konfliktów
zrozumienie znaczenia mediacji, komunikacji interpersonalnej, socjotechniki w sytuacji konfliktów.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




Umiejętność rozpoznawania konfliktów
Umiejętność mediowania w konfliktowych sytuacjach
Umiejętność stosowania narzędzi i metod prowadzących do rozwiązania sytuacji konfliktowych

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


Uświadomienie studentowi znaczenia konfliktu w funkcjonowaniu organizacji.

Metody dydaktyczne: zagajenie, pogadanka, wykład, prezentacja, dyskusja, dwiczenia, symulacje, metody
przypadków.
Treści merytoryczne przedmiotu:
 Dw 1 - Pojęcie i źródła konfliktu organizacyjnego. Rodzaje konfliktów. (2 godz.).
 Dw 2 - Uczestnicy konfliktu i ich cechy. Przebieg konfliktu. (2 godz.).
 Dw 3 - Metody rozwiązywania konfliktów. (2 godz.).
 Dw 4 - Konflikty w procesach zmian organizacyjnych. (2 godz.).
 Dw 5 - Zarządzanie konfliktem. (2 godz.).
 Dw 6 - Rola managera w konflikcie. (2 godz.).
 Dw 7 - Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktów. Socjotechnika w sytuacji konfliktów. (2 godz.).
 Dw 8 – Zaliczenie (1 godz.)
Forma i warunki zaliczenia:
Studenci są oceniani na podstawie:
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Obserwacji pracy studenta na zajęciach (40%) podczas dyskusji panelowych bądź pracy w grupie nad
przygotowywanym projektem własnym, rozwiązaniem przygotowanych dwiczeo, studiów przypadku,
testujących osiągniecie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw.
 Zaliczenia pisemnego (60 %) sprawdzającego osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, złożonego z 4
pytao otwartych dotyczących zagadnieo omawianych na zajęciach.
Literatura podstawowa:
 Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów, Wyd. Moderator, Wrocław 1999.
 Dana D.R., Rozwiązywanie konfliktów, PWE, Warszawa 1993.
 Doherty N., Marcelas G., Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2010
 Edelman R., Konflikt w pracy, GWP, Gdaosk 2002.
 Moore Ch. W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2009,
 Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, Harvard Business School Press, Wyd. Helion, Gliwice 2005.
Literatura uzupełniająca:
 Gut J. , Hamman W., Docenid konflikt, Wyd. Onepress, Warszawa 2008.
 Marshall B. Rosenberg, Ph.D., Porozumienie Bez Przemocy: Język Serca”. Wydawnictwo Jacek Santorski & Co,
Warszawa 2003.
 Penc J., Role i umiejętności menedżerskie. Difin. Warszawa 2005.
 Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmioski, W.Piotrowski, PWN, Warszawa 2006.

Europejski System Punktów Kredytowych

143

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zarządzanie

Jednostka organizacyjna US:
Katedra Mikroekonomii
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie / Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
Wydział: WNEiZ

KAPITAŁ LUDZKI W PROJEKTACH UE
Tryb studiów

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy
Rok Semestr Rodzaj zajęd:
wykłady
15
2
specjalizacyjny
polski
II
4
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
15
wykłady
II
4
Niestacjonarne
dwiczenia
7
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr Jarosław Poteralski
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: jpoter@wp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawowe teorie kapitału ludzkiego oraz jego znaczenie dla gospodarki opartej na
wiedzy, założenie Strategii Lizbooskiej, znajomośd głównych założeo Europejskiego Funduszu Społecznego,
znajomośd podstawowych założeo polityki społecznej.
 umiejętności: studenci potrafią wskazad na podstawowe cechy projektów miękkich finansowanych głównie z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
 kompetencji (postaw): student posiada świadomośd znaczenia, jakie dla gospodarki opartej na wiedzy ma
inwestowanie w kapitał ludzki.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące możliwości realizowania projektów zorientowanych na podnoszenie
jakości kapitału ludzkiego w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a konkretnie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w warunkach polskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY




wiedza na temat źródeł finansowania projektów podnoszących jakość kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy,
znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
wiedza o sposobach i obszarach związanych z podnoszeniem jakości kapitału ludzkiego.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI




umiejętność poszukiwania źródeł finansowania projektów podnoszących jakość kapitału ludzkiego w gospodarce,
umiejętność wskazania na główne elementy projektu miękkiego,
umiejętność przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu miękkiego finansowanego w ramach PO KL,

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


umiejętność budowania zespołów oraz pracy zespołowej.

Metody dydaktyczne: Wykłady prowadzone przy użyciu technik audiowizualnych oraz warsztaty, polegające na
wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gromadzeniu
dokumentacji oraz konstrukcji budżetu.
Treści merytoryczne przedmiotu:
 W1-Rola kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy (4h SS)
 W2-Polityka społeczna w UE (2h SS)
 W3- Najważniejsze obszary wsparcia EFS (2h SS)
 W4- Program Operacyjny Kapitał Ludzki (4 h SS)
 W5-Instytucje zaangażowane we wdrażanie PO KL (3h SS)
 L1- Źródła finansowania przedsięwzięd podnoszących jakośd kapitału ludzkiego (2h SS).
 L2- Cel główny oraz cele szczegółowe POKL (2h SS).
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L3- Struktura PO KL z uwzględnieniem osi priorytetowych, działao i poddziałao (4h SS)
L4-Nabór wniosków, dokumentacja konkursowa (4h SS)
L5-Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu (3h SS).

 DW1- Struktura PO KL z uwzględnieniem osi priorytetowych, działao i poddziałao (2h SN)
 DW2-Nabór wniosków, dokumentacja konkursowa (2h SN)
 DW3-Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu (3h SN).
Forma i warunki zaliczenia: Przedmiot kooczy się przygotowaniem przez słuchaczy dokumentacji projektowej
projektu w ramach PO KL, obejmującej wypełniony formularz wniosku oraz kalkulację budżetu. Ocenie zostanie
poddana zarówno strona merytoryczna jak i formalna wniosku. Ponadto w trakcie semestru słuchacze
przygotowują i wygłaszają referaty na tematy uzgodnione z prowadzącym zajęcia.
Literatura podstawowa:
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 Dokumentacja konkursowa dla wybranych działao/ poddziałao w ramach PO KL
Literatura uzupełniająca:
 Heerkens G.R., Jak zarządzad projektami, Wydawnictwo RM, Warszawa 2003.
 Mingus N., Zarządzanie projektami, Wyd. Helion, Gliwice 2002.
 Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006. (podręcznik dostępny na stronie www.wup.pl)
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Na drugim roku studiów niestacjonarnych realizowane są następujące przedmioty specjalnościowe:
1. Reklama
2. Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw
3. Organizacja pracy menedżera
4. Modele analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Wydział: WNEiZ
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw/Katedra Ekonomiki
Przedsiębiorstw
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie/ Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
NAZWA PRZEDMIOTU:
BUDOWANIE POTENCJAŁU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
Liczba
Punkty
Język
Typ przedmiotu
Rodzaj zajęd:
godzin
ECTS:
wykładowy
wykłady
specjalizacyjny
polski
Stacjonarne
Dwiczenia
Laboratoria
II
III
wykłady
10
3
Niestacjonarne
dwiczenia
Laboratoria
Prowadzący przedmiot: dr hab. Maria Białasiewicz, prof. US; dr Malwina Szczepkowska
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: maria.bialasiewicz@wneiz.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student powinien posiadad wiedzę pogłębioną z zakresu kształtowania konkurencyjności
przedsiębiorstwa, zarządzania strategicznego oraz przedsiębiorczości

umiejętności: samodzielnej interpretacji zjawisk społecznych i ekonomicznych oraz umiejętnośd
formułowania własnych opinii w zakresie tematu

kompetencji (postaw): umiejętnośd pracy w grupie, podejmowanie samodzielnych działao
poszerzających wiedzę i kompetencję w zakresie przedmiotu.
Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące nowoczesnego podejścia do oceny pozycji konkurencyjnej oraz
kreowania potencjału konkurencyjności (przewagi konkurencyjnej) przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem
wpływu turbulentnego otoczenia.
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Tryb studiów





Rok

Semestr

zrozumienie potrzeby nowoczesnego podejścia do budowania potencjału konkurencyjności organizacji,
znajomość uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych budowania potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw,
znajomość metod badania konkurencyjności przedsiębiorstwa.

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)




umiejętność kreowania rozwiązań wpływających na potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa oraz włączania ich w
proces zarządzania strategicznego,
umiejętność wykorzystania nowoczesnych koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa,
umiejętność wykorzystania metod oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz oceny ich przydatności w realizacji
strategii organizacji.

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)



umiejętność samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i kompetencji z zakresu budowania potencjału
konkurencyjnego przedsiębiorstw,
wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w życiu zawodowym.

Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem foliogramów i prezentacji multimedialnych.
Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów i dwiczeo/laboratoriów)
W1 – Nowy paradygmat w strategii konkurencji (2h SN).
W2 – Nowoczesne strategie konkurencji (2h SN).
W3 – Analiza otoczenia i badanie wpływu uwarunkowao otoczenia na potencjał konkurencyjny
przedsiębiorstw
Zasoby jako czynnik kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (2h SN).
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W4 - Metody badania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Jakościowe metody oceny konkurencyjności
przedsiębiorstw: metoda kwestionariuszowa, metody heurystyczne, studia przypadków. Metody ilościowe w
ocenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Metody analizy strategicznej w ocenie konkurencyjności
przedsiębiorstw (2h SN).
W5 – Zaliczenie materiału w formie pisemnej (2h SN).
Forma i warunki zaliczenia:
Przedmiot kooczy się zaliczeniem w formie pisemnej. Zaliczenie ma postad pytao otwartych. Zaliczenie
pisemne pozwoli na ocenę poziomu osiągniętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji.
Literatura podstawowa:
 Konkurencyjnośd przedsiębiorstw. Case study, red. M. Białasiewicz, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin
2010.
 Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Białasiewicz, Economicus,
Szczecin 2009.
 Konkurencyjnośd. Poziom makro i mezo, red. N. Daszkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2008.
 Olczyk M., Konkurencyjnośd. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2008.
 Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2006.
 Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2000.
Literatura uzupełniająca:
 Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2011.
 Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjnośd i internacjonalizacja
przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyoska K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody,
strategie. Wydanie drugie, Difin, Warszawa 2010.
 Kapitał ludzki a konkurencyjnośd przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa 2003.
 Przedsiębiorczośd i konkurencyjnośd a rozwój regionalny, red. A. Klasik. A.E., Katowice 2006.
 Przedsiębiorczośd a strategie konkurencji, red. T.P. Tkaczyk, SGH, Warszawa 2001.
 Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa
2005.
 Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, red. M. Białasiewicz, Wydawnictwo Naukowe US,
Szczecin 2002.
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Jednostka organizacyjna US (Instytut/Katedra):
Katedra Organizacji i Zarządzania

Wydział: WNEiZ
Kierunek / Specjalnośd: Zarządzanie
Rodzaj studiów (I stopieo/II stopieo): II stopieo
KOD Przedmiotu:
Nazwa przedmiotu:

ORGANIZACJA PRACY MENEDŻERA
Tryb studiów

Rok

Semestr

Stacjonarne

Niestacjonarne

II

IV

Rodzaj zajęd:
Wykłady
Dwiczenia
Laboratoria
Wykłady
Dwiczenia
Laboratoria

Liczba
godzin

Punkty
ECTS:

8

Typ przedmiotu

Język
wykładowy

specjalizacyjny

polski

Prowadzący przedmiot: dr Anna Pluta
E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: apluta@vp.pl
Wymagania wstępne w zakresie:
 wiedzy: student zna podstawy wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania
 umiejętności: student potrafi oceniad przydatnośd narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu (poznanych
w ramach przedmiotu podstawy zarządzania), dobierad instrumenty zarządzania do analizowanej sytuacji i
uzasadniad ich zastosowanie
 kompetencji: student potrafi pracowad w grupie, wyrażad swoje zdanie na dany temat zgodnie z zasadami
komunikacji społecznej, chce się uczyd i zgłębiad swoją wiedzę
Cele przedmiotu:
 uświadomienie wagi właściwej organizacji pracy osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
 poznanie metod planowania i organizacji pracy własnej
CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3)
Student potrafi:
 opisać czynniki wpływające na funkcjonowanie współczesnych organizacji
 wyjaśnić istotę i znaczenie organizacji pracy współczesnego menedżera
 nazwać i wyjaśnić zastosowanie wybranych narzędzi organizacji pracy

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3)
Student potrafi:
 diagnozować gospodarowanie własnym czasem i identyfikować nieprawidłowości

określać cele i ustalać priorytety realizowanych zadań

analizować i dobierać zasady planowania pracy własnej

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3)
Student potrafi:
 organizować i integrować pracę w zespole
 odpowiedzialnie argumentować swoje zdanie na temat organizacji pracy

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studia przypadków, metody
symulacyjne, dwiczenia.
Treści merytoryczne przedmiotu:
W1- Uwarunkowania funkcjonowania współczesnych organizacji – rola czasu w działalności organizacji i życiu
człowieka (0,5h SN)
W2- Konsekwencje uzależnienia od pracy, będącego efektem wydłużania się czasu pracy (0,5h SN)
W3- Analiza gospodarowania czasem pracy – identyfikacja błędów (1h SN)
W4- Ustalanie celów – istota, cechy, rodzaje (1h SN)
W5- Wyznaczanie priorytetów – istota i znaczenie, metody (1h SN)
W6- Planowanie pracy – zasady (1h SN)
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W7- Organizacja spotkao biznesowych (1h SN)
W8- Ocena i wnioski z prowadzonych rozważao nt. organizacji pracy menedżera (2h SN)
Forma i warunki zaliczenia:
Każdy student jest oceniany na podstawie:
 Projektu własnego sprowadzającego się do diagnozy organizacji pracy własnej każdego studenta ( praca o
charakterze empirycznym stanowiąca potwierdzenie nabycia podstawowych umiejętności organizacyjnych
związanych z wykorzystaniem narzędzi służących do organizacji pracy własnej)
Literatura podstawowa:
 A. Pluta, G. P. Wójcik, Vademecum menedżera – organizacja pracy własnej, Economicus, Szczecin 2011
 Pluta A., Zarządzanie czasem – atut czy słabośd przyszłych menedżerów? [w:] Skrzypek E. (red.), Etyka a
jakośd i efektywnośd organizacji, KZJiW UMCS, Lublin 2010
 D. Allen, Sztuka efektywności. Skuteczna realizacja zadao. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006
 H. Bieniok, Zarządzanie czasem, Seria: Nowoczesne zarządzanie w biznesie, Skrypty uczelniane AE w
Katowicach, Katowice 1999
 L. J. Seiwert, Zarządzanie czasem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
Literatura uzupełniająca:
 Zarządzanie pracą, Organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola, red. Z. Jasioski, Agencja
Wydawnicza Placet, Warszawa 1999
 J. Morgenstern, Jak byd doskonale zorganizowanym, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2001
 Berglas S., Chroniczne kłopoty z czasem, “Harvard Business Review Polska”, nr 2005/5.;
 Bruch H., Menges J.I., Pułapka przyspieszenia, “Harvard Business Review Polska”, nr 2010/11;
 Hewlett S.A, Buck Luce C., Praca ekstremalne. Niebezpieczny urok 70-godzinowego tygodnia pracy,
“Harvard Business Review Polska”, nr 2007/4;
 Nydahl S.,W ślepej uliczce pośpiechu, „Forum”, nr 1
 Żołnierczyk-Zreda D., Długi czas pracy a zdrowie psychiczne i jakośd życia – przegląd badao,
„Bezpieczeostwo Pracy” nr 2009/07-08
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