
 
 

 
SYLLABUS 

 
BASICS OF MARKETING IN TOURISM AND RECREATION 

 
course id: US181AIJ3343_26S 

 
 

Nazwa przedmiotu / Course name: Basics of marketing in tourism and recreation 
 
Nazwa kierunku / Study area: TOURISM AND RECREATION 

 
Forma studiów / 
Form of studies:  
first degree 
(Bachelor), full - time 
 

Profil studiów / Study profile: 
general academic 

Specjalność / Specialization:  
- 

Rok / Academic 
year: 
1 
 

Semestr / 
semester: 
2 (summer) 

Status przedmiotu 
/ course status: 
facultative 

Język przedmiotu / course language: 
English 
 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ / LEARNING OUTCOMES 

 
Kategoria /  
Category 

L.p. / 
No. 

Opis efektu / 
Outcome description 

KNOWLEDGE 
EP1 The student knows the basic concepts of marketing and is able to present the 

marketing process in an enterprise 
EP2 student distinguishes market behavior of individual and institutional entities. 

SKILLS 
EP3 The student is able to choose and design marketing instruments for the 

indicated example company 
EP4 Student identifies segments on a selected market and adjusts marketing 

solutions to them 
SOCIAL 
COMPETENCES 

EP5 student examines and assesses the marketing environment of the enterprise 

TREŚCI PROGRAMOWE / COURSE PROGRAM 
L.p
. / 
No
. 

Treści / Content semestr / 
semester 

liczba 
godzin 

/ 
Hours 

Forma zajęć: wykład / Type of classes: lecture 
1 Defining marketing. Marketing instruments. Marketing orientations. 

Modern marketing approach. 
 1 

2 The essence of the market from a marketing point of view, the essence 
of competition, competitive advantage 

 1 

3 Marketing environment, environmental factors, trends in the environment  1 
4 Market segmentation and target market definition  1 
5 Positioning the offer on the market  1 
6 Behaviors of individual consumers on the market, needs, factors, 

purchase process 
 1 

7 Behaviors of institutional buyers on the market  1 
8 Marketing information system. Basic methods and techniques of 

marketing research. 
 1 

9 Product Policy  1 
10 New product on the market  1 
11 Price policy on the market  1 
12 Distribution Policy  1 
13 Marketing communication  1 
14
4 

The essence of marketing strategy, strategies of marketing instruments 
and strategies of relations and partnerships 

 1 

15 Globalization of marketing activities, the impact of modern technologies 
on marketing. 

 1 

    



Forma zajęć: ćwiczenia /  Type of classes: exercises  
1 Recognizing and assessing the marketing instruments used on selected 

examples. Selection of marketing instruments. Recognition of enterprise 
operation orientation on selected examples. 

 1 

2 Identifying the marketing environment of the enterprise on selected 
examples. Assessment of the significance of the elements found and 
their impact on the company. Selection of appropriate marketing activities 
tailored to the market environment. Work in groups on selected 
examples. 

 2 

3 Market segmentation procedures. Perform segmentation. Identification of 
segments suitable for the enterprise from various points of view. 
Adapting activities to selected segments. 

 1 

4  Perception map and semantic profile as tools facilitating market 
positioning. Types of positioning. 

 1 

5 Identifying and predicting market behavior of individual consumers; 
determining the main factors influencing the purchasing decision in 
specific situations. 

 1 

6 Institutional goods market? knowledge analysis, comparison of 
institutional goods market entities 

 1 

7 Marketing research - comparison of methods and types. Selection of the 
research method depending on the research problem and the situation of 
the researcher - work on selected examples, development of a research 
tool. 

 2 

8 Product and analysis of product layered structure. Shaping product 
range. 

 1 

9  Product Attributes. Brand meaning; types of brands, elements of brand 
creation, case study 

 1 

10  Recognition of product life cycle phases and characteristic phenomena 
in each of them on selected examples. 

 1 

11 Price analysis as a marketing instrument  1 
12 Designing distribution channels on selected examples. Analysis of 

merchandising activities 
 1 

13 Formal communication - analysis of the message, efficiency and 
effectiveness of selected media. Informal communication? ways of 
reaching the target recipient with the offer. Unconventional and modern 
forms of promotion. Application of promotional activities on an example 

 1 

    
 

Metody kształcenia / 
Teaching methods: 
 

 
Lecture using multimedia techniques, case study, group work, presentation 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 
/ 
Methods of 
verification of 
learning outcomes  

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa / 

The number of learning 
outcome from syllabus 

EGZAMIN PISEMNY / WRITTEN EXAM  
EGZAMIN USTNY / ORAL EXAM  
KOLOKWIUM / WRITTEN TEST Ep1, EP2, EP3, EP4 
OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK /   
PRACA DYPLOMOWA / DIPLOMA THESIS  
PRACA PISEMNA / ESEJ / RECENZJA / WRITTEN 
ESSAY/ REVIEW  

 

PREZENTACJA / PRESENTATION  
PROJEKT / PROJECT Ep3, EP4, EP5, EP6 
SPRAWDZIAN / TEST  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA 
POPRZEZ OBSERWACJE) 
PRACTICAL (verification by observation) 

 

Forma i warunki 
zaliczenia / 
Form and conditions 
of completion 

Written test: open and closed questions and tasks. 
Tasks checking teamwork skills, creativity and independence. 
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu  /  The calculation of a final grade 
The final grade is the arithmetic average of the grades obtained. 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  / 
The method of 
calculating final 

Semes
ter Przedmiot / Course 

Rodzaj 
zaliczenia / 

Type of exam 

Metoda 
obliczania 

oceny / 
Method of 

Waga do 
średniej 

/ 
Average 



grade grade 
calculation 

 

weight 

2 Basics of marketing in 
tourism and recreation 

 Arithmetic  

2 Basics of marketing in 
tourism and recreation 

[exercises] 

credit with a 
grade 

  

2 Basics of marketing in 
tourism and recreation 

[lectures] 

credit with a 
grade 

  

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA / STUDENT WORKLOAD  

 
Łączny nakład pracy 
studenta w godz. /  
Total workload  in hours 

75 

Liczba punktów ECTS / 
Number of ECTS 

3 

 
 
 



 
 

 
SYLLABUS 

 
CONTEMPORARY TRENDS IN TOURISM AND RECREATION 

 
course id: EFZ181AIIJ2994_1S 

 
Nazwa przedmiotu / Course name: Contemporary trends in tourism and recreation 

Nazwa kierunku / Study area: TOURISM AND RECREATION 
 

Forma studiów / Form of 
studies:  
second degree (Master), 
full - time 
 

Profil studiów / Study profile: 
general academic 

Specjalność / Specialization:  
- 

Rok / Academic 
year: 2 

Semestr / semester: 
4 (summer) 

Status przedmiotu / 
course status: 
facultative 

Język przedmiotu / course language: 
English 
 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ / LEARNING OUTCOMES 

 

Kategoria /  
Category 

L.p. 
/ 

No. 
Opis efektu / 

Outcome description 

KNOWLEDGE EP1 The student knows the latest trends on the market of tourist and recreational services 

SKILLS 

EP2 The student is able to analyze selected contemporary tourist and recreational 
services, as well as make proposals for the target consumer group and present them 
to the group 

EP3 The student is able to make a critical assessment of the knowledge in the field of 
contemporary trends in tourism and recreation 

SOCIAL COMPETENCES EP7 The student is willing to show respect to tourists in the context of their choices related 
to contemporary trends in tourism and recreation 
TREŚCI PROGRAMOWE / COURSE PROGRAM 

L.p. 
/ 

No. 
Treści / Content semestr / 

semester 

liczba 
godzin 

/ 
Hours 

Forma zajęć: wykład / Type of classes: lecture 
1 Contemporary market of tourist and recreational services - introduction to subject 

matter 
1 2 

2 The latest trends on the market of tourist services - the characteristics of tourism 
products and services in relation to selected forms of tourism. 

1 6 

3 The latest trends on the market of recreational services - the characteristics of 
recreational products and services 

1 4 

4 Contemporary tourism and recreation in the context of economic, social and 
cultural changes. 

1 3 

    

Forma zajęć: konwersatorium /  Type of classes: discussion classes 
1 Introduction to the subject. Acquainted with the objective issues, requirements, 

literature, forms complete the course. 
 1 

2 Recent trends in the hotel  2 
3 Recent trends in air, land and sea transport  2 
4 Contemporary tourism and health - travel medicine, insurance  4 
5 Recent trends in recreation - analysis of theme parks  2 
6 I visit the city by playing (it is possible to implement the topic in the field)  4 
    

 
Metody kształcenia / 
Teaching methods: 
 

Interactive lecture, brainstorming, discussion, team work, presentation 
 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 
/ 
Methods of verification 
of learning outcomes  

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa / 

The number of learning 
outcome from syllabus 

EGZAMIN PISEMNY / WRITTEN EXAM  



EGZAMIN USTNY / ORAL EXAM  
KOLOKWIUM / WRITTEN TEST EP 1 
OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK /   
PRACA DYPLOMOWA / DIPLOMA THESIS  
PRACA PISEMNA / ESEJ / RECENZJA / WRITTEN ESSAY/ REVIEW   
PREZENTACJA / PRESENTATION EP1, EP2, EP3 
PROJEKT / PROJECT  
SPRAWDZIAN / TEST  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ 
OBSERWACJE) 
PRACTICAL (verification by observation) 

EP2, EP3, EP4 

Forma i warunki 
zaliczenia / 
Form and conditions of 
completion 

Credit of discussion classes includes the preparation and presentation of its presentation on a 
chosen topic related to contemporary trends occurring in tourism and recreation. The 
received grade is the final grade of the discussion classes. The final mark of the discussion 
classes can be increased for additional activity or volunteering. Passing written test includes 
lectures with topics of lectures and discussion classes 
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu  /  The calculation of a final grade 
The rating of the course is the arithmetic average of the assessment of lectures and 
assessment discussion classes 

Metoda obliczania oceny 
końcowej  / 
The method of 
calculating final grade 

Semest
er Przedmiot / Course Rodzaj zaliczenia 

/ Type of exam 

Metoda 
obliczania oceny 

/ Method of 
grade calculation 

 

Waga do średniej 
/ 

Average weight 

4 Contemporary trends in 
tourism and recreation 

 Arithmetic  

4 Contemporary trends in 
tourism and recreation 
(discussion classes) 

credit with a 
grade 

  

4 Contemporary trends in 
tourism and recreation 

(lecture) 

credit with a 
grade 

  

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA / STUDENT WORKLOAD  

 
Łączny nakład pracy studenta w 
godz. /  
Total workload  in hours 

50 

Liczba punktów ECTS / 
Number of ECTS 

2 

 
 
 



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

algebra liniowa (linear algebra)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2857_14S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 42
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA GUZOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA GUZOWSKA

Cele przedmiotu:
Completing and revising mathematical knowledge so that the students can successfully study the state-of-art
economics, statistics and econometrics as well as other fields of science where economic calculation plays a
fundamental role and which deal with best practices in decision-making

Wymagania wstępne:
- knowledge: a candidate demonstrates the knowledge of mathematics on the basic high school level;
- skills: a candidate can solve mathematical problems on the elementary level;
- competence (attitude): a candidate demonstrates excellent learning skills.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows definitions and the elementary properties
of linear space K_W051 EP1

Student knows the elementary properties of the real
matrixes as well as can recognize and interpret the
procedures of solving any system of linear equations K_W052 EP2

Student knows terms and methods related to square
forms, eigenvectors and eigenvalues K_W053 EP3

umiejętności

Student can use vector and matrices calculus and can
apply them to solving the systems of linear  equations
and simple economic problems

K_U051 EP4

Student can examine the properties of quadratic and
determine eigenvectors and eigenvalues K_U052 EP5

Student can easily communicate in English in an
international group of people in order to carry out
mathematical or business tasks

K_U05
K_U163 EP6

kompetencje społeczne

Student  is ready to critically assess his knowledge of
mathematical tools and to supplement and deepen his
knowledge as well as to use his knowledge and expert
knowledge to solve socio-economic problems.

K_K021 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: algebra liniowa (linear algebra)

Forma zajęć: wykład

1/3



21. Basic algebraic structures 2 0

2
2. Vector spaces: linear combination and linear independence of vector, bases and dimension for vector
spaces. 2 0

23. Algebraic operations on matrices and their properties 2 0

24. Determinants. Laplace's expansion. Trace and rank of a matrix. 2 0

25. Inverse of matrices. Matrices equation. 2 0

26. System of linear equations and it solutions. 2 0

3
7. Linear and quadratic forms. Canonical form of a square form. Classification of quadratic forms,
Sylvester s law, positive define (negative define) quadratic form. Eigenvalues and eigenvectors and their
application in economics.

2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

3
1. Vector spaces: linear combination and linear independence of vector, bases and dimension for vector
spaces 2 0

3
2. Algebraic operations on matrices: matrix addition, scalar multiplication, transpose and matrix
multiplication. 2 0

23. Determinants. Laplace expansion. Properties of the determinant 2 0

44. Inverse of matrices. Matrices equation. 2 0

6
5. Systems of linear equations and methods of solving them (Gaussian elimination, Cramer method,
Kronecker - Capelli theorem) 2 0

46. Systems of linear inequalities 2 0

4
7. Linear and quadratic forms. Canonical form of a square form. Classification of quadratic forms,
Sylvester s law. Eigenvalues and eigenvectors. 2 0

48. Application of linear algebra in economics. 2 0

Lectures with slides shows. Exercises - problem solvingMetody kształcenia

Barbara Batóg, Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Foryś, Małgorzata Guzowska, Krzysztof Heberlein (2021): Mathematics for
Students of Economics, Finance, and Management, Difin

G. Strang (2003): Linear Algebra And Its Application
Literatura podstawowa

C. Edwards, D. Penney (2005): Differential equations and Linear Algebra, Pearson Prentice Hall

V. Ilyin, E. Poznyak (1986): Linear Algebra, MIRPublisher
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5,EP6,EP7KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Credits are given to students who have learned the following skills, by:
5 short one-question (exercise) tests with passing score of 5 -10 points;
1 final test (5 exercises, 10 points each).
Total passing score: minimum 25 points under the condition of all the short tests being passed;
The examination form and requirements:
The final examination tests if a student has achieved all the projected learning outcomes concerning
knowledge. It consists of 10 questions. The passing score is 50%.
The way of calculating the grade
Fail (2.0) 0%-50%
Satisfactory (3.0) 51% -60%
Satisfactory  plus (3.5) 61% - 70%
Good (4.0) 71% - 80%
Good plus (4.5) 81% - 90%
Very good (5.0) 91% -100%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is calculated as a weighted averge of partial and final tests.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 algebra liniowa (linear algebra) Arytmetyczna

2 algebra liniowa (linear algebra) [wykład] egzamin

2 algebra liniowa (linear algebra) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie (economic analysis in enterprise)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2861_23S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 43
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA PORADA-ROCHOŃ

Prowadzący zajęcia: dr MIRELA ROMANOWSKA

Cele przedmiotu:

Teach students the ability to search and measure relationships between economic phenomena in business entities and
the impact of the environment on their behavior. Understanding and interpretation of using research methods by
financial information contained in the financial statements in order to make the right decisions and efficient business
management.

Wymagania wstępne:

- knowledge - the student knows the basics of accounting, management, business economics,
- skills - students can read with understanding basic information such as in the financial statements and other sources,
- competence (attitudes) - student has instilled habits of lifelong learning, the ability to work in a group and is prepared
to observe and analyze the environment.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student has an understanding of the basic information
content of financial statements and reports. K_W071 EP1

Student has an understanding of the basic construction
rules of evaluation measures phenomena that
characterize the company.

K_W072 EP2

umiejętności

Student has the ability to use of basic theoretical
knowledge to describe and analyze specific phenomena
and processes taking place in the enterprise. K_U071 EP3

Student has the ability to the use of appropriate methods
to evaluate the effects. K_U132 EP4

Student has the ability to use of basic theoretical
knowledge to describe and analyze specific phenomena
and processes taking place in the enterprise. K_U073 EP5

kompetencje społeczne
Student has the ability to make decisions and to take any
responsibility for them. K_K041 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie (economic analysis in enterprise)

Forma zajęć: wykład

21. The nature and role of analysis in business management. 3 0

1/3



2
2. Criteria for the classification of economic analysis methods and their usefulness in the current market
conditions. 3 0

13. Characteristics of sources of information for economic analysis. 3 0

24. A preliminary assessment of the situation of the assets. 3 0

15. A preliminary assessment of the situation of the capital. 3 0

26. Evaluation of short-term and long-term static liquidity. 3 0

27. Cash conversion cycle. 3 0

18. The nature and assessment of net working capital. 3 0

29. Concept and measurement of profitability. 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Reading the basic financial statements of the selected companies. 3 0

2
2. Methods of economic analysis: logarithm and subsequent substitutions - tasks with two or three
factors. 3 0

23. A preliminary assessment of the situation the investigated companys assets. 3 0

24. A preliminary assessment of the situation the investigated companys capital. 3 0

25. Study of short-term and long-term financial static liquidity of company X. 3 0

26. Establishing and interpretation of the cash conversion cycle (operating, net). 3 0

2
7. Evaluation of net working capital in the company X. Identifying and interpretation of the cash
conversion cycle (operating, net). 3 0

38. Assessment of the company's profitability. 3 0

29. Corporate debt analysis 3 0

610. Analysis of a company's financial condition - case study 3 0

211. Project presentation 3 0

112. Colloquium 3 0

213. The role of Corporate Social Responsibility in financial analysis - examples 3 0

Lectures, case study, exercisesMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Credit for lectures: in the form of a written exam.

Credit for classes: consists of a written test (50%) and a project (50%). Test tests the achievements in the field of
knowledge (theoretical questions) and student skill (practical tasks together with an interpretation).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is a weighted mean: 40% grade of classes (20% project and 20% test score) and 60% grade of
lectures.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3
analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie (economic analysis in
enterprise)

Ważona

3
analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie (economic analysis in
enterprise) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,40

3
analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie (economic analysis in
enterprise) [wykład]

egzamin 0,60

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Brigham E.F., Houston J.F. (2009): Fundamentals of Financial Management, South-Western Cengage Learning

Friedlob G.T., Schleifer L.F. (2003): Essentials of Financial Analysis, John Wiley & Sons

Steven M. Bragg. , 2014. (2014): Financial Analysis: Second Edition A Business Decision Guide.  Edition: 2

Literatura podstawowa

Lee A.C., Lee J.C., Lee C.F. (2009): Financial Analysis, Planning & Forecasting: Theory and Application" Financial Analysis,
Planning & Forecasting: Theory and Application, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Inżynieria informatyczna biznesu (IT engineering in business) [moduł]

analiza i projektowanie systemów informacyjnych (IS analysis and design)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2717_50S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44
laboratorium 30 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr KAROLINA MUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr KAROLINA MUSZYŃSKA

Cele przedmiotu:
The goal of the course is to familiarize the student with the theoretical issues of information systems analysis and
design and IT tools supporting this field, as well as to help the student acquire the ability to use these tools and utilize
the acquired knowledge for analyzing and designing information systems.

Wymagania wstępne: Basic skills in computer and Internet use

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows and understands the concepts of
information systems analysis and design K_W081 EP1

Student is familiar with the methods of information
systems analysis and design and knows how to capture
and define requirements

K_W132 EP2

Student is familiar with IT tools supporting the analysis
and design of information systems K_W083 EP3

umiejętności

Student can use the theoretical knowledge to analyze an
exemplary information system, to model selected
functions and information structures, using appropriate
methods and tools

K_U08
K_U121 EP4

Student can use the acquired methods and IT tools to
design the user's interface for an exemplary system K_U08

K_U122 EP5

Student can easily communicate in English in an
international group of people in order to carry out
business tasks and projects.

K_U16
K_U183 EP6

kompetencje społeczne
Student is ready to supplement their knowledge and use
it to solve issues regarding development of information
systems in organizations

K_K021 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: analiza i projektowanie systemów informacyjnych (IS analysis and design)

Forma zajęć: wykład

1/3



21. Introduction to the analysis and design of information systems (concepts, methods, tools) 4 0

2
2. Methods of gathering, defining and documenting system requirements; modeling the functions and
dynamics of the system - use case diagrams 4 0

23. Modeling the information structures - class/object diagrams 4 0

24. Modeling the functions and dynamics of the system - activity and sequence diagrams 4 0

2
5. Designing the database and physical structure of the system - generating physical data model from
class diagram 4 0

26. Types and principles of designing system user interface 4 0

37. Alternative approaches to system analysis and design 4 0

Forma zajęć: laboratorium

2
1. Definition of the design task (characteristics of the organization, organizational structure, problems
that require informatization and system goals) 4 0

22. Identification and description of users' requirements, functional structure and system users 4 0

43. Modeling the functions - use case diagrams 4 0

44. Modeling the information structures - class diagram 4 0

45. Modeling the dynamics of the system - activity diagrams 4 0

46. Interaction diagrams - sequence diagrams 4 0

27. Design of database and physical structure of the system 4 0

48. Design of windows form user's interface 4 0

49. Design of web form user's interface 4 0

multimedia presentations, teamwork, case study, lecture based on multimedia presentationsMetody kształcenia

 Valacich J.S., George J.F. (2020): Modern Systems Analysis and Design, 9th Edition, PearsonLiteratura podstawowa

Seidl M., Scholz M., Huemer Ch., Kappel G. (2015): UML @ Classroom: An Introduction to Object-Oriented Modeling,
Springer

Wrycza S., Marcinkowski B., Maślankowski J. (2012): UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane, Helion

Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. (2006): Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Written test verifies the achievement of learning outcomes in terms of knowledge regarding information systems
analysis and design, as well as methods and tools supporting this area. To get a positive grade from the test a
minimum of 51% of points must be obtained.
Project verifies the achievement of learning outcomes on practical skills and teamwork. Projects focus on performing
analysis and design for a sample system using the known tools /diagrams. To get a positive grade from the project a
minimum of 51% of points must be obtained.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade of the course is a weighted average of the two grades - from the written test (30%) and the project
(70%). The pass is granted only in case of positive assessment of both the written test and the project.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4
analiza i projektowanie systemów informacyjnych (IS analysis
and design)

Ważona

4
analiza i projektowanie systemów informacyjnych (IS analysis
and design) [wykład]

zaliczenie z
oceną

0,30

4
analiza i projektowanie systemów informacyjnych (IS analysis
and design) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

0,70

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



45Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

14Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

analiza matematyczna (mathematical analysis)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2857_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr BARBARA BATÓG

Prowadzący zajęcia: dr BARBARA BATÓG

Cele przedmiotu:
Course deals with differential and integral calculus for single and many variable functions; elements of this course will
be used in other courses (for example economics, statistics and econometrics)

Wymagania wstępne:
Knowledge: student knows mathematics on the high school level
Skills: student is able to solve mathematical problems on the high school level
Social competencies: student studies systematically

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student is able to explain the concept of limits,
continuity, monotonicity, extrema, convexity, curvature,
inflection points and asymptotes for single variable
function

K_W051 EP1

student is able to explain the concept of indefinite and
definite integral for single variable function K_W052 EP2

student knows necessary and sufficient conditions of
existing of extrema of many variable functions K_W053 EP3

umiejętności

student is able to analyze the properties of single
variable functions by means of derivatives; student
computes elasticities and marginal values

K_U051 EP4

student is able to use integration by substitution and by
parts in computing basic types of indefinite and definite
integrals

K_U052 EP5

student is able to compute local extrema of many
variable functions K_U053 EP6

kompetencje społeczne
student is ready to apply mathematical analysis in
economic problems K_K021 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: analiza matematyczna (mathematical analysis)

Forma zajęć: wykład

2
1. Cartesian product. Definition and properties of functions: injection, surjection, bijection, monotonicity,
inverse functions, cyclometric functions, function composition. Elementary functions. Examples of
countable and uncountable sets

1 0

2
2. Metric space. Neighborhood and punctured neighborhood, open and closed set, bounded set. Limits
of the sequences, convergent and divergent sequences, Euler's number e, indeterminate forms 1 0
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13. Definition and properties of limits and continuity 1 0

2
4. Difference quotient, definition and properties of derivative of single variable function, properties of
differentiable function, derivatives of elementary functions; rules for finding the derivatives, differential,
higher-order derivatives. Derivatives in geometry and economics

1 0

4
5. Lagrange's and Rolle's theorems. Application of derivatives to analyze single variable functions:
necessary and sufficient conditions of existing of local and global extrema, monotonicity, inflection
points, curvature. L'Hôpital's rule. Asymptotes.

1 0

16. Indefinite integrals, integration by substitution and by parts 1 0

2
7. Riemann definite integral, fundamental theorem of integral calculus. Improper integrals. Relationship
between definite integral and area. 1 0

18. Differentiability, partial derivatives and local extrema of many variable functions 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

4
1. Cartesian product. Definition and properties of functions: injection, surjection, bijection, monotonicity,
inverse functions, cyclometric functions, function composition. Elementary functions 1 0

2
2. Limits of the sequences, convergent and divergent sequences, Euler's number e, indeterminate forms.

1 0

23. Limits and continuity of functions 1 0

44. Computing the derivatives of single variable functions 1 0

6
5. Application of derivatives to analyze single variable functions: necessary and sufficient conditions of
existing of local and global extrema, monotonicity, inflection points, curvature. L'Hôpital's rule.
Asymptotes

1 0

46. Computing basic types of indefinite integrals by means of integrating by substitution and by parts 1 0

47. Computing basic types of definite integrals. Area of figures 1 0

48. Partial derivatives and local extrema of many variable functions 1 0

Lecture, exercises in groupsMetody kształcenia

Batóg B., Bieszk-Stolorz B., Foryś I., Guzowska M., Heberlein K. (2021): Mathematics for Students of Economics, Finance and
Management, Difin

Hoffmann L.D., Bradley G.L. (2006): Calculus for Business, Economics, and the Social and Life Sciences, McGraw-Hill
Science/Engineering/Math

Marvin L. Bittinger, David J.Ellenbogen, Scott A.Surgent (2012): Calculus and its Applications, Addison-Wesley, Pearson
Education, Boston

Literatura podstawowa

Ciałowicz B. (2017): Workouts in Calculus and Linear Algebra with Applications in Economics, Cracow University of
Economics Press

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

6Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5,EP6,EP7KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Exercises: 2 colloquia - max. 5 problems each
Lectures: exam - max. 5 problems and max. 5 theoretical questions

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is calculated as an average of grades of exercises and lectures .

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 analiza matematyczna (mathematical analysis) Arytmetyczna

1 analiza matematyczna (mathematical analysis) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1 analiza matematyczna (mathematical analysis) [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



15Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstw (analysis of enterprises' market position)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2861_15S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  IGA RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  IGA RUDAWSKA

Cele przedmiotu:
To make students familiar with the principles of analysis of market position of enterprise
To make students able to practice skills referring analysis of market position of company

Wymagania wstępne:
Regarding knowledge: a student knows principles of macroeconomics and principles of management
Regarding skills: a student can interpret basic market mechanisms
Regarding social competencies: a student can work in a team

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student has a basic knowledge about purposes,
specifics and structure of market position analysis of an
enterprise

K_W011 EP1

Student knows principles of methods and tools of market
position analysis of an enterprise K_W052 EP2

umiejętności

Student can give the proper solutions to typical problems
encountered in analysis of market position of an
enterprise

K_U051 EP3

Student can apply basic methods and tools of market
position analysis K_U042 EP4

kompetencje społeczne

Student is ready to take part in preparing projects
regarding analysis of market position K_K011 EP5

Student is ready to formulate opinions and views
referring different aspects of analysis of market position
in entrepreneurship

K_K042 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstw (analysis of enterprises' market position)

Forma zajęć: wykład

11. Domain of  market position analysis in enterprise 2 0

22. Levels and basic elements of market position analysis of enterprise 2 0

33. External analysis of a company 2 0

34. Sectoral analysis 2 0
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25. Resources and capabilities in enterprise 2 0

26. Competitive advantage and the scope of a company 2 0

27. Implications of the internalization of market position analysis of enterprise 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Exercise on the domain of market position analysis of enterprise 2 0

12. Exercise on the levels and elements of market position analysis of enterprise 2 0

23. Designing external analysis of a company 2 0

24. Designing sectoral analysis 2 0

25. Exercise on the resources and capabilities of a company 2 0

26. Exercise on the competitive advantage 2 0

27. Exercise on the implications of the internalization of market position analysis 2 0

38. Concluding exercise on applying market position analysis of enterprise 2 0

PPT presentation, case studies, discussion based on papers, team workMetody kształcenia

A.Warner (2010): Strategic analysis and choices, A structured approach, Business Expert Press, New York

M.M. Crossan, M.J. Rouse et al (2011): Strategic analysis and action, 8th edition, Pearson Canada  , Toronto

R.M.Grant (2013): Contemporary strategic analysis: text and cases, John Wiley and Sons Ltd., 8th edition, Chichester

Rothaermel, Frank T.  (2017): Strategic management. 3th Edition, McGraw-Hill Education, New York

Literatura podstawowa

Harvard Business Review – current issues  :

J. Blue (2015): Strategic Analysis Report, Tesla Motors & Powerwal
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

7Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP6KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

The final grade of the course will be calculated on the basis of two assignments worth:
-50% colloquium (60% points) - open questions
-50% poster prepared within groups
The condition for passing the exercises is getting a positive grade for a poster.
The condition for passing the lectures is getting a positive mark in the test.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade from the course is equal to the arithmetic mean of grades from the exercises and the lecture.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2
analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstw (analysis of
enterprises' market position)

Arytmetyczna

2
analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstw (analysis of
enterprises' market position) [wykład]

zaliczenie z
oceną

2
analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstw (analysis of
enterprises' market position) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



3Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

bankowość (banking)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIWNEiZ_16S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA SKAŁA

Prowadzący zajęcia: dr AGNIESZKA PREŚ-PEREPECZO

Cele przedmiotu:
The goal of this course is to introduce topics that may be used to identify and understand the primary processes taking
place within the banking system

Wymagania wstępne:
The student understands the basic functionality of financial institutions, has an ability to analyse basic processes
taking place in the financial sector, understands the need for the continuous study process

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student defines and describes the rules and features
regarding bank activities. K_W021 EP1

The student  describes the role of banking system in the
economy and its effect on financial stability. K_W022 EP2

The student has knowledge of the banking system
structure and the effects of its evolution. K_W023 EP3

umiejętności

The student  is able to identify factors shaping the
financial situation and market position of banks.

K_U02
K_U171 EP4

The student  is able to analyse basic elements
influencing the risk-profitability relation in a bank. K_U022 EP5

kompetencje społeczne

The student is prepared to clearly present strenghts and
weaknesses of individual banks.

K_K01
K_K041 EP6

The student is interested in further studies and analyses
regarding bank activities. K_K042 EP7

The student is prepared to act as an active member of a
team, analysing the basic characteristics of chosen
banks

K_K01
K_K043 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: bankowość (banking)

Forma zajęć: wykład

3
1. The structure and changes within the modern banking system. Ownership changes. Regulatory
framework. The role and types of banks. The role of banking systems in modern economies. 2 0

22. Bank funding structures: sources, stability and maturity. 2 0

23. Main categories of bank assets and their links with risk and profitability. 2 0
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4
4. Assets and liabilities management in banking. Bank risk - credit risk, liquidity risk, market risk and
operational risk. 2 0

25. Bank capital, capital adequacy, Basle I, II and III agreements. 2 0

2
6. The banking system and the financial safety net. Banking supervision and deposit insurance systems.
Moral hazard problems. 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. The analysis of changes in the modern banking systems. Privatisation, nationalisation and
shareholder structure, private versus public banks - discussion. 2 0

42. Bank balance sheet and income statement analysis 2 0

2
3. Main elements of the asset and liability transactions and intermediation functions of commercial
banks, banking activities within the regulatory framework. 2 0

24. Bank risk - credit risk (case study). 2 0

25. Market risk and capital adequacy: problem solving, calculations. 2 0

2
6. Student presentations - analysis of chosen banks, in the context of their shareholder structure, size,
market position, profitability and risk. 2 0

17. Summary and final conclusions. 2 0

Powerpoint presentations, text analysis and discussion, team projects (student presenations)Metody kształcenia

De Haan, J., Oosterloo, S., Schoenmaker, D. (2018): Financial Markets and Institutions, Cambridge University Press

Matthews, K., Mishkin, F., Giuliodori, M. (2013): The Economics of Money, Banking and Financial Market, Pearson
Literatura podstawowa

Choudhry, M. (2012): Principles of Banking, Wiley

Koch, T, MacDonald, S. (2009): Bank Management, South Western College Pub

Saunders, A., Cornett, M. (2011): Financial Institutions Management: a Risk Management Approach, MC Graw-Hill

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Lecture grading: Written test, in the form of a multiple choice test (80% points), with 2-4 additional short questions
(20% points). Exam grading: 50% pass, 75% grade 4.0.
Tutorial grades: student presentations, homework assignments and reports handed in at the end of each class.
Student presentations: group projects (3 students max), oral presentations of chosen banks during the final class
based on powerpoint presentations.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade will be calculated as a weighted mean of the written test grade (70%) and project/presentation grade
(30%). Students have to receive a positive grade on the tutorial in order to participate in the final exam (lectures).

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 bankowość (banking) Ważona

2 bankowość (banking) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,30

2 bankowość (banking) [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,70

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

bazy danych na potrzeby ekonomii (databases in economic applications)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2721_67S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr AGATA WAWRZYNIAK

Prowadzący zajęcia: dr AGATA WAWRZYNIAK

Cele przedmiotu:
The aim of the course is transferring knowledge of design methodology for relational database; developing skills in
modeling relational databases and implementation in MS SQL Server environment.
The aim of the course is also preparing students for using databases in economic applications.

Wymagania wstępne:

Skills: student is computer literate and works in Microsoft Windows operating environment;
Competencies: student is able to work in a team, has deep-rooted habits of lifelong learning and consciously benefits
from information technologies.
Knowledge: student has a general knowledge of functioning of economic entities;

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student has knowledge concerning functioning and
construction of databases. K_W131 EP1

Student mastered the knowledge in the scope of:
database design, data structure, database normalization. K_W132 EP2

Student knows the Structured Query Language (SQL)
basic concepts and principles. K_W133 EP3

umiejętności

Student demonstrates the ability to practical use of the
database in economic applications. K_U121 EP4

Student can independently design the structure of
relational database model. K_U122 EP5

Student implements physical database model in MS SQL
Server. K_U123 EP6

Student is able to generate queries in SQL, create forms
and reports. K_U124 EP7

kompetencje społeczne
Student is ready to participate in the preparation of
projects in a team K_K011 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: bazy danych na potrzeby ekonomii (databases in economic applications)

Forma zajęć: wykład

21. An introduction to databases . Applications of databases in economics and business 5 0

22. Database Analysis 5 0
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2
3. Database design - Entity Relationship Diagram. Database normalization and normal forms (1NF - 6NF)

5 0

24. Database language - SQL. Types of commands, types of data, functions, group functions 5 0

25. SQL - defining data 5 0

36. SQL - data manipulation (select, insert, update, delete) 5 0

27. Database transactions. Data security (access and protection) 5 0

Forma zajęć: laboratorium

21. The Database Environment and Development Process 5 0

22. Modeling Data in the Organization 5 0

23. Logical Database Design and Relational Model 5 0

14. MS SQL Server - database management (new database, create table, create index) 5 0

3
5. MS SQL Server - SELECT statement with clauses: where, order by, asc, desc, and, or, between, like,
top 5 0

2
6. MS SQL Server - join clauses in SQL: inner join, right outer join, left outer join, full outer join, cross
join 5 0

2
7. MS SQL Server - SQL aggregation, group by clause, having clause, subqueries, create view statement,
procedures 5 0

18. Laboratory examination - practical test 5 0

Computer laboratory, Lecture illustrated by multimedia presentationsMetody kształcenia

Forta B. (2014): SQL in 10 Minutes, Sams Teach Yourself (4th Edition), Pearson Education

Hoffer J. A., Prescott Ramesh V. & Topi H. (2013): Modern Database Management (11th ed.), Pearson Education
Literatura podstawowa

Coronel C. (2017):  Database Systems: Design, Implementation, & Management - 12th edition, Cengage Learning

Date C. J. (2012):  Database Design and Relational Theory: Normal Forms and All That Jazz, O’Reilly Media

Pratt Ph. J. (2015):  Concepts of Database Management - 8th edition, Cengage Learning

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Laboratory examination: points for tasks getting during laboratories (40%) and practical test (60%).
Lectures examination: is equal to the grade from exam. Exam: 5 theoretical questions.
Student passes the course when knows basic concepts from the scope of database design principles and is able to
perform basic operations in the chosen database management system (based on SQL).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is an average of the grades received from the laboratory examination and the exam.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5
bazy danych na potrzeby ekonomii (databases in economic
applications)

Arytmetyczna

5
bazy danych na potrzeby ekonomii (databases in economic
applications) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

5
bazy danych na potrzeby ekonomii (databases in economic
applications) [wykład]

egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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8Przygotowanie się do zajęć 0

11Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Technologie internetowe w biznesie (IT in business) [moduł]

e-biznes (e-business)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2717_61S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr GRZEGORZ SZYJEWSKI

Prowadzący zajęcia: dr MICHAŁ NOWAKOWSKI

Cele przedmiotu:

The goal of the course is to familiarize the student with the theoretical and practical aspects of creating a business plan
for a selected business activity. The thematic scope of the course includes using of various IT tools and websites to
document, analyze and search for required information. Completing the course gives the student the knowledge and
competence to run their own business in traditional and/or electronic form.

Wymagania wstępne:
Basic ability to use office software.
General economic knowledge.
The ability to search for information on the Internet.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student knows the general principles of the creation and
development of individual entrepreneurship.

K_W08
K_W14
K_W15

1 EP1

umiejętności
Student can use the theoretical knowledge and gain data
to analyze economic phenomena in the sphere of public
entities and private.

K_U04
K_U08
K_U15
K_U17

1 EP2

kompetencje społeczne

Student is ready to prepare, participate and conduct
various projects and business activities, including legal
and economic aspects, and for the public interest.

K_K01
K_K02
K_K04
K_K05

1 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: e-biznes (e-business)

Forma zajęć: wykład

21. Influence of the Internet on business processes in the enterprise. 5 0

22. Digital product and digital service. 5 0

23. Models and techniques of e-business. 5 0

24. Internet infrastructure of e-business. 5 0
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25. Payment methods in dealing with customers. 5 0

26. Security of information infrastructure within the company. 5 0

27. Fundamentals of legal, tax and accounting in e-business. 5 0

18. Passing the lecture part of the subject. 5 0

Forma zajęć: laboratorium

21. The choice of activity - the subject of the project and topics discussion. 5 0

2
2. The basic description of the planned e-services, a description of how to conduct e-business,
eservices, functional description of service - with the emphasis on innovation (product, process,
marketing, organizational).

5 0

2
3. Characteristics of the market (the target market, the size of the market, customers, competitors,
suppliers, sales forecast). 5 0

2
4. Competition in the environment, the impact diagnosis on the company. Web sites competing for your
business - case studies. 5 0

25. Security of company, aspects of informatics and insurance. 5 0

26. Methods of advertising (traditional and electronic media) - the example of a selected business. 5 0

27. Profitable variants of a business, the final balance sheet of the company (project summary). 5 0

18. Presentations of the projects. 5 0

Elaboration of the project, group work, multimedia presentation, case studies, lectures using multimedia
presentation.Metody kształcenia

Chaffey D. (2011): E-Business and E-Commerce Management (5-th edition)., Prentice Hall

Daniel Covington (2016): Analytics: Data Science, Data Analysis and Predictive Analytics for Business (Algorithms, Business
Intelligence, Statistical Analysis, Decision Analysis, Business Analytics, Data Mining, Big Data), 5-th edition.

Literatura podstawowa

Jaciow M., Wolny R. (2011): Polski e-konsument - typologia, zachowania., Wydawnictwo ONE Press

Kaushik A. (2010): Web Analytics 2.0. Swiadome rozwijanie witryn internetowych., Helion

Targanski B. (2010): Ochrona konkurencji w działalnosci platform handlu elektronicznego., Wydawnictwo Wolters Kluwer

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

A credit for laboratory classes:
it consists of the following elements: minimum of 60% attendance in the classroom teaching, execution of a written
project containing guidelines according to the present outline and the presentation of the project at a public
appearance in the class.

A credit for lectures: written test.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade of the course is calculated as the arithmetic average of the grades obtained for the lectures and
laboratory classes.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 e-biznes (e-business) Arytmetyczna

5 e-biznes (e-business) [wykład]
zaliczenie z
oceną

5 e-biznes (e-business) [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



9Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

ekonometria (econometrics)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2855_24S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 43

ćwiczenia 15 ZO0

laboratorium 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JACEK BATÓG

Prowadzący zajęcia: dr hab. JACEK BATÓG

Cele przedmiotu:
Acquirement of basic knowledge on econometric methods and their applications in quantitative analysis of economic
processes as well as possession of skills of exploitation of chosen function of Excel spreadsheet and chosen
statistical programme related to estimation and verification of linear econometric models

Wymagania wstępne:

Student in the area of:
- knowledge: shows acquaintance of problems and methods of algebra, mathematical analysis, descriptive statistics,
probability theory, mathematical statistics and basics of macroeconomics, microeconomics and finance,
- skills: can perform basic mathematical operations, calculate chosen statistical measures, verify hypothesis and use
basic function of Excel spreadsheet.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows specificity and structure of econometric
model as well as stages of modeling of dynamics and
interdependency

K_W05
K_W101 EP1

Student understand of theoretical foundations of
estimation and verification of linear econometric model
as well as basic issues from econometric forecasting

K_W05
K_W102 EP2

umiejętności

Student can construct econometric models of dynamics
and interdependency and interpret obtained results K_U06

K_U101 EP3

Student can compute forecasts of economic phenomena
using simple econometric models of time series and
assess their quality

K_U06
K_U102 EP4

Student can use functions of Excel spreadsheet related
to estimation and verification of linear econometric
models

K_U06
K_U10
K_U15

3 EP5

kompetencje społeczne
docenia znaczenie pracy zespołowej oraz samodzielnego
poszerzania posiadanej wiedzy

K_K01
K_K021 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: ekonometria (econometrics)

Forma zajęć: wykład
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21. Definition and subject of econometrics. Types of statistical regularities. Econometric model 3 0

22. Stages of econometric modelling 3 0

33. Estimation of structural parameters of econometric models - OLS 3 0

34. Verification of econometric models. Chosen challenges of building of econometric models 3 0

35. Nonlinear models - building and applications 3 0

26. Econometric forecasting - introduction 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Specification of independent variables 3 0

12. Selection of analytical form of econometric models 3 0

63. Estimation and verification of linear econometric models 3 0

34. Nonlinear models in analysis of economic phenomena 3 0

35. Econometric forecasting 3 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Examples of specification of independent variables 3 0

12. Examples of selection of analytical form of econometric models 3 0

73. Examples of estimation and verification of linear econometric models 3 0

24. Exploitation of nonlinear models in analysis of economic phenomena 3 0

25. Examples of econometric forecasting 3 0

16. Project presentation and discussion 3 0

Lectures with use of multimedia presentations. Solving problems by means of Excel spreadsheet and chosen
statistical programme. Team work oriented on project preparationMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN USTNY

EP3,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Form and requirements of exercise and laboratory credit:
- students are assessed by means of test (exercises) and the group project (laboratory), which verify achievement of
educational effects of skills,
- a lecture mark is identical with an exam mark.
Form and requirements of exam:
- students are assessed by means of oral exam (2 questions) which allows to verify of achievement of educational
effects of knowledge (after drawing of questions students have some minutes to prepare their answers).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Final grade of the course:
- student can be granted a satisfactory credit when he is able at least to discuss problems related to statistical
regularities, formulation of model hypothesis, estimation of structural parameters and verification of econometric
models, as well as solve assignments related to these issues,
- the final mark is equal to a weighted average calculated from three partial marks: exercises (weight 0,3), laboratory
(weight 0,3) and exam (weight 0,4).

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 ekonometria (econometrics) Ważona

3 ekonometria (econometrics) [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,30

3 ekonometria (econometrics) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,30

3 ekonometria (econometrics) [wykład] egzamin 0,40

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Hayashi F. (2001): Econometrics, Princeton University Press

Johnston J. (1991): Econometric methods, McGraw-Hill International Edition

Myoung-jae Lee (2016): Matching, Discontinuity, Difference in Differences, and Beyond 1st Edition, Oxford University Press

William H. Greene (2012): Econometric Analysis, 7th edition., Prentice Hall

Wooldridge J.M. (2013): Introductory Econometrics. A Modern Approach, South-Western

Literatura podstawowa

Batóg J., Batóg B. (2015): Conditional Income Convergence in the European Union: R&D Spending and Export Influence,
Transformations in Business & Economics, Vol. 14, No. 3C (36C), Wilno

Hozer J. (1997): Ekonometria, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój

Hozer J. (2007): Ekonometria stosowana w przykładach i zadaniach, Katedra Ekonometrii i Statystyki US, Stowarzyszenie
Pomoc i Rozwój

Maddala G.S. (2021): Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

11Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Analiza i diagnoza w przedsiębiorstwie (Analysis and diagnosis in enterprise [moduł]

ekonomika przedsiębiorstw (corporate economics)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2713_47S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr WOJCIECH LEOŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr WOJCIECH LEOŃSKI , dr KAROLINA BEYER

Cele przedmiotu:
The objectives of this course: introduce the student to the mechanism of the functioning and development of economic
organisations, their functioning principles, internal and external determinants of functioning enterprises. The student
acquires the ability to analyze micro and macro environment of enterprises.

Wymagania wstępne:
Knowledge: the student should know basic economic terms
Skills: the student can work in groups and use the case study
Competencies: the student understand the neccesity of lifelong learning

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Students know types of organisations and organisational
and legal frame of business activity K_W121 EP1

Students know relations between national and
international organisations, internal and external
elements of business environment, resources of
enterprises

K_W01
K_W122 EP2

umiejętności

The student can choose the right type of business
activity and analyze micro and macro environment of
enterprises. Moreover students can use different
methods to analyze business environment

K_U16
K_U181 EP3

kompetencje społeczne
Student can speak correctly using acquired knowledge
and skills K_K011 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: ekonomika przedsiębiorstw (corporate economics)

Forma zajęć: wykład

21. Introduction of economics. The concept of organisation and the organisational life cycle. 4 0

22. Enterprenuer, entrepreneurial skills, types of entrepreneurs, theories. 4 0

2
3. Theoretical and practical basics of the functioning enterprizes. Classification of enterprises.  Models
of the firm. 4 0

2
4. Organisational and legal frame of business activity. Types of entrepreneurship and entrepreneurial
organisations. 4 0
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25. Business environment of the enterprise - internal. Theories. 4 0

26. Business environment of the enterprise - external. Theories. 4 0

17. Business management, functions and roles of managers. Management skills. 4 0

28. Corporate Social Responsibility. 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. The definition of organization, enterprise, organizational life cycle model, mission and vision
statement 4 0

22. Legal forms of business - students? presentations and case studies 4 0

23. Relationships between enterprises 4 0

24. Mergers, acquisitions and strategic alliances - case studies and students? presentations 4 0

25. Strategic analysis of a company - individual or group work under project 4 0

2
6. Enterprises resources. Human Resources management. The attraction, selection, training,
assessment, and rewarding of employees 4 0

27. The issue of intellectual capital of a company 4 0

18. Verification of education effects. 4 0

the lecture with using a presentation software program
the disscusion of students
working individually and in a team
case study
students presentation on chosen topics

Metody kształcenia

Begg D. (2014): Economics, McGraw-Hill Education - Europe

Ebert Ronald J. (2019): Business Essentials, Global Edition, Pearson Education Limited

Griffin R. W. (2016): Management, Cengage Learning

Suszyński C. (2013): Business Enterprise. The Integration of Approaches, Warsaw School of Economics Press

Vance D. (2018): Business Essentials,  Cambridge Scholars Publishing; 1st edition, Cambridge

Literatura podstawowa

Gregory N. Mankiw (2016): Essentials of Economics,  CengageLiteratura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Evaluation of the exercises:
The grade will be calculated on the basis of three assignments worth:
70% written test combine of open questions
20% individual or group work under presentations and strategic analysis project
10% discussions during classes, solving case studies.

Evaluation of lectures:
Written test, in the form of a multiple choice single answer questions.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade will be calculated as the arithmetic mean of grades from exercises and lectures.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 ekonomika przedsiębiorstw (corporate economics) Arytmetyczna

4
ekonomika przedsiębiorstw (corporate economics) [wykład] zaliczenie z

oceną

4
ekonomika przedsiębiorstw (corporate economics) [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

12Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Foreign language (język obcy) [moduł]

English language (język angielski)
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

EFZ71AIJ3507_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%) , semestr: 4 - język
angielski (100%) , semestr: 5 - język angielski (100%) ,
semestr: 6 - język angielski (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
23 lektorat 30 ZO0

24 lektorat 30 ZO0

3
35 lektorat 30 ZO0

36 lektorat 30 ZO0

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

mgr MONIKA MATUSZCZYK

Prowadzący zajęcia: mgr MONIKA MATUSZCZYK , mgr MIROSŁAW LICHOSIK

Cele przedmiotu:
Get students acquainted with the vocabulary regarding economic issues so that they are able to freely communicate in
English, present their point of view and arguments as well as formulate written statements regarding business issues.

Wymagania wstępne: Level of language competence defined as B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
He/She knows the vocabulary regarding economy and its
functioning, foreign trade and globalization K_W031 EP1

umiejętności

Student is able to communicate freely with an English-
speaking interlocutor on economic topics, is able to
analyze and present his point of view and arguments K_U161 EP2

Student can carry out a written analysis of business
problems in the form of an email, formal letter, report. K_U162 EP3

kompetencje społeczne
He/She is ready to supplement and improve acquired
knowledge and skills; understands the need for lifelong
learning.

K_K021 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: English language (język angielski)

Forma zajęć: lektorat

24
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe odnoszące się do słownictwa i tematyki w
zakresie proponowanym w podręczniku. 3 0

62. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału. 3 0
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24
3. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe odnoszące się do słownictwa i tematyki w
zakresie proponowanym w podręczniku. 4 0

64. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału. 4 0

24
5. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe odnoszące się do słownictwa i tematyki w
zakresie proponowanym w podręczniku. 5 0

66. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału. 5 0

24
7. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe odnoszące się do słownictwa i tematyki w
zakresie proponowanym w podręczniku. 6 0

68. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału. 6 0

conversation,
simulation of scenes related to the work environment,
listening to business dialogues and presentations (audio),
watching short videos (video),
reading, analyzing and translating advanced business texts,
writing texts (letters, emails, reports),
presentations of self-prepared topics related to the field of study (projector)

Metody kształcenia

John Allison,Rachel Appleby (2013): The Business Advanced, Macmillan, OxfordLiteratura podstawowa

Artykuły z internetuLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

120Zajęcia dydaktyczne 0

10Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

30Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

EP1,EP2ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Assessment criteria: attendance, active participation in classes, passing partial tests, written essays and
presentations.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The grade for the semester is based on grades from tests, essays, and class participation.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 English language (język angielski) Nieobliczana

3 English language (język angielski) [lektorat]
zaliczenie z
oceną

4 English language (język angielski) Nieobliczana

4 English language (język angielski) [lektorat]
zaliczenie z
oceną

5 English language (język angielski) Nieobliczana

5 English language (język angielski) [lektorat]
zaliczenie z
oceną

6 English language (język angielski) Nieobliczana

6 English language (język angielski) [lektorat]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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25Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

finanse przedsiębiorstw (corporate finance)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

EFZ71AIJ3432_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 wykład 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ADAM ADAMCZYK

Prowadzący zajęcia: dr hab. ADAM ADAMCZYK

Cele przedmiotu:
The aim of the course is explain to the students the mechanisms of firm financing, gaining knowledge of the norms and
rules, affecting the finances of the company. The goal is also to teach students how to determine the variable value of
money over time, estimate the cost of capital, and value stocks and bonds.

Wymagania wstępne:
The student has a general knowledge of finance and accounting, knows and understands the relationship between
financial sphere and the real economy macroeconomic environment. He understands the need for lifelong learning.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student knows and understands the mechanism of
corporate finance. K_W021 EP1

umiejętności

Student is able to identify, classify the business funding. K_U011 EP2

Student is able to use tools of financial management. K_U022 EP3

kompetencje społeczne
Student understands the need for learning throughout
life. K_K021 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: finanse przedsiębiorstw (corporate finance)

Forma zajęć: wykład

21. The finance function, corporate objectives, sources of capital. 4 0

22. Introduction to financial statement analysis. 4 0

23. Sources of finance. 4 0

24. Cost of capital 4 0

25. Capital structure theories. 4 0

26. Payout policy theories. 4 0

27. Capital budgeting- the capital investments process 4 0

18. Working capital management 4 0

Multimedia presentations related to commentary on current issues in the field of corporate finance, problem solving,,
Case studiesMetody kształcenia
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R.A. Brealey, S.C. Myers, A.J. Marcus (2018): Fundamentals of Corporate Finance, 9th Edition, C Graw Hill Education, New
York

R.A. Brealey, S.C. Myers, F. Allen (2011): Principles of corporate finance: Concise, 2nd. international ed., McGrath-Hill,
Boston

Literatura podstawowa

I. Welch (2014): Corporate Finance, 3rd. (free online access).Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

A credit for lectures: written test.
The scale of grading:
55% - pass ( grade 3,0)
65%- grade 3,5
70%- grade 4
85%- grade 4,5
90%- grade 5

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final course grade is equal to the lecture grade.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 finanse przedsiębiorstw (corporate finance) Nieobliczana

4 finanse przedsiębiorstw (corporate finance) [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

finanse publiczne (public finance)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIWNEiZ_25S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 wykład 30 E0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr NATALIA MARSKA-DZIOBA

Prowadzący zajęcia: dr NATALIA MARSKA-DZIOBA

Cele przedmiotu:
The goal of this course is to provide students with tools, and the skills to use these tools, to understand and analyze
processes in public finance.

Wymagania wstępne:
Students have knowledge of the fundamentals of finance, accounting, law, and macroeconomics.
Students have the ability to analyze the consequences of the use of certain financial instruments.
Students can use the sources of knowledge available on the Internet and in the trade press.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows a role and a size of the public sector K_W021 EP1

knows key factors determining a national fiscal
architecture K_W062 EP2

umiejętności

is able to define and characterize public resources,
public expenditure and public debt policy

K_U02
K_U031 EP3

can use public finance data and formulate policy
applications

K_U06
K_U102 EP4

can evaluate public finance policies K_U173 EP5

kompetencje społeczne

is ready and willing  to communicate and present critical
ideas and proposals refering to the public finance K_K01

K_K041 EP6

is interested in further studies and perfecting skills in the
field of public finance

K_K02
K_K052 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: finanse publiczne (public finance)

Forma zajęć: wykład

2
1. The nature of public finance and the main divisions of the subject. Public finance and private finance.

3 0

32. Public goods, public choice and political process. 3 0

23. Sources of public revenues. Taxes, fees and revenues from public property and public enterprises. 3 0

24. Taxation. Characteristics of a good tax system. Taxes and equity. 3 0

25. Theory of income taxation. Income taxation in Poland and other countries. 3 0
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26. Theory of consumption taxation. Consumption taxation in Poland and other countries. 3 0

27. Polish taxation system against European countries' regulations. 3 0

28. Classification of public expenditure. The effects of public expenditure. 3 0

29. Central and local public finance systems. 3 0

210. Social security and social insurance. 3 0

211. Budget balance - deficit or surplus. Limitations and effect of budget imbalance. 3 0

312. Public debt management - tools, methods and assumptions. Public debt limitations. 3 0

213. Budgeting in public sector. 3 0

214. Private-public partnership 3 0

Interactive lectures focused on current policy debates and issues, reports analysis.Metody kształcenia

Jonathan Gruber  (2016): Public Finance and Public Policy, Worth Publishers, New York,

Stiglitz J. E. (2015): Economics of the Public Sector (IV ed.), W. Norton & Co

Ulbrich H. (ed.) (2011): Public finance in theory and practice, Routledge

Literatura podstawowa

 Allen R., Hemming R., Potter B.H. (eds) (2016): The international handbook of public financial management, Palgrave
Macmillan

European Commission (2020): Taxation Trends in the European Union 2020 ed, Publications Office of the European Union

Sobczak E., Raszkowski A, Sztando A. (eds) (2016): Local and regional economy in theory and practice, Publishing House of
Wrocław University of Economics,

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

The condition to pass is to receive a positive mark of an exam.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade for the subject equals  the grade for the exam.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 finanse publiczne (public finance) Nieobliczana

3 finanse publiczne (public finance) [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Foreign language (język obcy) [moduł]

German language (język niemiecki)
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

EFZ71AIJ3508_7S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język niemiecki (100%) , semestr: 4 - język
niemiecki (100%) , semestr: 5 - język niemiecki (100%) ,
semestr: 6 - język niemiecki (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
23 lektorat 30 ZO0

24 lektorat 30 ZO0

3
35 lektorat 30 ZO0

36 lektorat 30 ZO0

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

mgr KAJETANA GUTT-JAKUBIAK

Prowadzący zajęcia: mgr KAJETANA GUTT-JAKUBIAK

Cele przedmiotu:
Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i specjalistycznego ,rozwijanie umiejętności
komunikacji , a także opanowanie zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z tekstem źródłowym w
języku niemieckim na poziomie B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowany jako poziom B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

umiejętności

1.Rozpoznaje odpowiedni rejestr językowy w
wypowiedziach ustnych i pisemnych

K_U09
K_U121 EP1

Identyfikuje i definiuje poznane struktury gramatyczno-
leksykalne

K_U09
K_U122 EP2

Potrafi dobrać odpowiednie zwroty językowe i odtwarzać
je w różnych wzorach sytuacyjnych

K_U09
K_U123 EP3

Potrafi streścić wypowiedź ustną lub pisemną w sposób
jasny i zrozumiały

K_U10
K_U124 EP4

Potrafi wyrażać opinie, udzielać rekomendacji , określać
upodobania i zainteresowania , co stanowi  bazę do
ćwiczeń konwersacyjnych

K_U10
K_U11
K_U12

5 EP5

Tworzy spójny i logiczny tekst na dany temat w postaci
listu formalnego , nieformalnego , recenzji

K_U10
K_U126 EP6

kompetencje społeczne
Wykazuje aktywną postawę w ciągłym kształceniu się i
doskonaleniu kompetencji językowych K_K011 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: German language (język niemiecki)

Forma zajęć: lektorat
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30
1. Treści programowe ustalone przez lektora w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego -
poziom B1

3 0

30
2. Treści programowe ustalone przez lektora w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego-
poziom B1+

4 0

30
3. Treści programowe ustalone przez lektora w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego-
poziom B1+

5 0

30
4. Treści programowe ustalone przez lektora w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego-
poziom B2

6 0

-konwersacje
-symulacja scenek z życia codziennego
-słuchanie dialogów ,tekstów i wiadomości
-oglądanie krótkich filmów
-czytanie ,analiza i tłumaczenie tekstów
-ćwiczenia gramatyczne (pisemne i interaktywne)
-pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
-prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

(2017): Panorama B1 , Cornelsen Verlag

(2014): Sicher B1+, Hueber Verlag
Literatura podstawowa

(2016): Sprach training Studio D , Cornelsen Verlag

(2013): Studio D B1, Cornelsen Verlag

(2015): Studio D B2, Cornelsen Verlag

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

120Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się zaliczeniem na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za określone
działania i prace studenta : obecność ,,aktywność, przygotowany projekt oraz kolokwium .
Pytania z zakresu wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas zajęć - zaliczenie na ocenę dostateczną wymaga
uzyskania 60% możliwych punktów
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną - gdy uzyskał sprawności językowe na poziomie B1poprzez poszerzenie i
usystematyzowanie wiedzy z zakresu gramatyki niemieckiej i słownictwa , co sprawdza osiągnięte efekty kształcenia
w zakresie wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas uczestnictwa w zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową stanowi ocena z kolokwium zaliczeniowego wg wskazania w planie studiów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 German language (język niemiecki) Ważona

3 German language (język niemiecki) [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 German language (język niemiecki) Ważona

4 German language (język niemiecki) [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 German language (język niemiecki) Ważona

5 German language (język niemiecki) [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 German language (język niemiecki) Ważona

6 German language (język niemiecki) [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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40Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

50Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

globalizacja biznesu (business globalization)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2860_36S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 26 wykład 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. MARCIN GRYCZKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. TOMASZ BERNAT

Cele przedmiotu:
W ramach zajęć omówione zostaną najważniejsze wyzwania i szanse biznesowe w środowisku międzynarodowym w
kontekście globalizacji, znaczenie korporacji transnarodowych oraz kwestie ich odpowiedzialności wobec
społeczeństwa

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu mikro- i makroekonomii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student has an understanding of the global economy, the
globalization process and business in the global
environment

K_W01
K_W02
K_W03
K_W07

1 EP1

umiejętności

Student is able to present the evolution of MNCs in the
international arena

K_U01
K_U02
K_U03
K_U05
K_U07

1 EP2

Student is able to identify the sources of debates around
the
importance and influence of MNCs in the global world

K_U06
K_U07
K_U10

2 EP3

kompetencje społeczne
Student is ready to carry out business tasks and projects
in international teams. K_K011 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: globalizacja biznesu (business globalization)

Forma zajęć: wykład

2
1. Globalization: - What is globalization - Theories of globalization - Criticism of globalization and
implication on international business 6 0

32. Globalization versus regionalization: - Influences of RTAs on the process of globalization 6 0

3
3. Multinational Corporations: - The internationalization process - The role of MNCs corporation in the
global economy 6 0

3
4. International Organizations and their implication on international business - United nation
Organization - World Trade Organization - World Bank - International Monetary Fund 6 0

4
5. New trends in the global economy - creative economy, green economy, circular economy, sharing
economy 6 0

The course will be studied through lectures, debates and case studies on specific aspectsMetody kształcenia
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Baldwin R. (2016): The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization, Harvard University Press

Bijaoui I. (2017): SMEs in an Era of Globalization, Palgrave MAcmillan, New York

Ghahroudi M.R. (2018): Foreign Direct Investment, World Scientific Publishing

Griffin R.W., Pustay M. (2014): International Business, Global Edition., Pearson Education Limited

Mazzucato M. (2018): The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy, Penguin

Literatura podstawowa

Ball, D.; McCulloch, W.H.; FrantzP.L.;Geringer,M.; Minor, M.S. (2007): International Business: The Challenge of Global
Competition., McGraw Hill

Maiorescu R., Wrigley B. (2017): Diversity in Multinational Corporations, Routledge

Ramge T., Schwochow J. (2018): The Global Economy as You've Never Seen It: 99 Ingenious Infographics That Put It All
Together, The Experiment

Rivera-Batiz F.L., Rivera-Batiz L.A. (2018): International Trade, Capital Flows and Economic Development, World Scientific
Publishing Company

Rygman A.M. (2010): Oxford Handbook of International Business, Oxford University Press

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Studenci będą zobowiązani do przygotowania eseju zaliczeniowego dotyczącego wpływu globalizacji na sferę
polityczną, gospodarczą, społeczną i kulturową LUB roli korporacji transnarodowych w rożnych gospodarkach, ze
szczególnym uwzględnieniem ich odpowiedzialności społecznej (za tę część można uzyskać maksymalnie 70
punktów). Poza tym studenci powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach (za tę część można uzyskać maksymalnie 30
punktów).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest wyliczana w następujący sposób:
Uzyskanie zaliczenia wymaga zgromadzenia co najmniej 55 punktów na 100 możliwych - 55-68 punktów odpowiada
ocenie 3,0, 69-75 - ocenie 3,5, 76-84 - ocenie 4,0, 85-92 - ocenie 4,5, 93 lub więcej - ocenie 5,0
Ocena końcowa jest równa ocenie z wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 globalizacja biznesu (business globalization) Nieobliczana

6 globalizacja biznesu (business globalization) [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

informacja naukowa (scientific information)
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ3064_34S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 04 ćwiczenia 2 Z0

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr TOMASZ ZAJĄCZKOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest zapoznanie studentów z podstawami informacji naukowej dla studentów, działaniem Ośrodka Informacji
Naukowej, nabycie przez studentów umiejętności poszukiwania literatury na wybrany temat oraz kompetencji do
samodzielnej pracy użytkowników.

Wymagania wstępne: Odbycie podstawowego szkolenia bibliotecznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna system informacyjno-biblioteczny US.1 EP1

Student zna źródła informacji naukowej.2 EP2

umiejętności Student potrafi wyszukiwać niezbędną mu literaturę.1 EP3

kompetencje społeczne
Student jest świadomy potrzeby samodzielnego
korzystania z baz danych dostępnych w Ośrodku
Informacji Naukowej.

1 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Forma zajęć:

Przedmiot:

Ćwiczenia w Ośrodku Informacji NaukowejMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie bez oceny.
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

2Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 informacja naukowa (scientific information) Nieobliczana

4 informacja naukowa (scientific information) [ćwiczenia] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

informatyka ekonomiczna (economic informatics)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2717_26S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr OLGA PILIPCZUK

Prowadzący zajęcia: dr OLGA PILIPCZUK

Cele przedmiotu:

The aim of the course is to provide the knowledge about the types and the role of information systems used
in business organizations.

The practical aspects cover getting skills of business process creation, analysis and measurement using BPM
software.

Wymagania wstępne:
The student knows the basics of the economy
The student knows the basics of management
The student knows the basics of information technology

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
The student has a basic knowledge of informatics
systems used in business organizations.

K_W13
K_W151 EP1

umiejętności

The student is able to model and analyze processes
using ARIS
methodology.

K_U12
K_U171 EP2

The student defines the requirements for an information
system to meet the needs of economic organization. K_U082 EP3

kompetencje społeczne
The student is ready for entrepreneurial and team
thinking K_K011 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: informatyka ekonomiczna (economic informatics)

Forma zajęć: wykład

21. The basics of  Economic Informatics. Enterprise Information systems 3 0

32. Fundamentals of Business Process Management. BPM systems 3 0

43. The basics of ARIS Methodology 3 0

24. Business Process measurement 3 0

25. Business Process Improvement methodologies 3 0

26. New trends in BPM. Intelligent and Cognitive BPM 3 0
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Forma zajęć: laboratorium

21. BPM software overview 3 0

82. Business proces modelling 3 0

33. Business process measurement 3 0

24. Business process improvement 3 0

multimedia presentations, Computer labs with BPM software toolMetody kształcenia

Davis R., Brabander E. (2007): ARIS Design Platform, Getting started with BPM, Springer

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H.  (2018): Fundamentals of Business Process Management, Springer-Verlag ,
Berlin Heidelberg

Garimella K.,  Lees M., Willams B. (2008): BPM Basics for dummies, Wiley

Scheer A.-W. (2000): ARIS-Business process modelling, Springer

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1PREZENTACJA

EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Lectures: Theoretical knowledge is checked  on the basis of the test and the presentations.

The grade for lectures is an average of written test and presentation.
Test results evaluation method:
-  3,0 -  student must obtain 56% of points.
- 3,5 -  student must obtain 61% of points
-  4,0  - student must obtain 71% of points.
- 4,5 - student must obtain 81% of points
-  5,0  student must obtain 96% of the points.

Labs: The knowledge is checked on the basis of the project.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is calculated as an average of lectures and labs

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 informatyka ekonomiczna (economic informatics) Arytmetyczna

3 informatyka ekonomiczna (economic informatics) [wykład]
zaliczenie z
oceną

3
informatyka ekonomiczna (economic informatics) [laboratorium] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Metody analiz rynkowych (Market research methods) [moduł]

inwestycje na rynku kapitałowym (capital market investments)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2931_53S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. SEBASTIAN MAJEWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. SEBASTIAN MAJEWSKI

Cele przedmiotu:
Acquire basic knowledge about the organization of the capital market as part of the financial market. Introduction to
methods of analysis of basic financial instruments, methods and strategies of investing accessible to individual
investors. The indication of the benefits and threats of applied investment strategies.

Wymagania wstępne:

- Student knows the basic economic and financial issues, has a basic knowledge of mathematics, statistics,
econometrics, financial mathematics, economics, finance and financial analysis,
- Student is able to search the relationship between the economic and financial phenomena, and to use the basic
functions of Excel spreadsheet.
- Student has the ability to work in a team, has habits of lifelong learning.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows the structure and functioning of the
capital market. K_W011 EP1

Student knows the basics of valuation of financial
instruments and investment strategies. K_W022 EP2

umiejętności

Student can independently make investment decisions
on the capital market, and to use economic and financial
data to interpret the events on the capital market. K_U131 EP3

Student is able to make the valuation of financial
instruments, using technical and fundamental analysis,
and also to use an analysis of the profitability of the
investment.<br>

K_U152 EP4

Student is able to classify investments in terms of their
profitability and risk. K_U133 EP5

kompetencje społeczne

Student is able to complement and improve his
knowledge and skills in fields of making rational
investment decisions in the capital market.

K_K011 EP6

Student is creative in obtaining information about the
situation on the capital market, is inquiring in analyzing
of development of the capital market, and also is focused
on the quantitative description of the phenomena
occurring in the capital market.

K_K042 EP7
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Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: inwestycje na rynku kapitałowym (capital market investments)

Forma zajęć: wykład

2
1. The nature and functions of the capital market as a part of the financial market.  Principles of the
Polish capital market functioning. 4 0

22. Instruments of capital market. 4 0

23. Technical analysis - assumptions, charts, trends, formations and indicators. 4 0

24. Fundamental analysis - assumptions, steps of analysis. 4 0

2
5. Investing on the capital market - investment strategies, sources of information and their interpretation.
Short- and long-term investing. 4 0

26. The risk on the market and its valuation. Risk management. 4 0

27. Portfolio Analysis - selected methods. 4 0

18. Financial conglomerates - instruments from different market segments. 4 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Rate of return - the types and properties. 4 0

22. Technical analysis. 4 0

23. Fundamental analysis - static and dynamic analysis. 4 0

34. Market valuation of the shares. 4 0

35. Valuation of risk. 4 0

36. Portfolios methods - Markowitzs and Sharpes models. 4 0

The course comprises lectures using multimedia tools and exercises in computer labs - solving problems form the
capital market with the use of EXCEL spreadsheet and Statistica, a case study methods for explaining the problems /
processes on the capital market with the use of statistical and econometric tools.

Metody kształcenia

E.J. Elton (2017): Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley & Sons

J. Teall (2018): Financial Trading and Investing, Elsevier Books

P. Hopkin (2018): Fundamentals of Risk Management, Kogan Page

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Students are evaluated on the basis of a written test concerning knowledge from both lectures and laboratories.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade of the course is possible only when a student gets the positive grade from the test.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4
inwestycje na rynku kapitałowym (capital market investments)

Arytmetyczna

4
inwestycje na rynku kapitałowym (capital market investments)
[wykład]

zaliczenie z
oceną

4
inwestycje na rynku kapitałowym (capital market investments)
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Czekaj J. (2008): Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN

Jajuga K., Jajuga T. (2009): Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa,
PWN

Sopoćko A. (2010): Rynkowe instrumenty finansowe, PWN

Tarczyński W. (2002): Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE

Tarczyński W., Łuniewska M. (2004): Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Rynek i konkurencja (Market and competition) [moduł]

konkurencja i koncentracja rynkowa (competition and monopoly)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2860_60S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ BERNAT

Prowadzący zajęcia: dr hab. TOMASZ BERNAT

Cele przedmiotu:
Study questions and issues of market concentration that face enterprise on the basis of economic theory the market is
concentrated. Analysis of the impact of different models on the market behavior of businesses, consumers and state
regulators. An attempt to answer the question of what is better for the market: competition or concentration.

Wymagania wstępne:
The student knows the basics of economics (microeconomics and macroeconomics) and the principles of market
economy, student versed in current economic events. The student is able to think analytically, properly formulate
conclusions based on their knowledge of the news of economic life.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student knows definitions from the competition and
market monopolisation field

K_W01
K_W071 EP1

umiejętności
Student has the abilities of analysis of the company
activity on market under the perspective of competition
and possibility to posses market power

K_U01
K_U03
K_U07

1 EP2

kompetencje społeczne
Student can think in creative and innovative way and
easily communicate in English

K_K01
K_K021 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: konkurencja i koncentracja rynkowa (competition and monopoly)

Forma zajęć: wykład

31. Principles of market competition 5 0

22. The economic foundations of market concentration 5 0

23. Competition from the point of view of market actors 5 0

24. Concepts of measuring the monopoly power 5 0

25. Monopolization and the problem of resource allocation 5 0

26. Competition or concentration? 5 0

27. Practical examples of concentrated market in contemporary economies 5 0
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Forma zajęć: ćwiczenia

31. Principles of market competition 5 0

22. The economic foundations of market concentration 5 0

23. Competition from the point of view of market actors 5 0

24. Concepts of measuring the monopoly power 5 0

25. Monopolization and the problem of resource allocation 5 0

26. Competition or concentration? 5 0

07. Practical examples of concentrated market in contemporary economies 5 0

28. Case studies - monopolization vs competition in global market 5 0

The main form of knowledge transfer is lectures with case studies. The main way of excercises is case studies
solving, also discussions. To develop knowledge the exercises in e-learning system will be presented to students.Metody kształcenia

Bernat T. (2009): Competition of entities with reference to competition of the economy , Print Group Daniel Krzanowski

G. C. Allen (2010): Monopoly and Restrictive Practices, Routledge , New York

Lele M. (2007): Monopoly Rules ...., Kogan Page Publishers

McKenzie R. (2008): In Defense of Monopoly: How Market Power Fosters Creative Production, University of Michigan Press

Literatura podstawowa

Shermann R (1989): The Regulation of Monopoly, Cambridge University PressLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Credit for the lectures:
- Students are assessed on the basis of a written test covering the verification of knowledge based on theory (50%
points), for checking the knowledge of the basic principles of the market competition and concentration - partly by e-
learning system.

Credit for the classes: Students are assessed on the basis of a written test covering the verification of knowledge
based on case studies for checking the knowledge of the basic principles of the market competition and
concentration - partly by e-learning system.

Rating:
- The student receives a satisfactory grade - if he can provide some basic definitions of terms related to state
intervention.
- The student is given a score good - when also can define the basic relationships occurring in different markets
acting under concentration and competition.
- The student receives a very good - if also able to predict the likely impact of events taking place in the markets.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade of the course is the arithmetic mean of grades of lectures and of classes.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5
konkurencja i koncentracja rynkowa (competition and
monopoly)

Arytmetyczna

5
konkurencja i koncentracja rynkowa (competition and
monopoly) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

5
konkurencja i koncentracja rynkowa (competition and
monopoly) [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

makroekonomia (macroeconomics)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2859_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. RAFAŁ NAGAJ

Prowadzący zajęcia: dr hab. RAFAŁ NAGAJ

Cele przedmiotu:
To acquaint the student with the basic issues and models of macroeconomics, to explain key processes and
relationships in the economy, and to make students able to perceive the relationships between parts of the economy.

Wymagania wstępne:
Student's ability to consider phenomena in a cause and effect manner and willingness to acquire economic knowledge.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student has general knowledge about main variables and
macroeconomic processes as well as the relationship
between economic operators.

K_W011 EP1

Student knows and describes the basic macroeconomic
aggregates (ie production, aggregate demand, inflation,
unemployment) and the processes taking place within
them.

K_W01
K_W022 EP2

umiejętności

Student can correctly identify, classify and explain the
macroeconomic aggregates. K_U011 EP3

Student can recognize and describe the relationships
that occur between parts of the economy, as well as the
role that individual economic operators play in achieving
the global equilibrium.

K_U01
K_U052 EP4

kompetencje społeczne
The student is aware of the importance of knowledge in
solving macroeconomic problems. K_K021 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: makroekonomia (macroeconomics)

Forma zajęć: wykład

41. Fundamentals of economics and functioning of the economy. The state of balance in the economy. 1 0

3
2. Main macroeconomic problems: global product and economic growth, labor market and
unemployment, inflation. 1 0

33. The monetary system and monetary policy. 1 0

34. Private and public aggregate demand. 1 0
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25. Interest rate and aggregate demand. 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

61. Introduction to economics. Circular flow of income and the equilibrium in the economy. 1 0

6
2. Basic macroeconomic problems: measurement of global product including GDP, unemployment,
inflation. 1 0

43. Financial market. Money and banking system. Monetary policy. 1 0

64. Private and public sector demand versus aggregate demand. 1 0

4
5. International trade versus aggregate demand. Income and short-term equilibrium on the commodity
market. 1 0

46. Repetition and summary of macroeconomic issues. 1 0

solving tasks, multimedia lecturesMetody kształcenia

C.J. Jones.   (2018): Macroeconomics, 3rd Edition., Norton & Company, Inc., New York/London

Krugman, P., Wells, R. (2018): Macroeconomics, 5th Edition, Worth Publishers, New York

N.G. Mankiw (2016): Macroeconomics, 9th Edition, Worth Publishers, New York

Literatura podstawowa

Mankiw, N.G. (2018): Principles of Macroeconomics, 8th Edition, Cengage Learning, Inc.Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

6Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Credit for the classes: Students are assessed on the basis of two written colloquiums/tests. Tests consist of test
questions and open tasks.
Credit for lectures: Students are assessed on the basis of the written exam that consists of test questions.

Graduating: a positive grade means that the the student has scored more than half of the points possible in both the
colloquia and the exam.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is the arithmetic of grades of the classes and the exam. If the result of this arithmetic mean is
ambiguous, then the exam grade prevails.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 makroekonomia (macroeconomics) Arytmetyczna

1 makroekonomia (macroeconomics) [wykład] egzamin

1 makroekonomia (macroeconomics) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

marketing (Marketing)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2866_17S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA WIŚCICKA-FERNANDO

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  EDYTA RUDAWSKA , dr MAGDALENA KOWALSKA

Cele przedmiotu: The aim is to present the essence of the concept of marketing as a way for running a business

Wymagania wstępne:

- In the field of knowledge - student defines the basic concepts of economic
- In the field of skills - student is able to analyse the rules of the market mechanism
- In the field competences (attitudes) - student is able to work in a team and take the discussion in a specified area

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows the essence of the company marketing
management K_W041 EP1

Student lists and describes the instruments of marketing
mix K_W042 EP2

umiejętności

Student has the ability to suggest the shape of marketing
instruments used by the company - to analyse examples
of market practice and develops the concept of
marketing to a specific company

K_U041 EP3

Student has the ability to cooperate and solve problems
in team K_U182 EP4

kompetencje społeczne
Student is ready to formulate their own ideas concerning
marketing management and make decisions K_K041 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: marketing (Marketing)

Forma zajęć: wykład

21. The development of marketing concept 2 0

22. Marketing environment 2 0

33. Market segmentation, targeting and positioning 2 0

24. The development of product concept 2 0

25. Pricing strategies 2 0
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26. Managing marketing channels 2 0

27. Marketing communication 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Getting familiar with the specific marketing-oriented companies 2 0

22. The analysis of market environment 2 0

33. Running the process of target market 2 0

24. The development of the concept of the product and product life cycle for the selected product 2 0

25. Establishing prices and strategies for price differentiation 2 0

26. Selection of the method of distribution of the selected offer 2 0

27. Preparation of promotional activities for the selected company 2 0

Multimedia presentation, discussion, case studies, group workMetody kształcenia

Kotler Ph. (1997): Marketing Management. Analysis, planning, implementation, and control, Prentice Hall

V. Kumar, Werner Reinartz (2018): Customer Relationship Management: Concept, Strategy, and Tools., Springer Texts in
Business and Economics. Springer-Verlag, Berlin

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

11Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Credit for classes: Colloquium covering the issues discussed during the exercises consists of open questions
verifying the knowledge and skills of students on issues discussed during the exercises. The pass mark for the
lecture is based on a test.

Credit for lectures: written test.

Scale of grading:
The student receives adequate assessment if he receives at least 70% of the points available
The student receives a good mark if he receives at least 80% of the points available
The student receives a very good if he receives at least 90% of the points available

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Final grade of the course - arithmetic average of grades received by the student during classes and lectures (test)

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 marketing (Marketing) Arytmetyczna

2 marketing (Marketing) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

2 marketing (Marketing) [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

matematyka finansowa i ubezpieczeniowa (financial and insurance mathematics)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2857_27S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 43
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. IWONA FORYŚ

Prowadzący zajęcia: dr hab. IWONA FORYŚ

Cele przedmiotu:
Obtaining basic knowledge of calculating the value of money over time, getting to know the basic principles and rules
applicable in the financial and insurance issues. Acquisition of the ability to use known methods in the analysis of
economic and financial developments.

Wymagania wstępne:

- knowledge of the fundamentals of mathematical analysis, probability, descriptive statistics, and math,
entrepreneurship, finance and banking,
 - using the methods of the subject &quot;Mathematics&quot; as in force on graduation (basic), to use the basic
functions of Excel spreadsheet
- the ability to work in a team, the ability to independently use the available literature.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows the basic financial and insurance issues
which apply quantitative methods.

K_W05
K_W061 EP1

Student knows the methods used in matters of money
over time, construction schedules for repayment of
loans, evaluation of investment projects. K_W052 EP2

Student understands the theoretical calculation of
insurance rates. K_W103 EP3

umiejętności

Student can describe in a quantitative manner the
problems of an economic-financial and interpret the
results.

K_U081 EP4

Student adaptation to the analysis of financial markets
and insurance methods of financial mathematics. K_U102 EP5

Student assessment of the financial and social
investment decisions. K_U053 EP6

kompetencje społeczne

Student is able to complement and improve their
knowledge and skills in English while working
individually and in groups using the literature and
available data on the economic and financial capacity.

K_K011 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: matematyka finansowa i ubezpieczeniowa (financial and insurance mathematics)
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Forma zajęć: wykład

2
1. The possibilities of using mathematics in finance. The theory of interest. Time Value of Money (current
and future). 3 0

2
2. Capitalizations of simple, compound, continuous. The intensity of interest. The capitalization of the
variable interest rate. Simple and compound discounts. 3 0

2
3. Interest rates - concepts and types. The rate of return. Nominal rate, effective, real. Methods for
estimating the discount rate. 3 0

2
4. Rent account (the current value and future cash flows). Annuity century. Create a pension fund. Fixed
Annuities, growing in arithmetic and geometric progression. Annuities generalized. 3 0

2
5. Schedules for repayment of loans. Debt cancellation plans. Rules repayment. Fixed repayment
installments combined. Conversion and debt consolidation. 3 0

2
6. The use of mathematical finance fixed assets in the economy. Review of methods evaluate the
effectiveness of investment projects. Dynamic methods of evaluation of investment projects. 3 0

37. Fundamentals of actuarial calculation. Calculation of insurance premiums 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

4
1. Introduction to time value of money. Percentage of simple and complex. Determining the value of
current and future. 3 0

2
2. The possibilities of using basic formulas in Excel spreadsheet for determining the current and future
value. Determination of the effective rate. 3 0

2
3. Nominal rate, effective and real rate. Equivalent rate. The intensity of interest. The capitalization of the
variable interest rate. 3 0

24. Discount rate methods. 3 0

4
5. Sequences of payment. Annuities compatible and incompatible. Fixed annuity amount. Annuities
forming an arithmetic progression, forming a series of geometric pension, annuity generalized. 3 0

26. Compatible and incompatible annuities. Arithmetic and geometric annuities. 3 0

47. Construction of annuity repayment plan with decreasing and selected rate. 3 0

4
8. The principle of equivalence and installment debt, loan schemes. Conversion. Loans with grace
period. Consolidation. 3 0

29. Conversion of debt. Loans with grace period. Consolidation. 3 0

410. Dynamic measures of evaluation of investment projects. 3 0

The course comprises lectures with a presentation of research of economic and financial developments and
simulations, exercises, and labs - work individually and in groups.Metody kształcenia

John McCutcheon, William F. Scott (2005): An Introduction to the Mathematics of Finance, Elsevier Butterworth-Heinemann,
Amsterdam,

Karatzas I.; Shreve S. (1998): Methods of Mathematical Finance, Springer-Verlag New York

Leslie Jane Federer Vaaler, James W. Daniel (2009): Mathematical Interest Theory, 2nd ed., Mathematical Association of
America, Washington,

Petr Zima, Robert L. Brown (2011): Mathematics of Finance, 2nd ed., Schaum's Outline Series. McGraw-Hill, New York

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5,EP6KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Lecture: written exam test

Exercise: Partial credit during exercise

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Final course grade - avarage of exam and exercise

Metoda obliczania oceny
końcowej

3
matematyka finansowa i ubezpieczeniowa (financial and
insurance mathematics)

Arytmetyczna

3
matematyka finansowa i ubezpieczeniowa (financial and
insurance mathematics) [wykład]

egzamin

3
matematyka finansowa i ubezpieczeniowa (financial and
insurance mathematics) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Borowski J., Goplański R., Kasprzak K., Melon L., Podgórska M. (2003): Matematyka finansowa - przykłady, zadania testy,
rozwiązania., Szkoła Główna Handlowa

Foltynowicz I. (2001): Ćwiczenia z matematyki finansowej w Excelu: w poszukiwaniu równań bankierów., Mikom

Jaworski P., Micał J. (2005): Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach., Poltext

Matłoka M. (2000): Matematyka w finansach i bankowości., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Podgórska M., Klimkowska J. (2005): Matematyka finansowa., PWN

Sharpe W. (1985): Investments, Prentice-Hall

Smaga E. (2000): Arytmetyka finansowa., PWN

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

12Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Metody analiz rynkowych (Market research methods) [moduł]

metody ilościowe w badaniach marketingowych (quantitative methods in marketing)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2931_52S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. CHRISTIAN LIS

Prowadzący zajęcia: dr hab. SEBASTIAN MAJEWSKI

Cele przedmiotu:
Obtaining basic knowledge of measurement in research of attitudes, preferences and motivations. The acquisition of
ability to construct a questionnaire in marketing research and planning audit.

Wymagania wstępne:

- the knowledge of procedures for estimating parameters of the population structure,
- the knowledge of using methods of module &quot;Statistics&quot;
- the knowledge of terminology of the subject &quot;Marketing&quot;

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student knows the the steps of marketing research,
knows the method for determining the personal scope
and kind and a size of the sample.

K_W041 EP1

student knows the methods of measurement of attitudes,
preferences, motivation, market shares, competitive
position.

K_W102 EP2

umiejętności

Students can prepare a questionnaire to study the
preferences and attitudes. K_U101 EP3

Student can critical analyse the conditions of marketing
researches. K_U062 EP4

kompetencje społeczne

Student is ready to use the results of research conducted
by the statistical institutes and appreciates the
importance and consequences of cooperation with the
departments of public statistics.

K_K021 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: metody ilościowe w badaniach marketingowych (quantitative methods in marketing)

Forma zajęć: wykład

2
1. The formulation of goals, the organization of research, description of the field of marketing research.

4 0

2
2. Marketing information system, analysis of environment, the criteria for the quality evaluation of datas
secondary sources. 4 0
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2
3. Questionnaire: the building of the questionnaire, the number of respondents and the criteria for the
respondents' selection. 4 0

24. The study of motivation. Observations. Experiments. 4 0

25. Studies of attitudes, preferences' researches. Measuring scales of attitudes and preferences. 4 0

2
6. Researches of shares of the market. Portfolio methods, the measurement of the competitive position
and attractiveness of the market. 4 0

37. Methods of multidimensional comparative analysis 4 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Definition of a research and identification of sources of marketing information. 4 0

32. Measuring scales in marketing research. 4 0

33. Construction of the questionnaire, verification of assumptions, representativeness problems. 4 0

34. Measurement in motivational and experimental  researches. 4 0

35. The application of multidimensional analysis in marketing. 4 0

The course comprises lectures with a presentation of research of socio-economic phenomena and exercises - case
studies (questionnaires analysis and solving of problems tied with observation and measurement), and problem
solving.

Metody kształcenia

Brandimarte P. (2011): Quantitative Methods, An Introduction for Business Management, John Wiley and Sons Ltd

David R. Anderson (2016): Quantitative Methods for Business, Cengage Learning

Grover R., Vriens M. (2006): The Handbook of Marketing Research. Uses, Misuses, and Future Advances, SAGE
Publications, Inc

McClave J.T., Benson P.G., Sincich T. (2018): Statistics For Business nad Economics, Pearson Prentice Hall, 13th Global
Edition, New Jersey

R. Lyman Ott, Michael Longnecker (2015): An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis, Duxbury Thomson
Learning, 7th Edition, USA

Scott Smith and Gerald Albaum (2005): Fundamentals in Marketing Research, Sage Publications, Inc., London, New Delhi

Waters D. (2011): Quantitative Methods for Business, Pearson Education Limited

Literatura podstawowa

Dennis D. Boos, L. A. Stefanski (2013): Essential Statistical Inference, Springer-Verlag New York Inc.

Freedman D., Pisani R., Purves R. (2007): Statistics, W.W. Norton & Company, 4th Ed., New York, London

Walesiak M. (2006): Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, WN AE Wrocław

Wasserman L. (2005): All of Statistics. The Concise Course of Statistical Inference, Springer

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

The final grade of the course is calculated as follows:
- Students are evaluated on the basis of a written test and one work - case study (questionnaires analysis and solving
of problems tied with observation and measurement)
Grading:
- The final grade of the course is possible only when a student gets a positive grade from the test.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade of the course is calculated as follows:
- Students are evaluated on the basis of a written test and one work - case study (questionnaires analysis and solving
of problems tied with observation and measurement)
Grading:
- The final grade of the course is possible only when a student gets a positive grade from the test.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4
metody ilościowe w badaniach marketingowych (quantitative
methods in marketing)

Arytmetyczna

4
metody ilościowe w badaniach marketingowych (quantitative
methods in marketing) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

4
metody ilościowe w badaniach marketingowych (quantitative
methods in marketing) [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

metody wyceny przedsiębiorstw (enterprise appraisal methods)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2715_42S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 26 wykład 15 E0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KATARZYNA BYRKA-KITA

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  DARIUSZ ZARZECKI

Cele przedmiotu: Subject covers issues of business valuation methods.

Wymagania wstępne:

- Knowledge: the student knows the basics of accounting, finance, statistics, economic analysis, methods for
assessing the effectiveness of investments and financial planning. The student has a general knowledge of the macro-
and microeconomics and management;
- Skills: the student can handle a spread sheet;
- Competence (attitude): students can work in groups, has habits of lifelong learning.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student has specific knowledge on nature, purpose and
function of the valuation K_W071 EP1

Student knows the methods for valuing businesses K_W072 EP2

umiejętności

Student is able to apply known methods of valuation in
practice

K_U07
K_U161 EP3

Student is able to build a financial model for the
valuation of companies

K_U07
K_U162 EP4

kompetencje społeczne
Student is ready to recognize and avoid unethical
behaviour in business valuation

K_K03
K_K051 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: metody wyceny przedsiębiorstw (enterprise appraisal methods)

Forma zajęć: wykład

21. The essence of the objectives, functions, business valuations 6 0

22. Overview of the basic concepts of enterprise valuation 6 0

23. Legal determinants of the valuation of companies in Poland 6 0

24. Income approach to valuation of companies 6 0

25. Estimating the cost of capital for the purposes of business valuation 6 0

26. Market approach to valuing businesses 6 0
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27. Special cases in the valuation of businesses 6 0

18. Assessment 6 0

Lectures with a presentations and examples for practical solutions (case study).Metody kształcenia

Hitchner James R.  (2011): Financial Valuation: Applications and Models, John Wiley & Sons

Mercer Z. Christopher, Harms Travis W.  (2008): Business Valuation: An Integrated Theory, John Wiley & Sons

Pratt Shannon P. (2005): The Market Approach to Valuing Businesses, John Wiley & Sons

Zarzecki D. (1999): Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce

Literatura podstawowa

czasopismo (2008): Valuation Strategies, Thomson RIA

dane rynkowe (2012): Ibbotson Year Book, Morningstar

Zadora H. (2010): Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce, Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Credit for lectures: Course ends with an exam test.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is equal to the grade from lectures.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6

metody wyceny przedsiębiorstw (enterprise appraisal methods)
Nieobliczana

6
metody wyceny przedsiębiorstw (enterprise appraisal methods)
[wykład]

egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

międzynarodowe stosunki ekonomiczne (international economic relations)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2890_37S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 36
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. MARCIN GRYCZKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. MARCIN GRYCZKA

Cele przedmiotu:
Acquiring the knowledge about the world economy processes, especially the ones concerning goods, services, labor
force and capital flows; comprehension of the electronic market and e-commerce phenomena; familiarity with
contemporary concepts related to international technology transfer, innovation and competitiveness

Wymagania wstępne: Basic knowledge in the following fields: microeconomics, macroeconomics, international trade, international finance

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows the main trends of economic policies and
tendencies in economic globalization, knows the role of
foreign trade in economic processes taking place in the
world

K_W161 EP1

umiejętności

Student is able to correctly identify and explain the
economic policies of the state and understands the
benefits and risks associated with the development of
the world economy and globalization

K_U161 EP2

Student has the ability to use the English language in
terms of knowledge gained in the course of study.
Understand the main ideas of complex text on business
topics, including understanding the discussion. Can
communicate so
spontaneously and fluently to perform normal
conversation with native speakers. Can formulate clear,
detailed oral and written ideas, as well as explain his
position on issues that are being discussed, considering
the advantages and disadvantages of various option

K_U162 EP3

Student can freely communicate in English in an
international group to carry out business tasks and
projects. Is able to interact and work in organizations
where the language of communication is English

K_U16
K_U183 EP5

kompetencje społeczne
Student is prepared to form their own ideas and beliefs
and to participate in decision-making  process in a
changing environment conditions

K_K021 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: międzynarodowe stosunki ekonomiczne (international economic relations)

Forma zajęć: wykład

21. World economy - basic concepts 6 0

32. Evolution of the international division of labor 6 0

33. International trade statistics - selected issues 6 0

34. International technology transfer and knowledge diffusion 6 0

25. Role of transnational corporations in the global economy 6 0

26. Globalization and regionalization problems 6 0

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Formal markets and their transition into electronic markets 6 0

22. International service market 6 0

23. Foreign direct investments 6 0

24. World Trade Organization and its role in the international trade 6 0

25. International labor force flows 6 0

36. New phenomena in global economy 6 0

lectures, discussions, PowerPoint presentations, usage of Internet resources and electronic databasesMetody kształcenia

Carbaugh R. (2018): International Economics, Cengage

Chesbrough H. (2011): Open Services Innovation: Rethinking Your Business to Grow and Compete in a New Era., Jossey-
Bass, A Wiley Imprint

Dicken P. (2015): Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy., Guilford Publications

Feenstra R., Taylor A. (2017): International Economics, Worth Publishers

Gopinath G., Helpman E. and Rogoff K. (eds.)  (2014): Handbook of International Economics, Volume 4, Elsevier

Krugman P.R., Obstfeld M., Melitz M. (2017): International Economics: Theory and Policy, Pearson Education Limited

Schenk C.R. (2021): International Economic Relations since 1945, Routledge

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP4KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP5PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Samodzielnie przygotowana prezentacja na temat wybrany i UZGODNIONY z prowadzącym (maks. 60 punktów),
kolokwium pisemne na koniec semestru składające się z 25 pytań testowych wielokrotnego wyboru (1 punkt za każde
pytanie) i 1 pytania otwartego (5 punktów) (maks. 30 punktów), aktywność na ćwiczeniach (maks. 10 punktów)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest wyliczana w następujący sposób:
Uzyskanie zaliczenia wymaga zgromadzenia co najmniej 55 punktów na 100 możliwych - 55-68 punktów odpowiada
ocenie 3,0, 69-75 - ocenie 3,5, 76-84 - ocenie 4,0, 85-92 - ocenie 4,5, 93 lub więcej - ocenie 5,0

Metoda obliczania oceny
końcowej

6
międzynarodowe stosunki ekonomiczne (international economic
relations)

Ważona

6
międzynarodowe stosunki ekonomiczne (international economic
relations) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,70

6
międzynarodowe stosunki ekonomiczne (international economic
relations) [wykład]

zaliczenie z
oceną

0,30

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Bingham A., Spradlin D. (2011): The Open Innovation Marketplace. Creating Value in the Challenge Driven Enterprise., FT
Press

Ghahroudi M.R. (2018): Foreign Direct Investment, World Scientific Publishing

Moosa I. (2002): Foreign Direct Investment. Theory, Evidence and Practice, Palgrave Macmillan UK

Rugman A.M. (ed.) (2010): The Oxford Handbook of International Business., Oxford University Press

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

mikroekonomia (microeconomics)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2860_18S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 42
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ BERNAT

Prowadzący zajęcia: dr hab. TOMASZ BERNAT

Cele przedmiotu:
The aim is to present the basic issues of microeconomics course, in particular the functioning of individual markets,
the behavior of individual entities, micro-economic theory of choice: consumers and businesses, the basic conceptual
methods and tools for the analysis of micro-economic activities of economic agents.

Wymagania wstępne:

The student knows the basics of economics and the principles of market economy, student is orientented in current
economic events.
Students are able to solve the basic tasks of mathematics and use (properly interpreted) graphs showing the
relationship between the main categories, which are subject to economic analysis.
The student is able to think analytically, properly formulate conclusions based on their knowledge of the news of
economic life.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student knows basic methodology allowed to analysis
basic economic events

K_W01
K_W03
K_W07

1 EP1

umiejętności
students can predict possible scenarios come from
different issues from market and can assess company
situation in different market structure

K_U01
K_U05
K_U07

1 EP2

kompetencje społeczne

student can think in creative and innovative way and
easily communicate in English in an international group
of people in order to carry out business tasks and
projects

K_K01
K_K02
K_K04

1 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: mikroekonomia (microeconomics)

Forma zajęć: wykład

31. Introduction to microeconomics 2 0

22. Theory of demand and supply 2 0

23. Market equilibrium and its changes 2 0

24. Company choice - theory of production 2 0

25. Costs, reveniue and profits 2 0
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26. Optimal choice of company 2 0

27. Market structure - perfect competition 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Introduction to microeconomics 2 0

32. Economics theory of human behaviour 2 0

33. Theory of demand and supply 2 0

34. Market equilibrium and its changes 2 0

35. Company choice - theory of production 2 0

36. Costs, reveniue and profits 2 0

37. Optimal choice of company 2 0

38. Market structure - perfect competition 2 0

39. Market structure - imperfect competition 2 0

310. The case studies analysis 2 0

Main form of knowledge transfer is lectures with case studies. The main way of excercises is case studies solving,
also discussions, graphic and algebraic tasksMetody kształcenia

N. Gregory Mankiw (2017): Principles of Microeconomics, New York

Perloff J. (2007): Microeconomics, Pearson International Edition
Literatura podstawowa

Forbes

The Economist

The Financial Time

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1EGZAMIN PISEMNY

EP1KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Credit for classes:
- Students are assessed on the basis of written colloquia and presentation.

Credit for lectures: students are assessed on the basis of a written exam covering the verification of knowledge
based on case studies ( 50% points) and theory ( 50% points), for checking the knowledge of the basic principles of
the functioning of markets and corporate entities (consumers , businesses).

Rating:
- The student receives a satisfactory grade - if he can provide some basic definitions of terms related to
microeconomics and solve simple algebraic tasks.
- The student is given a score good - when also can define the basic relationships occurring in different markets , as
well as to solve problems in which it can represent causal relationships that take place in the markets.
- The student receives a very good - if also able to predict the likely impact of events taking place in the markets , as
well as able to solve case studies that require proper to anticipate effects of events occurring in the markets.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final course grade is the arithmetic mean of the exercise and lecture grades.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 mikroekonomia (microeconomics) Arytmetyczna

2 mikroekonomia (microeconomics) [wykład] egzamin

2 mikroekonomia (microeconomics) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

modelowanie i symulacje w analizie biznesowej (computer aided modelling and simulation)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2895_68S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 25
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr AGATA WAWRZYNIAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA ŁATUSZYŃSKA

Cele przedmiotu:
Preparing students for the use of computer simulation methods in conducting business analysis in
enterprises

Wymagania wstępne:
Knowledge: a student has a general understanding of the functioning of business objects;
Skills: a student is able to operate a computer in MS Windows operating environment;
Competence: a student is able to work in a group

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student has the knowledge about the capabilities and
limitations of computer simulation methods in the
analysis of the business

K_W081 EP1

umiejętności

Student can create computer simulation models to solve
specific business problems K_U081 EP2

Student is able to plan the simulation experiments and
interpret the results K_U102 EP3

kompetencje społeczne
Student is ready to formulate his own ideas for solving
business problems using methods and tools for
modeling and simulation of processes

K_K041 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: modelowanie i symulacje w analizie biznesowej (computer aided modelling and simulation)

Forma zajęć: wykład

31. Introduction to computer simulation. Basic concepts and definitions 5 0

62. System Dynamics as the technique of continuous simulation 5 0

23. Techniques of discrete simulation 5 0

24. Languages and tools of computer simulation 5 0

2
5. An overview of applications of computer simulation methods for economic and business problems
solving (case studies) 5 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Discussion on character of causal relationships appearing in economic objects 5 0
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42. Acquisition of ability to work in simulation package environment 5 0

7
3. Constructing and solving simulation models in simulation package environment for specific decision-
making problems (practical tasks) 5 0

24. Evaluation of achieved educational effects 5 0

Lectures: multimedia presentation
Laboratories: discussion, case studies, performing simulation experiments, the development of the
project, working in groups

Metody kształcenia

Kirkwood C.W. (2013): System Dynamics Methods: A Quick Introduction, Arizona State University

Sterman J.D. (2000): Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill/Irwin

Warren K. (2002): Competitive Strategy Dynamics, John Wiley & Sons

(2013): Road Maps: A Guide to Learning System Dynamics, http://clexchange.org/curriculum/roadmaps.asp

Literatura podstawowa

Łatuszyńska M. (2008): Symulacja komputerowa dynamiki systemów, Wydawnictwo PWSZ

Mielczarek B. (2009): Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu. Symulacja dyskretna, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1SPRAWDZIAN

EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Lectures:  mark for a written test
Laboratories:  the number of points received for the realization of individual and group projects (max. 20 points): for
20 points: 5,0; 18-19: 4,5; 16-17: 4,0; 14-15: 3,5; 12-13: 3,0, 11 and under: 2.0) - mark from the laboratories

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The condition for obtaining the final grade is to pass lectures and laboratories at a minimum 3.0.
The final grade of the course results from the arithmetic mean of all grades obtained for lectures and laboratories.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5
modelowanie i symulacje w analizie biznesowej (computer
aided modelling and simulation)

Arytmetyczna

5
modelowanie i symulacje w analizie biznesowej (computer
aided modelling and simulation) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

5
modelowanie i symulacje w analizie biznesowej (computer
aided modelling and simulation) [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

multimedia w działalności biznesowej (multimedia applications in business)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

EFZ71AIJ3432_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr GRZEGORZ WOJARNIK

Prowadzący zajęcia: mgr AGNIESZKA MILUNIEC , dr GRZEGORZ WOJARNIK

Cele przedmiotu:
Przygotowanie studentów do efektywnego komunikowania się z wykorzystaniem współczesnych narzędzi i zasobów do
budowania prezentacji audiowizualnych i multimedialnych oraz aplikacji dla celów biznesowych.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw programowania komputerowego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna pojęcia i technologie z zakresu aplikacji
multimedialnych oraz wie jak je wykorzystać w
przedsiębiorstwie.

K_W13
K_W151 EP1

umiejętności

Student posiada umiejętność wykorzystania wybranych
technologii programowania desktopowego do tworzenia
projektów multimedialnych. K_U081 EP2

Student potrafi z łatwością porozumiewać się w języku
angielskim w międzynarodowej grupie osób w celu
realizacji zadań i projektów biznesowych.

K_U16
K_U182 EP3

kompetencje społeczne
Dzięki technologiom multimedialnym student jest gotowy
do przekazania swoich pomysłów, prac i projektów na
forum audytorium.

K_K021 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: multimedia w działalności biznesowej (multimedia applications in business)

Forma zajęć: wykład

2
1. Istota multimediów. Modele klasyfikacyjne systemów multimedialnych, manipulacja danymi
multimedialnymi, sprzęt multimedialny. 2 0

22. Obrazy, audio, animacje, wideo, interaktywnosc, grafika i konwersja audio. 2 0

23. Mapowanie umysłu. 2 0

2
4. Grafika komputerowa - rodzaje grafiki, formaty, oprogramowanie, animacja automatyczna, video
morfowanie. 2 0

2
5. Obszary wykorzystania multimediów w przedsiebiorstwie, nauczaniu, edukacji zdalnej, rozrywce,
reklamie medialnej, marketingu internetowym. 2 0

26. Proces tworzenia treści multimedialnych. 2 0
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27. Zespół projektantów multimediów. 2 0

18. Przykłady zastosowań i przygotowanie prezentacji multimedialnej w różnych technologiach. 2 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Omówienie tematów laboratoriów i wprowadzenie do XAML. 2 0

1
2. Wprowadzenie do projektowania programów desktopowych, główne narzędzie menu w
programowaniu narzędziowym. 2 0

23. Zastosowanie wybranego języka programowania w aplikacjach desktopowych. 2 0

34. Zasady działania języka XAML jako deklaratywnego języka opartego na XML. 2 0

35. Podstawowe kontrolki XAML. 2 0

46. Aplikacje desktopowe, elementy multimedialne. 2 0

Prezentacja multimedialna, praca zespołowa, projekt w technologii MS Silverlight.Metody kształcenia

Troncy R., Huet B., Schenk S. (2011): Multimedia Semantics, WileyLiteratura podstawowa

Anderson J., McRee J., Wilson R. (2010): Effective UI, O Reilly

Parent R. (2011): Animacja komputerowa. Algorytmy i techniki, PWN, Warszawa

Rudny T. (2010): Multimedia i grafika komputerowa. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, Helion

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

4Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Laboratoria: Zaliczenie w formie projektu końcowego oraz prezentacji multimedialnej wykonanej przez studenta.
Wykłady: Zaliczenie w formie testu, który może być przeprowadzony również za pomocą środków porozumiewania
się na odległość. Aby zaliczyć test należy zdobyć minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna ocen z wykładów i laboratoriów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2
multimedia w działalności biznesowej (multimedia applications
in business)

Nieobliczana

2
multimedia w działalności biznesowej (multimedia applications
in business) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

2
multimedia w działalności biznesowej (multimedia applications
in business) [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Technologie internetowe w biznesie (IT in business) [moduł]

narzędzia IT w marketingu (IT tools in marketing)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

EFZ71AIJ3432_9S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 25 laboratorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr AGATA WAWRZYNIAK

Prowadzący zajęcia: dr BARBARA WĄSIKOWSKA

Cele przedmiotu:

The aim of the course is to familiarise the student with the important role of information technology (IT) in modern
business and marketing (in the context of improving productivity and saving costs). IT and marketing work together to
maximise a company's marketing potential. The student will acquire skills to use various IT technologies and tools
(CRM, CMS, analytical and reporting tools, marketing automation, big data, mobile applications, etc.) which are
increasingly being used by marketers. The student will acquire competences in IT in order to implement necessary
software to support marketing activities.

Wymagania wstępne: Basic knowledge of marketing and information technologies.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student understand the important role of IT in marketing
(in keeping abreast of changing technologies). K_W151 EP1

Student describes various IT tools to store and analyse
data in the marketing information system. K_W152 EP2

umiejętności

Student can compare and contrast different IT tools
allowing to conduct advertising and promotional
campaigns.

K_U081 EP3

Student is able to collect, analyze, process and critically
assess the usefulness of marketing information obtained
via the Internet.

K_U042 EP4

kompetencje społeczne
Student is able to establish contacts and to function on
the Internet being aware of threats resulting with
limitations of social media.

K_K051 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: narzędzia IT w marketingu (IT tools in marketing)

Forma zajęć: laboratorium

1
1. The essence and significance of IT tools in marketing. Chief Marketing Officer (CMO) in the role of an
agent of change. CMO as a chief marketing technologist. 5 0

12. Digital channels: social media, mobile marketing, online advertising. 5 0

1
3. Computer implementation of tasks in the process of the customer service. Customer relationship
management systems (CRM systems). 5 0
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14. Content Management Systems (CMS). 5 0

15. Mobile tools in marketing. 5 0

2
6. Marketing through search engines and Internet messengers. The positioning and optimization of web
pages. 5 0

17. Tools allowing to conduct advertising campaigns (e.g. Google AdWords, Facebook Ads). 5 0

18. Tools supporting conducting promotional campaigns (e.g. AdWords Editor, Hootsuite, Buffer). 5 0

2
9. Analytical and reporting tools (e.g. Google Analytics, Crazyegg, Brand24, Mention, Share Tally,
Website Grader). 5 0

1
10. Tools delivering the knowledge about competition and history of promotion (e.g. AHrefs, SpyFu,
Alexa) 5 0

111. Modern technologies: marketing automation, big data, social enterprise and marketing operations. 5 0

212. Integrated marketing software. Business solutions and case studies. 5 0

Case studies, Multimedia presentation, Group workMetody kształcenia

D. Chaffey, F. Ellis-Chadwick (2019): Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice, Pearson Education Limited

D. Ryan (2016): Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation, Kogan Page
Publisher

Literatura podstawowa

J. Sterne (2017): Artificial Intelligence for Marketing: Practical Applications, John Wiley & Sons

M. Johnsen (2016): Multilingual Digital Marketing: Become The Market Leader, Maria Johnsen
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4,EP5PROJEKT

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Credit for laboratory classes - students are assessed on the basis of practical tasks and a project. Students need to
score at least 60% of the points in order to get a credit.
Practical tasks verify outcomes in terms of knowledge and skills. Project - a project to achieve the learning outcomes
tested on practical skills and teamwork.
The course grade will be a weighted average of the scores from the practical tasks (40%) and project (60%).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade for the course is equal to the grade for the laboratory classes.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 narzędzia IT w marketingu (IT tools in marketing) Nieobliczana

5
narzędzia IT w marketingu (IT tools in marketing) [laboratorium] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

negocjacje w biznesie (business negotiations)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2935_38S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 16 laboratorium 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr SANDRA MISIAK-KWIT

Prowadzący zajęcia: dr ANNA WIECZOREK-SZYMAŃSKA

Cele przedmiotu: The purpose of this course is to introduce students to the theory and practice of business negotiation.

Wymagania wstępne: The basic knowledge of business communication, international economic relations, human resources.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student knows the structure of negotiations, basic styles
and strategies K_W141 EP1

student knows the rules of ethical negotiations K_W142 EP2

umiejętności

student is able to perform brief negotiations on a given
topic K_U111 EP3

student is able to use chosen negotiation techniques in
practice K_U182 EP4

kompetencje społeczne
student is ready to negotiate ethically and responsibly in
the professional life K_K051 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: negocjacje w biznesie (business negotiations)

Forma zajęć: laboratorium

21. Structure of Negotiations. BATNA 6 0

32. Ethical Negotiations vs. Distributive Negotiation 6 0

23. Role of place, time and team in Negotiating. Preparation for Negotiations 6 0

34. Bargaining strategies and styles 6 0

25. Communication in Negotiations 6 0

36. Negotiations in international business and Cross-Cultural Negotiation 6 0

Workshop, active learning methods, role playing, text and cases analysis, movies with examples, group discussions
Metody kształcenia
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Fells Ray (2013): Effective negotiation : from research to results, Cambridge University Press, New York

Lewicki R.J., Barry B., Saunders D.M. (2010): Negotiation., McGraw-Hill, New York

Shell, Richard G. (2006): Bargaining for Advantage?Negotiations Strategies for Reasonable People., Penguin Books, New
York

Literatura podstawowa

Hames D. S. (2012): Negotiation: closing deals, settling disputes, and making team decisions, SAGE, Thousand Oaks

March R.M., Su-Hua Wu (2007): The Chinese Negotiator: How to Succeed in the World?s Largest Market, Kodansha
International Ltd.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

1Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

To get a pass the student must get positive results of developed Negotiation Preparation Questionnaire and
performed dialogue of Negotiation and actively collaborate and cooperate during the course.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is obtained on the basis of the following:
- Results of developed Negotiation Preparation Questionnaire and performed dialogue of Negotiation (60%)
- Commitment to collaboration and cooperative working (40% )

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 negocjacje w biznesie (business negotiations) Nieobliczana

6
negocjacje w biznesie (business negotiations) [laboratorium] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

obsługa klienta (customer service)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

EFZ71AIJ3432_5S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF BŁOŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF BŁOŃSKI

Cele przedmiotu:
To make students familiar with the principles of customer service.
To make students able to practice skills referring customer service in a company

Wymagania wstępne:
Regarding skills: a student can interpret basic market mechanisms and tools.
Regarding knowledge: a student knows principles of business economics.
Regarding social competencies: a student can work in a team.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

He/she has a basic knowledge about specifics, structures
and processes of business-customer relationship.

K_W04
K_W12
K_W16

1 EP1

He/she knows principles of methods and tools of
customer service. K_W042 EP2

umiejętności

He/she can give the proper solutions to typical problems
encountered in customer service.

K_U04
K_U131 EP3

He/she can apply basic methods and tools of customer
service. K_U042 EP4

kompetencje społeczne

He/she is ready to take part in preparing projects
regarding customer service. K_K011 EP5

He/she is ready to formulate opinions and views referring
different aspects of customer service in business
settings.

K_K042 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: obsługa klienta (customer service)

Forma zajęć: wykład

21. Individual clients versus corporate clients. 2 0

22. Customer as a prosumer. 2 0

13. Communication with clients. 2 0

34. Traditional tools of customer service. 2 0
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25. State-of-the-art tools of customer service. 2 0

26. Customer service process. 2 0

37. Quality of customer service. 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Corporate culture focused on customers. 2 0

32. Gaining knowledge about customers. 2 0

53. Planning, monitoring and evaluation of customer service activities. 2 0

44. Tools of customer service. 2 0

- Powerpoint presentation,, - case studies,, - discussion based on papers,, - team workMetody kształcenia

Goodman, J.A. (2012): Strategic Customer Service, American Management Association

Harris, E.H. (2012): Customer Service: A Practical Approach (6th Edition), ING-Global
Literatura podstawowa

Frei F. (2012): Uncommon Service: How to Win by Putting Customers at the Core of Your Business, Harvard Business Review
Press

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

9Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów: Studenci oceniani są na podstawie pisemnego eseju koncentrującego się na rozwiązaniu
zdefiniowanego problemu badawczego.
Zaliczenie zajęć: Studenci oceniani są na podstawie ćwiczeń koncentrujących się na rozwiązaniu zdefiniowanego
problemu badawczego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Student za wykonanie określonego zadania  - napisanie eseju lub wykonanie ćwiczenia, otrzymuje określoną liczbę
punktów. Suma tych punktów stanowi podstawę do wystawienia oceny za wykłady i ćwiczenia.  Poziom oceny wynika
z przyjętej skali.
Przyjęta skala ocen:
niedostateczny (2,0) ? 50%
dostateczny (3,0) 51% ? 60%
dostateczny plus (3,5) 61% ? 70%
dobry (4,0) 71% ? 80%
dobry plus (4,5) 81% ? 90%
bardzo dobry (5,0) 91% ? 100%

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 obsługa klienta (customer service) Arytmetyczna

2 obsługa klienta (customer service) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

2 obsługa klienta (customer service) [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Metody analiz rynkowych (Market research methods) [moduł]

ocena przedsięwzięć innowacyjnych (innovative initiative evaluation)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

EFZ71AIJ3433_13S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr KATARZYNA ŁOBACZ

Prowadzący zajęcia: dr KATARZYNA ŁOBACZ

Cele przedmiotu:
Obtaining basic knowledge of evaluation of the innovative projects, their financing, organization and requirements.
Student acquires also the skills of proper evaluation of innovative projects.

Wymagania wstępne:

Knowledge: the student knows the basic concepts of management, microecnomics, macroeconomics and basics of
finance.
Skills: assessment of the economic entity in the specific market conditions.
Social competence: the student is able to work in a team, has instilled habots of lifelong learning.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

A student knows the basic categories of asset used for
innovative projects.

K_W14
K_W161 EP1

A student knows the selection of innovative assessment
techniques such as the scoring system, benchmarking,
QuickLook.

K_W02
K_W12
K_W16

2 EP2

umiejętności

A student on the basis of certain parameters can
evaluate the status of the innovative project and identify
potential sources of financing

K_U07
K_U13
K_U16
K_U17

1 EP3

A student is able to identyfy problems and propose the
directions of changes to improve the innovation project.

K_U13
K_U16
K_U17

2 EP4

A student is able to identify sources od innovative risk in
the projects.

K_U01
K_U07
K_U13
K_U16
K_U17

3 EP5

A student is able to access and evaluate the various
stages of evaluation of innovative projects

K_U01
K_U07
K_U13
K_U16
K_U17

4 EP6

kompetencje społeczne
A student is ready to develop and improve his ability to
work in the group and comply with ethical provisions in
his professional life.

K_K01
K_K051 EP7
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Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: ocena przedsięwzięć innowacyjnych (innovative initiative evaluation)

Forma zajęć: wykład

21. The asset in the development of innovative business and economy 4 0

12. Macroeconomic conditions of innovative projects 4 0

23. Strategies for innovation in the enterprises 4 0

24. Risk and uncertainly in innovative projects 4 0

25. Financing of innovative projects 4 0

26. Methods of asseessment of innovative projects 4 0

27. Evaluation and criteria for success of innovative projects financed form public funds 4 0

28. Evaluation and criteria for success of innovative projects funded by provate sector 4 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Types, systematics and functions of asset in innovative projects 4 0

22. Analysis of the market and competition 4 0

23. Protection against the risk of an innovative project 4 0

24. Sources of financing of innovative projects 4 0

25. The process of innovation in the enterprises 4 0

46. Innovative projects - case studies 4 0

17. Calculation of the effectiveness of innovative projects 4 0

Lecture with audiovisual aids, discoussions, case study analysisMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP7PREZENTACJA

EP3,EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Credit for laboratory classes: the execution of a final essay: preparation of the project and its presentation or
research and presentation of the results - the project is testing the achievement of learning outcomes in terms of
skills.
Credit for lectures: evaluation of the lectures is obtained form the test - a written test of the learning outcomes
achieved in terms of knowledge gained during participation in lectures and exrecises.
The student receives a satisfactory grade, when he can discuss the basic knowledge of evaluation of the innovative
projects, their financing, orgnization and requirements, which checks the achieved learning outcomes in terms of
knowledge and skills obatained through participation in lectures and exercises

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Final grade od the course is the average of the grades obtained for lectures and laboratory classes.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4
ocena przedsięwzięć innowacyjnych (innovative initiative
evaluation)

Arytmetyczna

4
ocena przedsięwzięć innowacyjnych (innovative initiative
evaluation) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

4
ocena przedsięwzięć innowacyjnych (innovative initiative
evaluation) [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Drucker P.F.   (2007): Innovation and Entrepreneurship,, Taylor & Francis

Fagerberg J., Mowery D.C., Nelson R.R.   (2005): The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press,, New York

OECD; Oslo Manual  : The Measurement of Scientific and Technological Activities, Proposed Guidelines for Collecting and
Interpreting Technological Innovation Data,,  Eurostat

Shane S. (ed.) J (2008): Handbook of Technology and Innovation Management, ohn Willey & Sons Limited, Chichester

Szopik-Depczyńska K.  (2021): User-driven innovation in R&D departments in Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin

Tidd J, Bessant J.   (2009): Innovation Management. Integrating Technological, Market and Organisational Change.ion, John
Wolley & Sons Limited

Literatura podstawowa

Chesbrough H. ,  (2006): Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business
School Publishing Corporation

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

9Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Analiza i diagnoza w przedsiębiorstwie (Analysis and diagnosis in enterprise [moduł]

ocena ryzyka działalności gospodarczej (risk evaluation of economic activity)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2715_46S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ WIŚNIEWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. TOMASZ WIŚNIEWSKI

Cele przedmiotu:
The aim of the course is to familiarize students with the nature and risks and practical skills in the use of risk analysis
methods

Wymagania wstępne:

Social competence: students can work in groups, has instilled habits of lifelong learning
Skills: the student is able to use a Excel spreadsheet
Knowledge: the student knows the basics of accounting, financial and economic analysis, basic statistical methods
and principles of financial planning. The student has a general knowledge of macro and microeconomics and
management.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows the concept of risk and its possible
influence on businesses K_W141 EP1

Student knows the methods of risk analysis K_W142 EP2

umiejętności

Student can apply the known methods of risk analysis K_U10
K_U141 EP3

Student is able to assess the risks related to the
business

K_U10
K_U142 EP4

kompetencje społeczne
Student is ready to formulate their own ideas and make
decisions and carry out business responsibly and
ethically

K_K04
K_K051 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: ocena ryzyka działalności gospodarczej (risk evaluation of economic activity)

Forma zajęć: wykład

21. The nature of risk and risk measures 4 0

12. Classification of risk analysis methods 4 0

23. Qualitative risk assessment 4 0

24. Sensitivity analysis 4 0
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25. Scenario and probabilistic analysis 4 0

26. Decision trees method 4 0

47. Monte Carlo simulation method 4 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Types of risk in business 4 0

52. Application of the Monte Carlo simulation methods 4 0

23. Sensitivity analysis 4 0

24. Scenario analysis 4 0

45. Application of the decision trees method 4 0

Lectures with multimedia presentations and laboratories with self-workMetody kształcenia

Crouhy M., Galai D, Mark R (2014): The Essentials of Risk Management, McGraw-Hill Education, 2nd. ed.

Vose D. (2008): Risk Analysis: A Quantitative Guide, John Wiley & Sons, 3rd ed.

Yoe, Charles (2019): Primer on risk analysis decision making under uncertainty,  CRC Press, 2nd ed.

Yoe, Charles  (2019): Principles of Risk Analysis Decision Making Under Uncertainty, CRC Press, 2nd ed.

Literatura podstawowa

Dariusz Zarzecki (2014): KLASYCZNE METODY ANALIZY RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH, ZARZĄDZANIE
FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ 2 (3) 2014, 31–44.

Marcin Pawlak (2016): Metody analizy ryzyka w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych, Finanse, Rynki Finansowe,
Ubezpieczenia nr 4/2016 (82), cz. 2, s. 617–624.

T. Wiśniewski (2008): Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Uniwersytet
Szczeciński

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Positive assessment of the project (one assessment for both lectures and laboratories)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Final grade is equal to the project grade

Metoda obliczania oceny
końcowej

4
ocena ryzyka działalności gospodarczej (risk evaluation of
economic activity)

Arytmetyczna

4
ocena ryzyka działalności gospodarczej (risk evaluation of
economic activity) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

4
ocena ryzyka działalności gospodarczej (risk evaluation of
economic activity) [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

ochrona własności intelektualnej (intellectual property protection)
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

EFZ71AIJ3435_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 11 wykład 8 ZO0

Razem 8 1

Koordynator
przedmiotu:

dr PRZEMYSŁAW KATNER

Prowadzący zajęcia: dr PRZEMYSŁAW KATNER

Cele przedmiotu: To acquire knowledge and skill to analyse the basic issues of the copyright and industrial property laws.

Wymagania wstępne: Student has a basic knowledge of civil law.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows and understands basic concepts and
principles of the protection of industrial property and of
copyright and the need for intellectual property
management.

K_W071 EP1

umiejętności

Student uses acquired knowledge in their activity K_U071 EP2

Student is ready to systematically deepen their
knowledge, in particular regarding legal status updates. K_U022 EP3

kompetencje społeczne
Student is convinced of importance of behaving in
professional manner and obeying rules of professional
ethics.

K_K051 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona własności intelektualnej (intellectual property protection)

Forma zajęć: wykład

1
1. Introduction to intellectual property law. The scope of the act of 4 February 1994 on copyright and
related rights 1 0

12. The subject of copyright and the content of copyright. 1 0

13. The duration of author's economic rights. 1 0

14. The transfer of author's economic rights and the protection of author's moral and economic rights. 1 0

15. The scope of the act of 30 June 2000 on law of industrial property. 1 0

26. Inventions, utility models and industrial models 1 0

17. Trademarks and geographical indications. Pursuing claims on account of violating exclusive rights. 1 0

Problem lectureMetody kształcenia
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Act of 30 June 2000 on law of industrial property.

Act of 4 February 1994 on copyright and related rights.
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

8Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

The lectures are assessed based on the multiple choice test (with negative points) that consists of 20 questions.
Grading scale: 5.0 - 23-25 points; 4.5 - 21-22 points, 4.0 - 18-20 points, 3.5 - 16-17 points, 3.0 - 13-15 points.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is based on the grade of the lectures.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1

ochrona własności intelektualnej (intellectual property
protection)

Nieobliczana

1
ochrona własności intelektualnej (intellectual property
protection) [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

organizacja i zarządzanie (organization and management)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2865_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr ALEKSANDRA RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia: dr ALEKSANDRA RUDAWSKA

Cele przedmiotu:

The course covers important concepts and practices of modern management. The topics are discussed in line with the
organizational models and the management functions i.e. planning, organising, leading/motivating and controlling.
Additionally, one of the course goals is to develop students skills in the field of: application of the decision making
procedure, describing external environment of organization and identifying opportunities and threats, proposing
control system to deal with organizational problem.

Wymagania wstępne: Student describes basic economic and social terms and understands the necessity of continuous learning.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student defines basic concepts related to the
management
process and organizational functioning.

K_W12
K_W141 EP1

Student explains the influence of the environment on the
organization and identifies challenges that the
contemporary
environment makes to the organization.

K_W01
K_W12
K_W16

2 EP2

Student explains the essence of every management
function
as well as basic theories describing that functions.

K_W12
K_W143 EP3

umiejętności

Student does decision making process consistent with
the
rational approach.

K_U11
K_U13
K_U17

1 EP4

Student participates in class discussions using English
and
presents management issues in English.

K_U162 EP5

Student identifies element of the organization and its
external environment and assesses environmental
influence on
the organization.

K_U04
K_U183 EP6

kompetencje społeczne
Student identifies dilemmas connected with the
managerial
work.

K_K01
K_K051 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: organizacja i zarządzanie (organization and management)

Forma zajęć: wykład

41. Managing organizations in contemporary world - the challenges the managers are facing. 1 0

22. Planning: how to deliver value. 1 0

33. Organizing - designing organization structure. 1 0

24. Organizational culture. 1 0

45. Leading people: leadership and motivating 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Introduction to managing organizations. 1 0

22. What managers do?  Managerial roles and skills. 1 0

23. The external and internal environments - understanding organizations 1 0

24. Decision making - the key managerial role. 1 0

25. Motivation theories in practice. 1 0

26. Designing organizational control system 1 0

27. Concluding exercise on applying planning, organizing and controlling. 1 0

Discussions in groups., Lecture with usage of the multimedia presentation with numerous practical examples.,
Individual  and group assignments showing practical applications of chosen managerial instruments and enabling
checking how students understand issues discussed during classes.

Metody kształcenia

Bateman T.S., Snell S.A., Konopaske R. (2019): Management: Leading & Collaborating in a Competitive World, McGraw-Hill
Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forms of completing exercises:
- Test (60% points) - open questions, education effects in the field of knowledge and skills. During
on-line classes test is
- Reports from the individual and group in-class and off-class assignments (35% points)
- Activity during exercises (5% points) - development of skills of expressing individual opinions
Forms of completing lectures:
- Single choice test, In order to participate in the test students need to get pass the exercises part.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Final grade:
Weighted average grade from exercises (60%) and lectures (40%). Student has to pass both parts of the course to get
the final grade.
For both lectures and exercises marks calculation:
Less than 55% of points - mark: 2,0
55%-66% of points - mark: 3,0
67%-74% of points - mark: 3,5
75%-82% of points - mark: 4,0
83%-89% of points - mark:4,5
90% or more  - mark: 5,0

83% and more ? mark: 4.5

55% and more ? mark: 3

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 organizacja i zarządzanie (organization and management) Ważona

1
organizacja i zarządzanie (organization and management)
[wykład]

zaliczenie z
oceną

0,40

1
organizacja i zarządzanie (organization and management)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,60

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Garvin D. A., Roberto  M.A. (2001): What You Don't Know About Making Decisions, Harvard Business Review

Jones G. (2013): Organizational Theory, Design and Change, 7th ed., Pearson

Mullins L.J.  (2019): Organisational Behaviour in the Workplace, 12th ed., Pearson

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

9Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

podstawy finansów (fundamentals of finance)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIWNEiZ_4S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA SKAŁA

Prowadzący zajęcia: dr DOROTA SKAŁA

Cele przedmiotu:
The goal of this course is to introduce and describe the main institutions, markets and processes in the financial
system, both on a national and international level.

Wymagania wstępne:
The student has basic knowledge of the social and political framework, as well as a basic understanding of the
business environment; is capable of solving basic mathematical problems; is able to use academic sources from both
the internet and the literature.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

The student has knowledge of the position of finance
within the general economic environment and of its links
to other disciplines (such as sociology and law), while
understanding the main processes, categories and
instruments within finance.

K_W021 EP1

The student has knowledge of the basic rules of financial
system functioning, mainly with respect to financial and
non-financial institutions (of the private and public
sector) and its relations with the real economy.

K_W022 EP2

The student understands the role of money in the
economy and the money creation mechanism. K_W023 EP3

umiejętności

The student is able to correctly interpret the money
creation process in the modern economy, including its
sources and link this to macroeconomic outcomes.

K_U01
K_U021 EP4

The student is able to identify the perspectives and
challenges related to changes within modern financial
processes, including changes of institutions and
markets.

K_U012 EP5

The student has basic skills of analysing the role of
financial instruments usage by financial and non-
financial institutions.

K_U013 EP6
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kompetencje społeczne

The student is capable to identify basic ethical dilemma
relating to using financial instruments in the private and
public sector, in the
context of the moral hazard problem.

K_K011 EP7

The student is prepared to communicate and present
basic knowledge on the rules of functioning of the
modern financial system.

K_K012 EP8

The student is interested in further studies and
perfecting skills in the field of finance.

K_K01
K_K023 EP9

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy finansów (fundamentals of finance)

Forma zajęć: wykład

21. The field and functions of finance. Money as building block of financial phenomena. 1 0

22. Financial system: structure, functions  and the main markets. 1 0

33. Monetary and non-monetary financial institutions. 1 0

24. Central bank and its role in stabilising monetary conditions. Basic monetary policy tools. 1 0

25. Interest rates and exchange rate as determinants of the finanicial market outcomes. 1 0

26. The stock market, the efficient market theory, stock valuation. 1 0

27. Financial crises: origins, development and consequences. 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

41. The time value of money. Present and future values and the concept of discounting. 1 0

2
2. Public finance and economic growth. Public spending and income, public finance deficit and public
debt. 1 0

33. Evolution of money forms, functions of money. Inflation - forms and sources, measures. 1 0

34. The framework of commercial banking. Main bank types and banking operations. Central banks. 1 0

25. The euro as the common currency: challenges and advantages. 1 0

16. Written test. 1 0

Lecture with powerpoint presentations, analysis of data and information sources, basic financial calculations,
discussion, case-study.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP9PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Final exam: Written exam, in the form of a multiple choice test (80% points), with 2-4 additional short questions (20%
points). Exam grading: 50% pass, 75% grade 4.0.
Tutorial grading: Written test (30% points) and student participation in tutorials (70%). Written test - multiple choice
test. Written test grading: 50% pass, 75% grade 4.0. Students must pass the written test in order to pass the tutorial.
Student participation in tutorials: graded written homework (80%) and active participation in the discussions and
presentations during classes (20%).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade will be calculated as a weighted mean of the final exam grade (60%) and tutorial grade (40%).

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 podstawy finansów (fundamentals of finance) Nieobliczana

1 podstawy finansów (fundamentals of finance) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1 podstawy finansów (fundamentals of finance) [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Howells, D., Bain, K.  (2008): The Economics of Money, Banking and Finance - a European text., Prentice Hall

Melicher, R., Norton, E (2013): Introduction to Finance: Markets, Investment and Financial Management, Wiley

Mishkin, F (2012): Economics of Money, Banking and Financial Markets. The European Edition., Pearson

Literatura podstawowa

Bodie, Z., Merton, R, Cleeton, D.  (2008): Financial Economics, Prentice HallLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

9Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

podstawy programowania komputerów (introduction to computer programming)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

EFZ71AIJ3433_11S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 43
laboratorium 30 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JAKUB SWACHA

Prowadzący zajęcia: dr hab. JAKUB SWACHA

Cele przedmiotu:
Zdobycie wiedzy z zakresu programowania komputerowego na przykładzie języka Python. Master praktyczne
umiejętności programowania w Pythonie.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych umiejętności obsługi komputera.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe pojęcia i struktury
charakterystyczne dla programowania strukturalnego. K_W081 EP1

Student zna fazy cyklu życia oprogramowania. K_W082 EP2

umiejętności

Student jest w stanie samodzielnie projektować,
implementować i testować programy w Pythonie. K_U081 EP3

Student potrafi implementować programy zgodnie z
zadaną specyfikacją. K_U082 EP4

Student potrafi współpracować z innymi programistami
przy realizacji wspólnego projektu rozwoju
oprogramowania.

K_U183 EP5

kompetencje społeczne
Student zna dozwolone warunki korzystania z
oprogramowania na różnych licencjach. K_K031 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy programowania komputerów (introduction to computer programming)

Forma zajęć: wykład

21. Podstawowa terminologia z zakresu programowania. Metody specyfikacji algorytmów. 3 0

22. Komputer jako obiekt programowania. 3 0

13. Języki programowania. Paradygmaty programowania. 3 0

24. Składniki programu. Proste i złożone instrukcje. 3 0

25. Ciągi, wykazy, tuple i ich przetwarzanie. 3 0
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26. Funkcje i moduły. 3 0

27. Słowniki i zestawy. Pliki i bazy danych. 3 0

28. Testowanie i dokumentowanie oprogramowania. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Składnia języka Python. 3 0

22. Proste programy z wejściem/wyjściem i obliczeniami. 3 0

43. Używanie wyrażeń warunkowych. 3 0

44. Używanie pętli. Przetwarzanie sekwencji danych. 3 0

25. Wbudowane funkcje. 3 0

46. Moduły standardowe. 3 0

47. Definiowanie funkcji. Rekursja. 3 0

48. Definiowanie klas. Dziedziczenie. 3 0

29. Pliki i bazy danych. 3 0

210. Testowanie programów. Debugger. 3 0

- wykład wsparty prezentacja multimedialna
- tworzenie aplikacji, programowanie
- studium przypadku
- rozwiazywanie problemów
- praca w grupach
- opracowanie projektu

Metody kształcenia

Petkovic L. (2012): Introduction to Computing Using Python, Wiley

Swacha J. (2020): Introduction to programming in Python 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, Szczecin
Literatura podstawowa

Matthes E. (2019): Python Crash Course, 2nd Edition: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming, No Starch
Press

Miller B., Ranum D. (2019): How to Think Like a Computer Scientist. Learning with Python: Interactive Edition, Runestone
Interactive

Miller B., Ranum D. (2019): Problem Solving with Algorithms and Data Structures, Runestone Interactive

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP6PROJEKT

EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów: ocena z wykładów jest wystawiana na podstawie wyników testu jednokrotnego wyboru
obejmującego treści wykładów.
Skala ocen: 3,0: powyżej 50% punktów; 4,0: powyżej 70%, 5,0: powyżej 85%.

Zaliczenie laboratoriów: ocena jest średnią ważoną wyników z trzech składowych, tj. testu programistycznego
polegającego na napisaniu programu komputerowego wskazanego przez prowadzącego (35% punktów), projektu
grupowego - programu napisanego we współpracy z innymi studentami (temat wybrany przez grupę) (35% punktów)
oraz wykonania ćwiczeń laboratoryjnych w trakcie semestru (30% punktów).
Skala ocen dla oceny z laboratoriów: 3,0: ponad 50% punktów; 4,0: ponad 70%, 5,0: ponad 85%.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa przedmiotu jest średnia arytmetyczna oceny z laboratoriów i oceny z wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3
podstawy programowania komputerów (introduction to
computer programming)

Arytmetyczna

3
podstawy programowania komputerów (introduction to
computer programming) [wykład]

zaliczenie z
oceną

3
podstawy programowania komputerów (introduction to
computer programming) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

12Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

12Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Inżynieria informatyczna biznesu (IT engineering in business) [moduł]

podstawy sieci komputerowych (computer networks)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2717_48S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JAKUB SWACHA

Prowadzący zajęcia: dr hab. JAKUB SWACHA , mgr inż. Piotr Niemcewicz

Cele przedmiotu:
Acquiring knowledge on computer networks and practical skills in designing, configuring and managing computer
networks, including security issues.

Wymagania wstępne: Basic computer skills.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Students know how computer networks are organized,
and how they work. K_W081 EP1

Students know the tools used for diagnosing and
managing computer networks. K_W082 EP2

umiejętności
Students can diagnose and configure computer
networks. K_U081 EP3

kompetencje społeczne

Students are able to form their own ideas and beliefs and
to participate in decision-making process regarding
issues related to computer networks. K_K041 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy sieci komputerowych (computer networks)

Forma zajęć: wykład

2
1. A conceptual introduction to the physical network infrastructure. Introduction to the organization of
logical networks. Introduction to Active Directory 4 0

2
2. Introduction to TCP/IP and TCP/IP addressing. Introduction to name resolution. Configuration of
dynamic IP addressing 4 0

1
3. A conceptual introduction to content delivery. Introduction to IP communication. Procedures to
perform subnetting 4 0

1
4. A conceptual introduction to IPv6 addressing. Introduction to unicast IPv6 addresses. Configuration of
IPv6 4 0

2
5. Introduction to administrative tools in Windows Server 2016. Introduction to performance monitoring
tools in Windows Server 2016. Procedures to perform server administration 4 0

2
6. Introduction to securely accessing Web content and files. A conceptual introduction to public key
infrastructure 4 0
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1
7. Introduction to perimeter security. Configuration of Windows Firewall. Procedures to monitor and
troubleshoot Windows Firewall 4 0

2
8. Introduction to remote access. Configuration of a network policy server. Introduction to routing.
Configuration of routing 4 0

1
9. Various methods to implement server scalability and availability. Implementation of Windows network
load balancing Introduction to server virtualization. Implementation of server virtualization 4 0

1
10. A conceptual introduction to printing. Introduction to the printing processes. Configuration of
network printers Implementation of print management 4 0

Forma zajęć: laboratorium

2
1. A conceptual introduction to the physical network infrastructure. Introduction to the organization of
logical networks. Introduction to Active Directory 4 0

1
2. Introduction to TCP/IP and TCP/IP addressing. Introduction to name resolution. Configuration of
dynamic IP addressing 4 0

1
3. A conceptual introduction to content delivery. Introduction to IP communication. Procedures to
perform subnetting 4 0

1
4. A conceptual introduction to IPv6 addressing. Introduction to unicast IPv6 addresses. Configuration of
IPv6 4 0

2
5. Introduction to administrative tools in Windows Server 2016. Introduction to performance monitoring
tools in Windows Server 2016. Procedures to perform server administration 4 0

2
6. Introduction to securely accessing Web content and files. A conceptual introduction to public key
infrastructure 4 0

1
7. Introduction to perimeter security. Configuration of Windows Firewall. Procedures to monitor and
troubleshoot Windows Firewall 4 0

2
8. Introduction to remote access. Configuration of a network policy server. Introduction to routing.
Configuration of routing 4 0

2
9. Various methods to implement server scalability and availability. Implementation of Windows network
load balancing Introduction to server virtualization. Implementation of server virtualization 4 0

1
10. A conceptual introduction to printing. Introduction to the printing processes. Configuration of
network printers Implementation of print management 4 0

- lecture supported with multimedia presentation
- case study
- problem solvingMetody kształcenia

 Eckert J. (2020): Hands-On Microsoft Windows Server 2019. 3rd Ed., Cengage Learning

Callaway J. (2020): Computer Networking for Beginners, KDP Print

Tanenbaum A.S.,  Feamster N. (2019): Computer networks, Pearson Education

Literatura podstawowa

Boyle R.J., Clements J.A.  (2014): Applied Networking Labs, Pearson EducationLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Laboratories are evaluated based on individual practical exercises.
Lectures are evaluated based on single-choice test.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is the average of lecture grade (50% points) and laboratories grade (50% points).
The final grade is based on the number of points (Polish grade scale):
- 91-100:  5,
- 81-90: 4,5,
- 71-80: 4,
- 61-70: 3,5,
- 50-60: 3,
- less than 50: 2.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 podstawy sieci komputerowych (computer networks) Arytmetyczna

4
podstawy sieci komputerowych (computer networks)
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

4
podstawy sieci komputerowych (computer networks) [wykład] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

12Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

polityka gospodarcza (economic policy)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2862_20S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 wykład 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr IZABELA SZAMREJ-BARAN

Prowadzący zajęcia: dr IZABELA SZAMREJ-BARAN

Cele przedmiotu:

To acquaint students with the basic knowledge of economic policy, in particular with the economic impact of regulation
and state intervention in the economy. To study the sources, essence, objectives, functions and instruments of various
economic policies.

Wymagania wstępne: fundamentals of macroeconomics, the ability to analyze, teamwork, open-mindedness to discussion

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student defines the basic concepts of economic policy K_W011 EP1

umiejętności

Student describes and explains the theoretical and
practical aspects of economic policy. K_U031 EP2

Student uses theoretical concepts to explain the
relationship between the state and the market in modern
economies and economic development.

K_U01
K_U032 EP3

kompetencje społeczne

Student critically assesses economic policy decisions K_K02
K_K041 EP4

Student complements and broadens the acquired
knowledge and skills in the field of economic policy, is
aware of the importance of the concept of lifelong
learning.

K_K022 EP5

Student is prepared for active teamwork aimed at solving
common problems in the public interest

K_K01
K_K053 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: polityka gospodarcza (economic policy)

Forma zajęć: wykład

21. Concept, determinants and economic policy objectives. Functions and fields of economic policy. 2 0

32. Instruments of economic policy: fiscal policy, monetary policy, income policy 2 0

13. Counter-cyclical policy and contemporary crises 2 0

14. Economic growth and development - the basic problems. Pro-growth policies. 2 0

25. Industrial policy. The investment policy. Science and innovation policy.- and other growth factors 2 0
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2
6. Structural policy. Structural changes in the economy. Types and structural policies. Structural
problems of transition. 2 0

27. Labor market regulation. Employment policy and its functions. Instrumentation. 2 0

28. Regional economic policy in Poland and the European Union 2 0

informative lecture, multimedia presentation, case studies, group work, texts analysing/watching films with
discussion, gamificationMetody kształcenia

Agn?s Bénassy-Quéré, Benoît Coeuré, Pierre Jacquet, and Jean Pisani-Ferry (2010): Economic Policy Theory and Practice,
Oxford University Press, New York

Lee Coppock, Dirk Mateer (2018): Principles of Economics (2nd Ed.), Norton&Company, New York

Milton Friedman (2011): Price Theory, Transaction Publishers, New jersey

Nicola Acocella (Translated from the Italian by Brendan Jones) (2005): Economic Policy in the Age of Globalisation,
Cambridge University Press, Cambridge

Literatura podstawowa

Friedman M (2008): Ile państwa w gospodarce, C.H. Beck

Horodecka A (2008): Ewolucja celów polityki gospodarczej, PWN

Kryk B. (red), autorzy m.in: Szamrej-Baran I.,  (2012): Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Economicus

Noga M., Stawiska M.K. (2009): Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji,
CeDeWu

Winiarski B. (red.) (2006): Polityka gospodarcza, PWN

Włudyka T. (red.) (2007): Polityka gospodarcza, Oficyna Wolters Kluwer Polska

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5,EP6PREZENTACJA

EP4,EP5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Credit for lectures: The student will get credit if hers/his assessment of the test, presentation and project is positive.
50% test, 30% presentation, 20% project

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade of the course is equal to the grade from lectures.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 polityka gospodarcza (economic policy) Nieobliczana

2 polityka gospodarcza (economic policy) [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Rynek i konkurencja (Market and competition) [moduł]

polityka regulacyjna państwa (state intervention policy)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2860_58S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MAGDALENA SOBOŃ

Prowadzący zajęcia: dr hab. TOMASZ BERNAT

Cele przedmiotu:
Celem jest przedstawienie podstawowych zagadnień polityki interwencyjnej państwa, w szczególności wpływu na
poszczególne rynki, zachowania poszczególnych podmiotów korporacyjnych, konsumentów i przedsiębiorców.

Wymagania wstępne:
Student zna podstawy ekonomii i zasady gospodarki rynkowej, student zna aktualne wydarzenia gospodarcze.
Student potrafi myśleć analitycznie, poprawnie formułować wnioski na podstawie posiadanej wiedzy na temat
wiadomości z życia gospodarczego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Studenci mają wiedzę o charakterze i przyczynach
polityki regulacyjnej państwa, przesłankach wpływu
państwa na funkcjonowanie przedsiębiorstw,
narzędziach i metodach regulacji rynku oraz wpływie
regulacji na przedsiębiorstwa i ich modele biznesowe.

K_W01
K_W02
K_W03

1 EP1

umiejętności

Student posiada umiejętność określenia przyczyn
prowadzenia polityki regulacyjnej i jej wpływu na
funkcjonowanie biznesu, zna narzędzia i środki kontroli
procesów rynkowych, potrafi określić wpływ polityki
regulacyjnej państwa na biznes.

K_U01
K_U02
K_U03
K_U05

1 EP2

kompetencje społeczne

Student posiada umiejętność oceny skuteczności polityki
regulacyjnej państwa w funkcjonowaniu przedsiębiorstw
oraz jej wpływu na budowanie modeli biznesowych.

K_K01
K_K02
K_K04

1 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: polityka regulacyjna państwa (state intervention policy)

Forma zajęć: wykład

21. Wprowadzenie do teorii regulacji 5 0

2
2. Powody kontroli - niedoskonałości rynku, dobra publiczne, informacja, dominująca pozycja rynkowa

5 0

23. Zagadnienia filozofii politycznej 5 0
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24. Teorie interwencjonizmu państwowego - podejście neoklasyczne 5 0

25. Teorie interwencjonizmu państwowego - teoria wyboru publicznego 5 0

26. Teoria interwencjonizmu państwowego - teoria kosztów transakcyjnych 5 0

27.  Teoria interwencjonizmu państwowego - teoria informacji 5 0

18. Powtórzenie i podsumowanie materiału 5 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Powody interwencjonizmu państwowego - przykłady 5 0

22. Regulacje i prawo dotyczące kokurencji 5 0

23. Ochrona i prawa konsumenta 5 0

24. System podatkowy 5 0

25. Regulacje rynku pracy 5 0

26. Regulacje w obszarze reklamy i działań promocyjnych 5 0

27. Regulacje na rynku usług telekomunikacyjnych 5 0

18. Podsumowanie i powtórzenie materiału 5 0

Główną formą transferu wiedzy są wykłady ze studiami przypadków. Głównym sposobem realizacji ćwiczeń jest
omawianie działań regulacyjnych w różnych krajach.Metody kształcenia

Karagiannis Nikolaos (2007): Modern State Intervention in the Era of Globalisation, Edward Elgar Publishing

Karagiannis Nikolaos, King John E.  (2019): A Modern Guide to State Intervention Economic Policies for Growth and
Sustainability, Edward Elgar Publishing, Cheltencham UK

Poynter G  (2021): The Political Economy of State Intervention, Routledge, UK

Literatura podstawowa

Gerber L (2005): The Irony of State Intervention, Northern Illinois University PressLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

9Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP3PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Kryteria uzyskania zaliczenia: obecność na 85% zajęć ćwiczeniowych, uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń oraz
zaliczenie testu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa przedmiotu jest średnią ocen z ćwiczeń (50%) i wykładów (50%).

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 polityka regulacyjna państwa (state intervention policy) Arytmetyczna

5
polityka regulacyjna państwa (state intervention policy) [wykład] zaliczenie z

oceną

5
polityka regulacyjna państwa (state intervention policy)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Rynek nieruchomości (Real estate markets) [moduł]

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (real estate brokerage)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2857_57S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 25 wykład 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA GDAKOWICZ

Prowadzący zajęcia: dr ANNA GDAKOWICZ

Cele przedmiotu: Acquiring basic economic and legal knowledge concerning real estate brokerage.

Wymagania wstępne:

- Knowledge: a student knows the material of the basic economics at the level of first degree studies in economics
- Skills: a student is able to independently perform logical reasoning on economic issues at the level of first degree
studies in economics
- Competence (attitudes): a student has inculcated habits of systematic self-learning and individual use of the literature

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student has the knowledge of the specific character,
features and functions of the real estate market K_W161 EP1

Student has the knowledge of the types of property
rights K_W162 EP2

Student has the knowledge of the agency agreement K_W163 EP3

umiejętności

Student has the ability to make a description of the real
estate K_U151 EP4

Student has the ability to simulate a transaction K_U152 EP5

kompetencje społeczne
Student is ready to use available research results K_K021 EP6

Student is ready to conduct an analysis of legal acts K_K022 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (real estate brokerage)

Forma zajęć: wykład

21. The real estate market 5 0

22. Features of the real estate market 5 0

23. Functions of the real estate market 5 0

24. Legal title to the property as an object of circulation 5 0
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25. Parties to the transaction 5 0

26. An agency contract - types. Description of the property 5 0

27. Presentation of a real estate 5 0

18. Tools supporting the work of a real estate agent 5 0

Multimedia presentation, method of cases. Simulation methods, group work, analysis of source
documentsMetody kształcenia

Alysse Musgrave (2018): Buying a Home 6th edition, Alysse Musgrave, Dallas/Houston

David C.Ling, Wayne R.Archer (2018): Real Estate Principles. A Value Approach. 5th edition, McGraw-Hill, New York
Literatura podstawowa

Danielle Kennedy, Warren Jamison (2011): How to List & Sell Real Estate, CENGAGE LearningLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

13Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PROJEKT

EP1,EP2,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Form and terms of examination:
- Students knowledge is assessed on the basis of their presence and their independent work concerning the
description of a real estate transaction.
Evaluation:
- A student receives a sufficient grade if he attends classes and prepares a presentation of a real estate

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is the grade from the lecture.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (real estate
brokerage)

Ważona

5
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (real estate
brokerage) [wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

praktyka zawodowa (professional practice)
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2717_71S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44 praktyka 0 Z0

Razem 0 4

Koordynator
przedmiotu:

dr PIOTR SZKUDLAREK

Prowadzący zajęcia: dr TOMASZ ŁUKASZEWSKI

Cele przedmiotu:
The aim is to create conditions for the development of professional competence through confrontation of knowledge
and skills acquired during the learning process with practice.

Wymagania wstępne:
Spełnienie wymogów formalnych dotyczących organizacji praktyk zgodnie z Regulaminem praktyk studenckich na
Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

umiejętności
Student continuously improves their theoretical
knowledge and practical skills K_U181 EP1

kompetencje społeczne
Student is ready to operate on the labor market and look
for a workplace appropriate to qualifications

K_K03
K_K051 EP2

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: praktyka zawodowa (professional practice)

Forma zajęć: praktyka

41. Learning the activity of the institution and its environment 4 0

4
2. Learning the organizational structure of the institution and the range of activities of the host
department 4 0

43. Learning the laws and regulations regulating the activities at the workplace 4 0

4
4. Learning the internal normative acts regulating the financial and accounting management and OHS
and fire training 4 0

104
5. Carrying out tasks and activities in accordance with the framework of student internship program,
annexed to the agreement, under the direction of the tutor. 4 0

Professional activities carried out under the direction of the tutor in the selected workplaces.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Terms of Student Internships at the Faculty of Economics, Finance and Management, University of Szczecin

The Framework Program of Internships, University of Szczecin
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

0Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 0

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie przedłożonych dokumentów określonych w Regulaminie praktyk studenckich na
Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania US i rozmowy ze studentem. Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie
założonych efektów uczenia się

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenia praktyki dokonuje Kierunkowy Opiekun Praktyk na podstawie oceny dokumentacji i rozmowy ze
studentem

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 praktyka zawodowa (professional practice) Nieobliczana

4 praktyka zawodowa (professional practice) [praktyka] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

prawo (law)
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2468_7S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31 wykład 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr PRZEMYSŁAW KATNER

Prowadzący zajęcia: dr hab. PASQUALE POLICASTRO

Cele przedmiotu:
Gaining knowledge in the field of fundamental institutions and disciplines of the law.
The ability to use this knowledge for the purpose of understanding and use of economic institutions, particularly in
relation to IT

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows the fundamental legal concepts in English K_W071 EP1

Student has the knowledge about the fundamental
branches and fields of law in the comparison scope K_W072 EP2

Student has the knowledge about the fundamental law
systems (common Law and Civil Law) K_W073 EP3

Student has the knowledge about the fundamental law
institutions in the field of public law, private law and the
European Union law.

K_W074 EP4

Student has the knowledge about means, which enable
presenting legal problems in the right way to solve them
with IT

K_W085 EP5

umiejętności

Student can distinguish the fundamental legal concepts
and define them K_U071 EP6

Student understands fundamental legal verdicts, can
analyze basic legal cases K_U072 EP7

Student can present an abstract of legal acts through
Mind Mapping K_U073 EP8

Student can prepare legal newsletters K_U074 EP9

Student can summarize legal verdicts K_U075 EP10

kompetencje społeczne

Student is able to work in a team using fundamental legal
terminology K_K011 EP11

Student is able to participate in the creation process of
summarizing a legal verdict or a legal act in an
interdiciplinary team of lawers, econmists, IT
professionals

K_K01
K_K022 EP12

Student has a fundamental competences for working
with basic IT tools, when analyzing fundamental legal
problems

K_K043 EP13
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Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: prawo (law)

Forma zajęć: wykład

21.  Definitions, Law, legal environment, legal problem. 1 0

32.  Legal Norms and Legal Orders 1 0

2
3.  Law and the Biosphere, Law and the Noosphere, Law and the Economic Sphere, Law and the
Semiosphere 1 0

34.  Law and Technology 1 0

35. Common Law and Civil Law 1 0

3
6. Different branches of law belonging to public law and private law, understood on the ground of case
law in a comparative perspective 1 0

37. Legal aspects concerning European Integration 1 0

28. Legal aspects concerning globalization 1 0

29. The fundamental institutions of a state 1 0

310. Public services: energy, water, transportation 1 0

411. Foundations of commercial Law and of company law 1 0

Explaining the legal concepts and institutions during lectures. Understanding, discussiong and
summarizing legal texts. Analyzing legal texts. Discussions about important cases and important legal acts.Metody kształcenia

W. Dajczak, A. Szwarc, P. Wiliński (eds) (2011): Handbook of Polish Law, ParkPrawo, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.,
Warszawa - Bielsko Biała 2011

Literatura podstawowa

A. Skorupa-Wulczyńska (2016): Legal English. Civil and Commercial Law. A Handbook, Warszawa

Policastro P. (ed.) (2013): Towards Innovation in Legal Education
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP11,EP12,EP13ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Lectures are assessed by written tests. Students will receive a positive mark if he/she passes all tests.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is based on the grade of lectures.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 prawo (law) Ważona

1 prawo (law) [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

problemy współczesnej ekonomii (modern economics)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

EFZ71AIJ3432_12S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 36
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. RAFAŁ NAGAJ

Prowadzący zajęcia: dr hab. RAFAŁ NAGAJ

Cele przedmiotu:
Familiarizing the student with issues related to contemporary economy and economics and making students
understand them and know the tools to solve these problems. Students will also acquire skills and qualifications to
analyse basic economic phenomena in contemporary economies.

Wymagania wstępne:
The student has the ability to use basic quantitative methods and logical thinking.
The student has knowledge of the basics of macroeconomics and basic macroeconomic aggregates.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

The student knows the contemporary macro- and
microeconomic trends, has knowledge about economic
growth and the business cycle.

K_W011 EP1

Student knows the instruments used to monitor the
economic situation.

K_W01
K_W052 EP2

umiejętności
Student is able to correctly identify, classify and explain
instruments of economic policy.

K_U01
K_U031 EP3

kompetencje społeczne
The student is ready to deepen knowledge and
participate in the decision-making process in changing
economic conditions.

K_K02
K_K041 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: problemy współczesnej ekonomii (modern economics)

Forma zajęć: wykład

21. The main areas of interest of modern (contemporary) economics. 6 0

42. Economic growth and economic development. Cyclical fluctuations in the contemporary economy. 6 0

23. The role of the state in modern economy. 6 0

44. The functioning of the economy in the short and long term. Model IS-LM-BP and AD-AS. 6 0

2
5. Competitiveness of economies and globalization and economic development in the modern
(contemporary) world. 6 0

16. Repetition and summary of modern economics issues. 6 0

Forma zajęć: ćwiczenia

1/3



4
1. Basic economic problems in modern world economies. Statistical overview in major national and
international institutions/organizations. 6 0

2
2. Economic growth in terms of mathematical and statistical: measures of calculation of economic
growth. 6 0

33. Condition of the economy and the business cycle stages. 6 0

24. The relationship between short-term and long-term equilibrium in the economy. 6 0

35. Competitiveness of economies and socio-economic development - statistical data analysis. 6 0

16. Repetition and summary of modern economics issues. 6 0

Case study, multimedia lecturesMetody kształcenia

Hayek, F.A. (Ed. Klausinger H.) (2013): Business cycles. Part 1, Routledge/Taylor & Francis, London

Hayek, F.A. (Ed. Klausinger H.) (2013): Business cycles. Part 2, Routledge/Taylor & Francis, London

Krugman, P., Wells, R. (2018): Macroeconomics, 5th Edition, Worth Publishers, New York

Literatura podstawowa

Jones, C.I. (2018): Macroeconomics, 4th Edition, Norton & Company, Inc., London

Kuroki, R. (2013): Keynes and modern economics, Routledge/Taylor & Francis Group, London

Urbanek, P. (Ed.) (2016): Economy Today An Interdisciplinary Approach to Contemporary Economic Challenges, E-book

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Evaluation of the classes: Students are assessed on the basis of a written colloquium. The colloquium consists of
open questions/tasks solved using a computer with internet access.

Evaluation of the lectures: students are assessed on the basis of a written test in the form of a test questions.

EVALUATING:
Student will receive a satisfactory grade, if shows a basic understanding of issues (has an elementary knowledge)
related to economics and problems of contemporary economies in the world.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is the arithmetic mean of the grades obtained for the classes and lectures. If the result of this
arithmetic mean is ambiguous, then the grade of the lectures is decisive.

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 problemy współczesnej ekonomii (modern economics) Arytmetyczna

6
problemy współczesnej ekonomii (modern economics)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

6
problemy współczesnej ekonomii (modern economics) [wykład] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

rachunkowość - podstawy (fundamentals of accounting)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2964_21S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr PRZEMYSŁAW MUĆKO

Prowadzący zajęcia: dr PRZEMYSŁAW MUĆKO

Cele przedmiotu:
The aim is to educate students about the role of accounting as the basic information system in the enterprise and to
develop elemental skills necessary to participate in processing accounting data.

Wymagania wstępne:
Student knows the basics of entrepreneurship, the basic distinction between economic categories, such as resources,
processes. Students can work in a team and understand the importance of lifelong learning

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows the basic source of law governing the
conduct of corporate accounting

K_W07
K_W091 EP1

Student knows the scope and the general structure of the
financial statements

K_W07
K_W092 EP2

umiejętności

Student can classify resources and claims in the balance
sheet and  determine the result of the simple
business operations on the profit and loss account

K_U07
K_U091 EP3

Student can post business operations (balance sheet and
income operations) and recognizes their impact on the
financial statement items

K_U07
K_U092 EP4

kompetencje społeczne
Student can complement and improve their knowledge
and skills K_K021 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: rachunkowość - podstawy (fundamentals of accounting)

Forma zajęć: wykład

1
1. The essence, the features and functions of accounting. The scope of accounting. Introduction  to
accounting law 2 0

12. The scope and importance of the financial statements 2 0

23. Assets and liabilities of the company and its classification. Equity. Balance sheet 2 0

14. Business operations. The impact of business operations on the components of the balance sheet 2 0

15. Documentation of business transactions 2 0

2
6. The account - construction and operation. Types of accounts. The principle of double-entry
bookkeeping. Registration rules for balance sheet accounts 2 0

1/3



17. Income statement. Basic categories of profits - income, expenses, losses, gains 2 0

2
8. Principles of operation of the profit and loss accounts. Financial result and comparative  variant
function. 2 0

19. The overriding principles of accounting 2 0

110. Control and Subsidiary Accounts. Trial balance. 2 0

111. Preparing a simplified balance sheet and profit and loss account for the basis of the trial  balance 2 0

112. Examples of ethical dilemmas 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. The elements of the balance sheet and profit and loss account published by selected entities
(assessment the initial requierment of knowledge and skills of students) 2 0

12. Definitions of accounting. Users of accounting information. Aim of finanancial reporting 2 0

1
3. Discussion  of  selected  accounting  regulations (management  and  supervisory  boards,
documentation,  inventory,  reporting  deadlines,  the  importance  of  accounting policy, and charts of
accounts)

2 0

14. The balance sheet structure and substance of the balance sheet items 2 0

15. Preparation and interpretation of the importance of the balance sheet position 2 0

16. Business operations and their documentation 2 0

17. The impact of transactions on the balance sheet 2 0

18. The principle of double-entry bookkeeping 2 0

19. Trial balance 2 0

1
10. Income, revenues and gains. Cost, expenses and loses. Principles of recognizing income. Recording
income opreactions in accounting books 2 0

111. Financial performance. The preparation of the profit and loss account. 2 0

212. Comprehensive example 2 0

1
13.  Understanding  the  importance  of  accounting  information  based  on  a  simplified  financial
statements (working with documents) 2 0

114. Verification of knowledge and skills (colloquia). 2 0

Cases studies, Analysis of source documents, Simulation methods, Group work, Multimedia presentationMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

The form and terms of credit:
Students are assessed on the basis of the classroom activities and written colloquium, including verification based
on exercises for checking the ability to prepare and interpret simplified financial statements, and records of business
transactions (students can use charts of accounts).
The form and terms of the exam:
a written examination testing the knowledge and skills of students in the recording various business transactions
and preparing basic financial statements. The examination covers the part of the test (about 40% of the points - the
multiple-choice  test and open-ended questions) and the registration and reporting tasks (about 60% of the points).
Students may use during the examination charts of accounts.
Rating:
The student passes the exam, if he/she can post basic operations and the prepare balance sheet, and knows the
basic concepts of accounting basics.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Final grade:
* Final grade is equal to the weighted average of the exam grade (75% weighted) and classes grade (25% weighted) -
upon condition that both grade are at least satisfactory (3,0).

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 rachunkowość - podstawy (fundamentals of accounting) Ważona

2
rachunkowość - podstawy (fundamentals of accounting)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,25

2 rachunkowość - podstawy (fundamentals of accounting) egzamin 0,75

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Elliott B., Elliott J. (2017): Financial accounting and reporting, Financial Times Prentice Hall, Harlow, , Harlow, England

Franklin, M., Graybeal, P., Cooper, D., (2019): Principles of Accounting, Volume 1: Financial Accounting., OpenStax, Rice
University, Houston, Texas

Thomas P Edmonds, Christopher Edmonds, Philip R Olds, Frances M McNair, Bor-Yi Tsay (2018): Survey of Accounting
(Irwin Accounting) 5th Edition., McGraw-Hill Education, 13e, international student edition, New York

Walther L. M.  (2017): Financial Accounting Textbook, CreateSpace Independent Publishing Platform

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

9Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

[wykład]
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

rachunkowość w przedsiębiorstwie (accounting in enterprise)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2964_29S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MAGDALENA JANOWICZ

Prowadzący zajęcia: dr PRZEMYSŁAW MUĆKO

Cele przedmiotu:
The aim of the course is to demonstrate the basic elements of drawing up financial statements by adjusting the
balance. The aim is also for the student to acquire practical skills in preparing financial statements and understanding
the information provided by these statements.

Wymagania wstępne: Basic knowledge of accounting

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student has the knowledge of the scope of the financial
statements, reporting requirements, methods of
preparation of financial statements, the rules for
reporting and audit of financial statements

K_W091 EP1

umiejętności

student is able to determine the impact of transactions
on financial statements K_U091 EP2

students can prepare basic elements of a financial
statement K_U092 EP3

kompetencje społeczne
student is ready to evaluate solutions adopted by an
economic entity in its financial statements

K_K02
K_K041 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: rachunkowość w przedsiębiorstwie (accounting in enterprise)

Forma zajęć: wykład

1
1. The nature and objectives of financial reporting. Factors affecting the evolution of the financial
statements. The scope of the financial statements. Current trends in financial reporting (harmonization
and standarization processess)

3 0

12. Introduction to accounting valuation methods 3 0

23. Information content of the statement of financial position 3 0

4
4. The preparation of the statement of financial position - recognition and measurement of selected items
of assets, liabilities and equity. Impairment loss. 3 0

25. Income statement 3 0

26. Framework for the preparation and interpretation of the statement of cash flows 3 0

17. Statement of changes in equity 3 0
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18. Information content of the notes to financial statemants 3 0

19. Verification of the course effects 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Elements of the financial statements of the selected entities (initial assessment of the knowledge and
skills of students). Discussion of the objectives of the projects 3 0

32. The statement of financial position (balance sheet) - a case study. 3 0

33. Measurement and valuation of assets - a case study 3 0

2
4. Elements of the profit and loss account. Other comprehensive income. Comprehensive income
statement. 3 0

25. Cash flow statement - definitions, type of activities. Direct and indirect method. 3 0

2
6. Statement of changes in equity. Notes to the financial statement. Limitations of the financial
information provided by accounting. 3 0

17. The effect of economic events on the date presented in a financial statement. 3 0

18. Verification of the course effects 3 0

Multimedia presentation, method of cases, simulation methods, the use of a computer program, the analysis of
source documentsMetody kształcenia

Elliott B., Elliott J.  (2017): Financial accounting and reporting, 18 edition., Pearson, Harlow

Karwowski W. (2015): Accounting and financial reporting, SGH, Warszawa
Literatura podstawowa

Janowicz M. (2021): Rachunek przepływów pieniężnych w: Sprawozdania finansowe i ich analiza - zbiór zadań, red. W. Gos,
SKwP, Warszawa

Janowicz M. (2021): Rachunek przepływów pieniężnych w: Sprawozdania finansowe i ich analiza, red. W. Gos, SKwP,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

The form and terms getting credit for the class:
Students are assessed on the basis of written assignments (one for each part of the course - lectures and exercises),
including verification based on exercises checking the ability to prepare financial statements as well as checking
students' knowledge of valuation and measurement rules and their effect on the values presented in the financial
statements.

Forms of the assignments for each part of the course:
- for the lectures: a test (multiple choice, fill-in-the-gaps, open questions/assignments) testing students' knowledge of
students in rules of preparing financial statements,
- for the exercises: a written assignment testing students skills in preparing financial statements, consisting of
reporting tasks (up to 6 short exercises) .

Rating:
The student receives a passing grade assuming, they achieved the minimal required percentage of points from the
assignment (i.e. 51%). The grading scale is consistent with the rules mentioned in the study programme.

Every student has the right to have their grade increased by 0.5 grade point provided that they have been active
during the classes, answering the teacher's questions and proposing solutions to the discussed problems.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Final grade:
Final grade is equal to the weighted average of the classes grade (50% weighted) and lecture grade (50% weighted) -
upon condition that both grades are at least satisfactory (3,0).

Metoda obliczania oceny
końcowej

3
rachunkowość w przedsiębiorstwie (accounting in enterprise)

Arytmetyczna

3
rachunkowość w przedsiębiorstwie (accounting in enterprise)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

3
rachunkowość w przedsiębiorstwie (accounting in enterprise)
[wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

rachunkowość w zintegrowanych systemach informatycznych (accounting modules in
integrated information systems)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2717_43S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 36
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA WIŚCICKA-FERNANDO

Prowadzący zajęcia: dr OLGA PILIPCZUK

Cele przedmiotu:

The aim of the course is to provide knowledge about the types and the role of accounting modules in
integrated information systems.

In terms of skills for the subject is to develop the practical skills of using accounting software.

Wymagania wstępne:
The student knows the basics of accounting
The student knows the basics of information systems

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student has a basic knowledge of integrated computer
systems used in business organizations with special
emphasis on accounting modules.

K_W091 EP1

umiejętności

Student can enter, edit, and analize the economic events
in the accounting IT modules. K_U091 EP2

Student can prepare various statements using the
accounting IT modules. K_U092 EP3

kompetencje społeczne
Student is ready to conduct business and social
activities using the IIS

K_K01
K_K051 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: rachunkowość w zintegrowanych systemach informatycznych (accounting modules in integrated information systems)

Forma zajęć: wykład

21. Information systems in business organizations: types, tasks, role. 6 0

22. International accounting software market overview 6 0

33. Cloud  accounting software for small businesses 6 0

24. All inclusive integrated accounting systems 6 0

25. Invoice processing, e-invoicing modules 6 0

26. Processing of tax returns modules 6 0

27. The methods and procedures of accounting system choosing 6 0
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Forma zajęć: laboratorium

21. An overview of accounting software 6 0

42. Invoice processing, e-invoicing software 6 0

23. Tax processing in information system 6 0

24. Records of fixed assets processing in information system 6 0

25. HR and payroll records processing in information system 6 0

36. Financial and accounting information analysis using Business Intelligence module. 6 0

Lectures with multimedia presentations, Laboratory classes with accounting softwareMetody kształcenia

G. H. Bodnar, W. S. Hopwood, G. Bodnar (2013): Accounting Information Systems, 11 edition, Prentice Hall

G. Kristandl, M. Quinn (2014): Business Information Systems for Accounting Students, Pearson
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

6Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Lectures: The knowlede is checked on the basis of a written theoretical test and a presentation.
Labs: The knowledge is checked on the basis of practical lab test.
For a 3,0 student must obtain a minimum of 60% of test points.
For a 4,0 student must obtain a minimum of 80% of test points.
For a 5,0 student must obtain a minimum of 95% of test points.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade of the course is an average of the grades obtained from the written test and lab test.

Metoda obliczania oceny
końcowej

6
rachunkowość w zintegrowanych systemach informatycznych
(accounting modules in integrated information systems) Arytmetyczna

6
rachunkowość w zintegrowanych systemach informatycznych
(accounting modules in integrated information systems)
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

6
rachunkowość w zintegrowanych systemach informatycznych
(accounting modules in integrated information systems)
[wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

rynkowe zachowania konsumentów (consumers behaviour)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2866_69S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 25
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KATARZYNA WŁODARCZYK

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA WIŚCICKA-FERNANDO

Cele przedmiotu:

The transfer of knowledge in the field of consumer behaviour and the factors influencing them and the basic trends in
consumers' behaviour and their decision-making process. Developing skills of both group and individually work and
awareness of the need of life long learning.

Wymagania wstępne: Knowledge of marketing issues, methods and techniques of marketing research, marketing strategy development

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows the essence of the consumer behaviour.
Student explains the importance of consumer behaviour
as an important factor influencing the operation of the
market entities.

K_W041 EP1

umiejętności

The student can search for solutions to the issues which
are discussed by using his knowledge and evaluate
consumer behaviour. He is involved in the
implementation of team tasks and can freely
communicate in English in an international team.

K_U04
K_U16
K_U17

1 EP2

kompetencje społeczne

Student is ready to prepare and carry out consumer
behaviour tasks and projects. The student has criticism
of unfair market practices designed to manipulate the
consumer.

K_K01
K_K021 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: rynkowe zachowania konsumentów (consumers behaviour)

Forma zajęć: wykład

21. Consumer Behaviour- introduction to the subject 5 0

22. Factors Influencing Consumer behaviour 5 0

23. Perception, Motivation and Personality 5 0

34. Group aspects of behaviour 5 0

25. Consumer as decision Makers 5 0
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46. Consumer research 5 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Consumer Behaviour: changes and development 5 0

32. The analysis of market environment Determinants of consumers' behaviour 5 0

33. The process of decision making 5 0

34. Consumer decisions 5 0

45. Consumer reaserch in selected markets 5 0

Multimedia presentation, discussion, case studies, group work, presentation of the project by the studentsMetody kształcenia

 Ashutosh R. Patil ; contributors Richard P. Bagozzi, Dawn Iacobucci, Robert Meyer, Kent B. Monroe.  (2011):  Consumer
behavior : information processing and decision making , SAGE

J. O'Shaughnessy (2012): Consumer Behaviour: Perspectives, Findings and Explanations

Leon G. Schiffman, Joseph Wisenblit. (2015): Consumer behavior, Global ed.

M. R. Solomon (2017): Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Prentice Hall College Div

Zubin Sethna & Jim Blythe.  ,  (2016): Consumer Behaviour, 3th edition. , SAGE Publishing, Los Angeles; | London; | New
Delhi; | Singapore; | Washington; | Melbourne

Literatura podstawowa

 C. Whan Park ; contributors William O. Bearden, Valerie S. Folkes, Mary Gilly, Flemming Hansen, David W. Stewart. (2012):
Consumer behavior: empirical research ,  SAGE

P. Kotler, V. Wong, J. Saunders, G. Armstrong (2004): Principles of Marketing: European Edition
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Scientific article and presentation of the article by the students. The final grade evaluation: Scientific article about
consumer behavior. The student chooses / inventes the topic that interests him / her and makes presentation main
topics.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Scientific article and presentation of the article by the students. The final grade evaluation: Scientific article about
consumer behavior. The student chooses / inventes the topic that interests him / her and makes presentation main
topics.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5
rynkowe zachowania konsumentów (consumers behaviour)

Arytmetyczna

5
rynkowe zachowania konsumentów (consumers behaviour)
[wykład]

zaliczenie z
oceną

5
rynkowe zachowania konsumentów (consumers behaviour)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

seminarium dyplomowe (seminar)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2855_54S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%) , semestr: 5 - język
angielski (100%) , semestr: 6 - język angielski (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 14 seminarium 15 ZO0

3
15 seminarium 15 ZO0

86 seminarium 15 ZO0

Razem 45 10

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JACEK BATÓG

Prowadzący zajęcia: dr hab. JACEK BATÓG

Cele przedmiotu: The aim of the seminar is to select a topic, formulate a goal and research hypotheses and write a master thesis.

Wymagania wstępne: student has knowledge, skills and competences in the field of economics studies of the first degree

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

has knowledge of how to choose a subject and formulate
a goal and research hypotheses K_W061 EP1

is familiar with available and useful research methods in
the field of economic sciences

K_W05
K_W06
K_W10

2 EP2

umiejętności
is able to create coherent texts, to construct chapters of
his master thesis from them and to formulate research
conclusions

K_U05
K_U061 EP3

kompetencje społeczne understands the need for lifelong learning K_K021 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: seminarium dyplomowe (seminar)

Forma zajęć: seminarium

8
1. Basics of conducting scientific research methodology. Presentation of the form and content of the
master thesis 4 0

72. Selection of the master thesis topic according to interests and specialization 4 0

13. Presentation of the formal requirements for the master thesis 5 0

44. Preparation and presentation of esseys related to the topic of the thesis 5 0

2
5. Formulating and correcting the thesis chapters with regard to the topic, objective and scope of the
research 5 0

4
6. Discussion on the choice of methods and formulating the chapter on the methodological aspects of
the thesis 5 0

47. Presentation of the theoretical chapters of the thesis and their acceptance 5 0
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4
8. Presentation and evaluation of gathered data, neccessary for constructing the empirical part of the
thesis 6 0

39. Presentation of results and discussion of the conclusions of the conducted analytical research 6 0

410. Formulating and presentation of empirical part of the thesis 6 0

411. Final formulating of empirical part and overall thesis construction 6 0

Lectures, discussions, multimedia presentationsMetody kształcenia

Literature depending on the subject of researchLiteratura podstawowa

Literature depending on the subject of researchLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

25Przygotowanie się do zajęć 0

46Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

114Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA DYPLOMOWA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Passing in the form of an assessment of the prepared essay, outline and subsequent parts and the entire thesis

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The grade for a course is equal to the grade for credit

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 seminarium dyplomowe (seminar) Nieobliczana

4 seminarium dyplomowe (seminar) [seminarium]
zaliczenie z
oceną

5 seminarium dyplomowe (seminar) Nieobliczana

5 seminarium dyplomowe (seminar) [seminarium]
zaliczenie z
oceną

6 seminarium dyplomowe (seminar) Nieobliczana

6 seminarium dyplomowe (seminar) [seminarium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

statystyka opisowa (descriptive statistics)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2856_9S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41

ćwiczenia 15 ZO0

laboratorium 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr KRZYSZTOF DMYTRÓW

Prowadzący zajęcia: dr DOMINIK ROZKRUT

Cele przedmiotu:
The aim of the course is to acquire basic knowledge on a quantitative description of economic and social phenomena
as well as ability to present the results of research, based on primary or secondary data.

Wymagania wstępne:
- knowledge of basic economic concepts,
- knowledge and abilities from the &quot;Mathematics&quot; module

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows the parameters describing the
socioeconomic characteristics, their properties,
measurement scales, student knows how to describe
dynamics and relationships.

K_W101 EP1

Student knows the research methods in the social
sciences and methods of measurement specific for
social and economic sciences.

K_W06
K_W102 EP2

Student knows the methods of presentation of the study
of primary and secondary data, taking into account
characteristics of the populations and distributions.

K_W06
K_W103 EP3

umiejętności

Student is able to quantitatively describe the socio-
economic phenomena on the basis of both primary and
secondary data.

K_U06
K_U10
K_U15

1 EP4

Student is able to estimate strength and direction of
relationships.

K_U05
K_U06
K_U10

2 EP5

Student is able to describe dynamics of phenomena, use
economic indices.

K_U05
K_U103 EP6

kompetencje społeczne

Student is ready to use results of surveys conducted by
national statistical institutes, including acknowledging
the importance and consequences of cooperation with
public statistics institution.

K_K021 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: statystyka opisowa (descriptive statistics)
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Forma zajęć: wykład

2
1. Types of statistical surveys, definition of statistical unit, population and sample, statistical surveys;
types of variables, measurement scales, methods of data presentation, measurement scales. The
structure of mass processes.

1 0

3
2. One-dimensional populations, empirical distributions, moments and quantiles for metric scales,
measures of central tendency, measures of dispersion, measures of skewness, measures of kurtosis. 1 0

4
3. Correlation coefficients, Chi2, variance equality. Multidimensional analysis, partial correlations.-
dimensional populations, tables, ranks, types of relationships. 1 0

2
4. Empirical and theoretical regressions, the method of least squares for linear regression, measures of
regression fit. 1 0

2
5. Measurement of dynamics of economic and social phenomena. Time series, chronological mean.
Analysis of shortterm changes, individual indices, the average rate of change, average absolute change.
Aggregate indexes. Price indices. Aggregate indices for relative values.

1 0

2
6. Decomposition of time series, trend and seasonality. Linear and exponential trend. Additive and
multiplicative seasonality. 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

5
1. Statistics, populations, data, notation, tables and charts, measurement scales. Measures of central
tendency, dispersion, skewness, kurtosis. 1 0

5

2. Correlation and regression analysis:
- correlation series and contingency table,
- correlation coefficients: Tschuprow's, Spearman's rank, correlation ratios, Pearson product-moment
correlation coefficient,
- empirical and theoretical regression lines.

1 0

5
3. Analysis of dynamics:
- short-term analysis: differences and indexes,
- long-term analysis: analysis of trends and seasonality.

1 0

Forma zajęć: laboratorium

5
1. Statistics, populations, data, notation, tables and charts, measurement scales. Measures of central
tendency, dispersion, skewness, kurtosis. 1 0

5

2. Correlation and regression analysis:
- correlation series and contingency table,
- correlation coefficients: Tschuprow's, Spearman's rank, correlation ratios, Pearson product-moment
correlation coefficient,
- empirical and theoretical regression lines.

1 0

5
3. Analysis of dynamics:
- short-term analysis: differences and indexes,
- long-term analysis: analysis of trends and seasonality.

1 0

The course comprises lectures using (where appropriate) transparencies / presentations of research of
socioeconomic
phenomena, exercises and laboratories - working individually and in groups.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5,EP6KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

The form and terms of the lectures:
A written exam consisting of 7 single-choice and 3 multiple-choice test questions. The exam tests the knowledge of
students. Students can obtain up to 10 points. There are the following thresholds for grades:
Grade 3.0 - at least 5 points.
Grade 3.5 - 7 points.
Grade 4.0 - 8 points.
Grade 4.5 - 9 points.
Grade 5.0 - 10 points.

The form and terms of the exercises:
Students are assessed on the basis of two written tests covering writing skills verification based on solving tasks of
choosing appropriate descriptive characteristics, their determination and interpretation of detailed series and
aggregated data to a series of interval and correlation tables (students during the tests can benefit from standardised
statistical tables). The students' results at each test are presented as the percentage of total number of points that
can be obtained. The final grade for exercises is calculated as the arithmetic mean of percentages obtained for both
tests. The thresholds for grades are as follows:
Grade 3.0 - at least 50%.
Grade 3.5 - at least 70%.
Grade 4.0 - at least 80%.
Grade 4.5 - at least 90%.
Grade 5.0 - at least 95%.

The form and terms of the laboratories:
A project to achieve the learning outcomes tested on practical skills and social competences. Project is done in
groups of 2-3 students. Students must perform full statistical research: specify the goal, collect statistical data,
graphically present the data, apply appropriate analytical methods, interpret the results and draw conclusions.
Projects are assessed with respect to their completeness and correctness. The thresholds for grades are as follows:
Grade 3.0 - at least 50%.
Grade 3.5 - at least 70%.
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Aczel A., Sounderpandian, J. (2009): Complete Business Statistics 7th Edition, McGraw-Hill/Irwin

Cleff. T. (2019): Applied Statistics and Multivariate Data Analysis for Business and Economics. A Modern Approach Using
SPSS, Stata, and Excel, Springer, Cham

Literatura podstawowa

Statistical yearbooks, monthly information on the economic situation of the country, monthly information on price
developments in the national eco :  , Publications of Central Statistical Office of Poland

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

7Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

14Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

9Udział w konsultacjach 0

13Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Grade 4.0 - at least 80%.
Grade 4.5 - at least 90%.
Grade 5.0 - at least 95%.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is a simple arithmetic mean of the grades obtained from the lecture, classes and laboratories.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 statystyka opisowa (descriptive statistics) Arytmetyczna

1 statystyka opisowa (descriptive statistics) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1 statystyka opisowa (descriptive statistics) [wykład] egzamin

1 statystyka opisowa (descriptive statistics) [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
University-wide lecture (wykład ogólnouczelniany)

subject (przedmiot)
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

EFZ71AIJ3362_4S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 13 wykład 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. RAFAŁ NAGAJ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z problematyką badawczą w określonej dziedzinie i dyscyplinie. Zachęcanie studenta do
poszukiwań badawczych.

Wymagania wstępne: Brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna i rozumie najistotniejsze problemy naukowe zawarte
w problematyce wykładu. K_W161 EP1

umiejętności

Potrafi stosować terminologię właściwą dla problematyki
wykładu. K_U181 EP2

Potrafi samodzielnie przygotować krótki tekst na
podstawie literatury przedmiotu. K_U172 EP3

kompetencje społeczne
Jest gotów do samodzielnego myślenia i krytycznej
oceny poziomu swojej wiedzy. K_K041 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: subject (przedmiot)

Forma zajęć: wykład

21. Przedstawienie problematyki wykładu i wymogów zaliczenia przedmiotu. 3 0

2
2. Podanie literatury i źródeł wykorzystywanych w trakcie wykładu, odesłanie studenta do literatury
uzupełniającej. 3 0

103. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego. 3 0

14. Podsumowanie i konkluzje końcowe. 3 0

wykładMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Literarura zostanie podana na wykładzie zgodnie z jego tematyką. :Literatura podstawowa

Wybrane pozycje wskazane studentowi. :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena pracy pisemnej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu to ocena z wykładu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 subject (przedmiot) Ważona

3 subject (przedmiot) [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
University-wide lecture (wykład ogólnouczelniany) [moduł]

subject (przedmiot)
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

EFZ71AIJ3362_6S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 14 wykład 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. RAFAŁ NAGAJ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z problematyką badawczą w określonej dziedzinie i dyscyplinie. Zachęcenie studenta do
poszukiwań badawczych.

Wymagania wstępne: Brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna i rozumie najistotniejsze problemy naukowe zawarte
w tematyce wykładu.

K_W01
K_W161 EP1

umiejętności

Potrafi stosować terminologię właściwą dla problematyki
wykładu. K_U181 EP2

Potrafi samodzielnie przygotować krótki tekst na
podstawie literatury przedmiotu. K_U172 EP3

kompetencje społeczne
Jest gotów do samodzielnego myślenia i krytycznej
oceny poziomu swojej wiedzy. K_K041 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: subject (przedmiot)

Forma zajęć: wykład

21. Przedstawienie problematyki wykładu i wymogów zaliczenia przedmiotu. 4 0

2
2. Podanie literatury i źródeł wykorzystanych w trakcie wykładu, odesłanie studenta do literatury
uzupełniającej. 4 0

103. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego. 4 0

14. Podsumowanie i konkluzje końcowe. 4 0

WykładMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Literatura zostanie podana na wykładzie zgodnie z jego tematyką. :Literatura podstawowa

Wybrane pozycje wskazane studentowi. :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena pracy pisemnej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu to ocena z wykładu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 subject (przedmiot) Ważona

4 subject (przedmiot) [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Inżynieria informatyczna biznesu (IT engineering in business) [moduł]

systemy mobilne (mobile systems)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2717_49S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 laboratorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr TOMASZ ZDZIEBKO

Prowadzący zajęcia: dr TOMASZ ZDZIEBKO

Cele przedmiotu:
The aim is to provide knowledge on technologies used in mobile devices, skills in using them by end-users and
designers to design application for mobile devices

Wymagania wstępne: Student has good knowledge about usage and limitations of mobile applications

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

has knowledge on tools and methodologies used to
design mobile devices

K_W08
K_W13
K_W15

1 EP1

has knowledge on designing mobile applications
K_W08
K_W13
K_W15

2 EP2

umiejętności
has ability to design and prototype mobile applications K_U081 EP3

kompetencje społeczne
can think out ways of monetizing mobile applications K_K011 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: systemy mobilne (mobile systems)

Forma zajęć: laboratorium

31. Usability and User Experience Design 4 0

22. Design for Mobile Constraints 4 0

23. Requirements specification 4 0

44. Application prototyping 4 0

2
5. Monetization of mobile apps

4 0

26. Presentations of group projects with discussion and evaluation 4 0
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- project work
- group work
- solving tasks
- application design, application prototyping

Metody kształcenia

J. Nielsen (2014): Mobile Usability, New Riders

Steve Krug (2013): Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability (3rd Edition) (Voices That
Matter) 3rd Edition, New Riders

Literatura podstawowa

Dharma Prakash Agrawal (2016): Introduction to Wireless & Mobile Systems, 4th Edition, Cengage Learning, Boston

(2013): MIT App Inventor, http://appinventor.mit.edu/
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

9Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

11Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

The credit for laboratory classes consists of two parts:
- evaluation from performing exercises (tasks) during laboratory classes (50 points),
- group project in the field of mobile application designing (50 points).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is equal to the grade obtained for the laboratory classes.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 systemy mobilne (mobile systems) Nieobliczana

4 systemy mobilne (mobile systems) [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

systemy pozyskiwania danych (data acquisition systems)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

EFZ71AIJ3432_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr DOMINIK ROZKRUT

Prowadzący zajęcia: dr DOMINIK ROZKRUT

Cele przedmiotu:

- gaining abilities of aquiring data from different sources
- gaining knowledge about information system of public statistics in Poland and in European Union
- aquiring abilities to find and evaluate the quality of data sources
- providing students with an understanding of the impact that information and the systems that manage it have on the
ways in which information is gathered, processed, stored and disseminated in society

Wymagania wstępne:
- knowledge and abilities from &quot;Statistics&quot; course
- knowledge and abilities from &quot;Macroeconomics&quot; course

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows the structure and organization of public
statistics in Poland and European Union. K_W111 EP1

Student knows the official data sources and methods of
their acquisition. K_W102 EP2

Student knows the statistical surveys programme of the
public statistics in Poland. K_W013 EP3

umiejętności

Student is able to define information needs, find and
evaluate data sources.

K_U10
K_U171 EP4

Student is able to classify data and present tchem
accordingly.

K_U08
K_U10
K_U17

2 EP5

Student is able to use data acquisition techniques in
order to diagnose economic processes.

K_U10
K_U173 EP6

kompetencje społeczne

Student uses results of surveys conducted by statistical
institutions, including acknowledging the importance and
consequences of cooperation with public statistics
institution.

K_K021 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: systemy pozyskiwania danych (data acquisition systems)

Forma zajęć: wykład

2
1.  Definition of information, types and functions of information in economy. Economics of information.
Information processes and data acquisition techniques. Types of statistical surveys 1 0

22. Data structures. Electronic data exchange protocols. 1 0
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2
3. State information infrastructure. Main resources of state information infrastructure. Functions of state
information systems. 1 0

2

4. The role of public statistics system in the state information infrastructure. Legal basis for the
functioning of the public statistics system in Poland and the European Union. Structure and organization
of public statistics system in in Poland and the European Union. Structure and organization of public
statistics system in Poland. European Statistical System.

1 0

25. Statistical research programme of public statistics, European statistical programme. 1 0

26. Information resources of international organizations. 1 0

3
7. Commercial data sources, domain information systems. Specialized data search tools. Assessment of
sources reliability and data quality 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Defining information needs. Searching for information resources. Examples of statistical databases
systems. 1 0

2
2. Methods of gathering, processing and storing data. Statistical meta information and para information
systems. 1 0

23. Geographic Information System (GIS). 1 0

24. Information resources of Polish public statistics. 1 0

2
5. Information resources of international organizations: International Monetary Fund, World Trade
Organization, The Organisation for Economic Co-operation and Development, World Bank, Bank for
International Settlements, United Nations.

1 0

26. Information resources of the commercial and domain databases. 1 0

37. Internet as a data source. Assessment of sources reliability and data quality. 1 0

The course uses lectures with (when needed) multimedia presentations of statistical surveys of socio-
Metody kształcenia economic processes and lab classes based on individual and group work covering practical
assignments
related to collecting, processing and storing data.

Metody kształcenia

Oleński J. (2006): Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Statistical Survey Programme of Public Statistics (current). Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (aktualny) :

Statistical Work Programme of the Commission (current). :

Literatura podstawowa

Cieciura M. : Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Vizja Pressit

SDMX User Guide, version 2009-1-7. :

Ustawa o statystyce publicznej z 29 czerwca 1995 (z późn.zmianami). :

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP6,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Lectures: Written txt (min 60% of proper answers to pass).

Laboratories:
Project - a project to achieve the learning outcomes tested on practical skills and teamwork.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is weighted  average of the grades received form on practical skills and teamwork.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 systemy pozyskiwania danych (data acquisition systems) Ważona

1
systemy pozyskiwania danych (data acquisition systems)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,50

1
systemy pozyskiwania danych (data acquisition systems)
[wykład]

zaliczenie z
oceną

0,50

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

systemy wspomagania decyzji (decision support systems)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2720_31S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. MARCIN MASTALERZ

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  ZYGMUNT DRĄŻEK

Cele przedmiotu:
The aim of the course is to show the possibility of using a computer to formalization of decision-making situations,
their modeling and simulation, and usage of software tools and environments, which, on the modułu: basis of
qualitative and quantitative data support the decisions of managers on the different levels of management.

Wymagania wstępne:
Knowledge of the basics of computer science, general knowledge of the functions and application areas of information
systems management, good knowledge of spreadsheets.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student has basic knowledge in the area of methods and
decision support tools, that, on the basis of the analysis
of qualitative and quantitative data, support managers at
various levels of the enterprise management.

K_W101 EP1

umiejętności

Student uses tools to analyze quantitative and qualitative
data for decision support.

K_U10
K_U141 EP3

Student can easily communicate in English in an
international group of people in order to carry out
business tasks and projects

K_U162 EP4

kompetencje społeczne
Student is ready to broaden their knowledge to solve
social and business problems using decision models and
decision support systems.

K_K021 EP2

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: systemy wspomagania decyzji (decision support systems)

Forma zajęć: wykład

2
1. The types of decisions at different levels of management, approaches for their formalization,
information in decision-making, Decision Support Systems (DSS) - definitions, functions and
characteristics of their components.

3 0

22. The process of decision-making situations modeling. Computer analysis of economic systems. 3 0

3
3. Study of the applicability of the software to support the digital modeling of economies and decision-
making situations. The DSS, EIS MSS systems and the role of data banks, methods, models and
knowledge in decision support. Integrated decision support system.

3 0

2
4. Problems of multidimensional structures mapping and hierarchical consolidation of the results in
decision support systems. data warehouses in supporting the decisions. The usage of technology ETL,
OLAP and Data Mining.

3 0
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2
5. Business Intelligence technology and Business Intelligence applications in supporting the
management and delivery of information. Characteristics of the BI market in the world and in Poland. 3 0

2
6. Corporate Performance Management systems and the use of web technologies in supporting
decisions in the company. 3 0

27. Artificial intelligence and expert systems as a class of systems based on the knowledge. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

2
1. The division into groups of 2-3 persons for a description of the enterprise to which developed models
and application of program tools will be applied. 3 0

4
2. Computer modeling of decision making problems based on qualitative and quantitative data relying on
the Naylor procedure. 3 0

3
3. Computer modeling of qualitative multi-criteria decision-making problems based on AHP (Analytic
Hierarchy Process) and ELECTRE. 3 0

24. Design and generation of decision support analysis for the different management levels. 3 0

25. Examples of the use of the data warehouses. 3 0

26. Assessment. 3 0

Lectures with multimedia presentations. Laboratories carried out with the use of appropriate software applications
and e-learning system.Metody kształcenia

Power Daniel (2002): Decision support systems: concepts and resources for managers., Greenwood Publishing Group

Ramesh Sharda, Dursun Delen, Efraim Turban (2014): Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision
Support.(10th Edition), Pearson

Turban E., Aronson J.E (2006): Dicision Support Systems and intelligent Systems, Prentice Hall

Vaughn Robert H. (2010): Decision-making Training., American Society for Training and Development

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Credit for laboratory classes:
Students are assessed on the basis of partial projects sent by the e-learning system. Such projects will be included
in the final project. Sub-projects will be built on the basis of substantive and technical knowledge (regarding skills of
using the computer applications) gained in laboratories during the realization of the thematic blocks (30% points of
the final grade). Final project, expanded according to the guidelines provided in the lecture, will be presented by
students in groups (40% points of the final grade).

Credit for lectures: it is based on test. Knowledge test will be carried out using the e-learning platform (30% points of
the final grade).

Rating:
- The student receives a satisfactory grade when he is familiar with elements of the decision-making process, the
categories of decisions and he can build a decision model based on the Naylor procedure using computer tools.
- The student receives a good grade if he can also use selected domain computer tools in supporting decision.
- The student receives a very good grade if he can also use this knowledge to build the concept of integrated
decision support system as application of the lecture theses.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Final grade of the course is calculated on the basis of the grades from the laboratory classes (70%) and lectures
(30%).

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 systemy wspomagania decyzji (decision support systems) Ważona

3
systemy wspomagania decyzji (decision support systems)
[wykład]

zaliczenie z
oceną

0,30

3
systemy wspomagania decyzji (decision support systems)
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

0,70

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Blake Chris (2008): The art of decisions: how to manage in an uncertain world., Pearson Education

Drążek Z. (2005): Aspekty metodologiczne modelowania w zarządzaniu, US

Gluchowski P., Gabriel, Chamoni P (2007): Management Support Systeme..Computergestützte Informationssysteme für
Führungskräfte und Entscheidungsträger., Springer

Max H. Bazerman, Don A. Moore (2008): Judgment in managerial decision making, John Wiley & Sons

Radosiński E. (2001): Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej., PWN

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

szkolenie BHP (occupational safety and health training)
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2400_11S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 wykład 5 Z0

Razem 5 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr APOLONIUSZ KURYLCZYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie przeciwpożarowej, udzielaniu pierwszej
pomocy oraz prawach i obowiązkach studentów oraz Uczelni w tym zakresie; rozwijanie umiejętności praktycznych w
zakresie udzielania pierwszej pomocy; kształtowanie postaw odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i
innych.

Wymagania wstępne: Wiedza programowa dla szkoły średniej z zakresu fizyki, chemii i biologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
(BHP) oraz ergonomii.1 EP1

umiejętności

Wykazuje umiejętność właściwego wnioskowania na
podstawie informacji pochodzących z różnych
dostępnych źródeł.

1 EP2

Potrafi być odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy
własnej i innych, umie postępować w stanach
zagrożenia.

2 EP3

Jest gotów do pełnienia ról zawodowych w sposób
zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym
przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy.

3 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie BHP (occupational safety and health training)

Forma zajęć: wykład

1
1. Uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w prawodawstwie polskim i
UE. 1 0

2
2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych, pracowniach i
w czasie zajęć terenowych. 1 0

13. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji wypadkowej i zagrażającej życiu. 1 0

14. Podstawy prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 1 0

- prezentacja
- e-learning (szkolenie BHP odbywa się częściowo za pomocą e-learningu)Metody kształcenia
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Labour Code

Regulation of the Rector of the University of Szczecin on the organisation of occupational safety and health training for
students and doctoral students of the University of Szczecin

Regulations of the Rector of US

Literatura podstawowa

Gierasimiuk J. et al. (2017): MERITUM Bezpieczenstwo i higiena pracy, Wolters Kluwer Polska

Raczkowski B. (2010): BHP w praktyce, ODDK
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 14

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Szkolenie BHP składa się z dwóch części: 1) teoretycznej, realizowanej w formie kształcenia na odległość (e-learning)
oraz 2) praktycznej realizowanej w Centrum Symulacji Rescue Lab i polegającej na wykonaniu wg zadanego przez
wykładowcę scenariusza algorytmu czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej na elektronicznym fantomie
osoby dorosłej.
Bardziej szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Uniwersyteckiego Centrum Edukacji:
http://uce.usz.edu.pl/szkolenia-bhp-dla-studentow-us/

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie bez oceny po spełnieniu powyższych warunków.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie BHP (occupational safety and health training) Nieobliczana

1
szkolenie BHP (occupational safety and health training)
[wykład]

zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

szkolenie biblioteczne (library training)
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ3064_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 ćwiczenia 2 Z0

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr DOROTA TROCIUK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Przekazanie wiedzy o zasadach korzystania z biblioteki, zbiorach biblioteki oraz Systemie Biblioteczno-Informacyjnym
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wymagania wstępne:

W zakresie wiedzy: podstawowa wiedza o bibliotece.
W zakresie umiejętności: posiada umiejętność uczenia się.
W zakresie kompetencji społecznych: świadomość wpływu działań indywidualnych na interesy innych członków
społeczności.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zdobycie wiedzy w zakresie prawnych i organizacyjnych
uwarunkowań korzystania z systemu biblioteczno-
informacyjnego uczelni w ramach studiowanego
kierunku studiów.

1 EP1

umiejętności
Student potrafi korzystać z zasobów systemu
biblioteczno-informacyjnego uczelni zgodnie z
obowiązującymi zasadami.

1 EP2

kompetencje społeczne

Realizacja potrzeb informacyjnych oraz zasad dostępu
do zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego
uczelni w sposób nie utrudniający dostępu innym
użytkownikom Biblioteki.

1 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Forma zajęć:

Przedmiot:

- wykład z prezentacją multimedialną
- e-learning (szkolenie biblioteczne odbywa się częściowo za pomocą e-learningu)Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Organisational Regulations of the Faculty of Economics, Finance and Management

Regulations of the departments of the Library (Lending Library, Reading Room, Scientific Information Centre)

Regulations of the Main Library of the US

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

2Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń:
Zapoznanie się z prezentacją on-line, pozytywne zaliczenie testu. Pozytywna ocena to uzyskanie minimum 60%.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z kursu jest równa ocenie z ćwiczeń. Zaliczenie jest w postaci zaliczenia bez oceny.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie biblioteczne (library training) Nieobliczana

1 szkolenie biblioteczne (library training) [ćwiczenia] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

technologie informacyjne (information technologies - IT)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2721_12S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr AGATA WAWRZYNIAK

Prowadzący zajęcia: dr AGATA WAWRZYNIAK

Cele przedmiotu:
The course covers theoretical issues concerning the use of information technology and aims at the acquisition by the
student practical skills in using software to prepare to win ECDL certificates.

Wymagania wstępne: Basic computer skills, the basics of using the Internet

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student has an understanding of the role of information
in the modern economy K_W081 EP1

umiejętności
use of software applications (word processing,
spreadsheet, presentation graphics) in business issues K_U08

K_U131 EP2

kompetencje społeczne
Students can complement and improve the acquired
knowledge and skills in the use of information
technology

K_K021 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: technologie informacyjne (information technologies - IT)

Forma zajęć: wykład

21. Role and importance of information in modern economy 1 0

42. Computer devices - principle and parameters of functionality 1 0

23. System software and utilities - examples, use, built-in tools 1 0

24. The process of computerization of organizations - models, available systems, types of licenses. 1 0

25. Environment of the Internet as a place to search, collect and share information 1 0

26. Safety of the use of information technology 1 0

1
7. Development trends of the Internet, telecommunication services and electronic devices in business
applications 1 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Fundamentals of operation systems 1 0
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4
2. Text Editor - creating and editing documents, construction and formatting tables, formatting of
AutoShapes, text boxes, use of other implemented tools, working with a large document 1 0

4
3. Spreadsheet - introduction, interface, basic formulas, cell formatting, spreadsheet, charts, functions,
import / export of data, the analysis of large data files, management decisions 1 0

3
4. Search tools, communication and sharing of information on the Internet, the process of synchronizing
resources for personal time management 1 0

25. Presentation of information on the Internet - project 1 0

laboratory classes (solving practical tasks) based on Microsoft applications, open source solutions and network
applications, multimedia presentationsMetody kształcenia

Kennedy J. A. (2011): Complete ECDL 5, Gill & Macmillan

(2016): ECDL Presentation Software. Using Powerpoint , CiA Training Ltd

(2016): ECDL Spreadsheet Software. Using Excel , CiA Training Ltd

(2016): ECDL Word Processing Software, CiA Training Ltd

Literatura podstawowa

Dooley J., Evans V., Wright S. (2018): Career Paths. Information Technology, Express Publishing

Walkenbach J. (2016): Excel 20016. Bible, Viley
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

14Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Lectures:
Written test (min. 60% of proper answers to pass).
Laboratories:
Practical test (50% weighting) - test achievement of learning outcomes in terms of skills. Test is a challenge for
formatting and making calculations, analysis, and visualization of data in a given time during the course.
Project (50% weighting) - a project to achieve the learning outcomes tested on practical skills and teamwork. Projects
will cover the proper preparation of the presentation on a chosen topic and the implementation of a given website
theme.
To pass the subject a student must obtain a minimum of 60% of points of practical test  and project.

In the period of hybrid or distance learning only, the conditions for completing the course will change to the following
requirements:
- the condition for getting credit for the lecture is preparing a presentation on a given topic and presenting it through
MS Teams.
In the period of hybrid or distance learning only, the methods of verification of learning outcomes will change to the
following:
- presentation - EP1,EP2.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade of the course is an average of laboratory and lecture grades.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 technologie informacyjne (information technologies - IT) Arytmetyczna

1
technologie informacyjne (information technologies - IT)
[wykład]

zaliczenie z
oceną

1
technologie informacyjne (information technologies - IT)
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Technologie internetowe w biznesie (IT in business) [moduł]

tworzenie serwisów internetowych (websites design)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2717_62S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr GRZEGORZ SZYJEWSKI

Prowadzący zajęcia: dr MICHAŁ NOWAKOWSKI

Cele przedmiotu:
Acquisition of knowledge in creating websites design on the Internet with the use of scripting languages and
technologies CMS and application of knowledge in practical activities.

Wymagania wstępne: Ability of using text editor and understanding of programming code structure concept.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student has the knowledge to be able to characterize the
technology used on the server side web K_W081 EP1

Student has an understanding of key terms about
semantic web, knowledge management and content
management technologies

K_W132 EP4

umiejętności
Student can implement a service project in CMS
technology K_U141 EP2

kompetencje społeczne
Student is ready to work in a team designed to service
architecture. K_K011 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: tworzenie serwisów internetowych (websites design)

Forma zajęć: laboratorium

61. Basics of HTML and CSS. 5 0

22. Creating simple HTML/CSS document. 5 0

63. Using external frameworks and projects to create website. 5 0

44. Advanced use of Bootstrap framework. 5 0

65. Using stock templates and graphics. 5 0

66. Using CMS to create website. 5 0

Working with the code editor and other on-line tools on the computer.Metody kształcenia
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Bootstrap (2021): Bootstrap framework, online

w3schools.com (2021): Bootstrap 4 Tutorial, online

w3schools.com (2021): HTML Tutorial, online

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

12Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

13Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Credit for laboratory classes: it depends on the prepared project evaluation and the quality of the project
presentation.
Complete website must be prepared and presented.
Project quality (general design, used methods, code structure) - 85%
Presentation of the project - 15%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Final grade is the same as the project evaluation grade.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 tworzenie serwisów internetowych (websites design) Nieobliczana

5
tworzenie serwisów internetowych (websites design)
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

wnioskowanie statystyczne (statistical inference)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2856_22S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 42
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. CHRISTIAN LIS

Prowadzący zajęcia: dr hab. CHRISTIAN LIS

Cele przedmiotu: Acquisition of the ability to apply statistical inference methods in the study of economic and social phenomena.

Wymagania wstępne:

- ability to apply the methods of the course "Descriptive Statistics";
- ability to apply the methods of the "Mathematics" module.
- knowledge of measures describing the structure of the population, measures of coexistence relations (correlation
coefficient, chi2 statistic)

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows the properties of estimators describing
population structure and parameters describing
dependencies between variables and properties of their
distributions.

K_W08
K_W101 EP1

Student knows methods of obtaining estimators. K_W06
K_W102 EP2

Student knows the stages of verification of statistical
hypotheses in the social sciences. K_W103 EP3

umiejętności

Student can choose model of estimation and make an
estimation of parameters describing the structure of the
collectivity and interdependence parameters, including
model assumptions.

K_U06
K_U101 EP4

kompetencje społeczne

Student is able to carry out a verification of statistical
hypotheses concerning distribution parameters
describing the structure of population and occurrence of
dependencies.

K_K01
K_K021 EP5

Student appreciates the importance and consequences
of cooperation with the departments of public statistics
in the study conducted by a representative method. K_K022 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: wnioskowanie statystyczne (statistical inference)

Forma zajęć: wykład

2
1. Transformations of random variables, linear transformations of variables with normal distribution.
Nonlinear transformations of variables with normal distribution. 2 0
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22. Sampling, simple samples. 2 0

3
3. Point estimation assumptions, estimators - their properties and distributions. Error of estimator.
Estimates of estimators and errors of estimators. Interval estimation. 2 0

24. Methods of obtaining estimators - method of maximum likelihood, method of moments. 2 0

2
5. Concept and types of statistical hypotheses, I and II type error in the hypotheses verification, critical
regions of the tests. 2 0

2
6. Parametric tests, testing stages, test for the parameters describing structures, correlation and
regression coefficients significance tests. 2 0

2
7. Nonparametric tests: tests of compliance with a hypothetical distribution, test of randomness, test of
two structures compatibility (Kolmogorov-Smirnov) 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

61. Interval and point estimation in the structure analysis. Error and accuracy of estimation. 2 0

62. Interval and point estimation in the interdependence analysis. 2 0

23. The maximum likelihood method. The method of moments. 2 0

6
4. Verification of parametric hypothesis in the analysis of structures, tests of means, fractions, variance.
Stages of verification of statistical hypotheses. The critical regions of tests. 2 0

45. Verification of parametric hypothesis in the analysis of interdependence. Tests of significance. 2 0

2
6. Nonparametric tests of empirical distributions compatibility with a normal distribution (Kolmogorov
compatibility tests), test of independence. 2 0

47. Repetition and summary of the subject material 2 0

The course comprises lectures using (where appropriate) transparencies/presentations concerning random variables
and exercises - working individually and in groups.Metody kształcenia

Dennis D. Boos, L. A. Stefanski (2013): Essential Statistical Inference, Springer-Verlag New York Inc.

Freedman D., Pisani R., Purves R. (2007): Statistics, W.W. Norton & Company, 4th Ed., New York, London

McClave J.T., Benson P.G., Sincich T. (2018): Statistics For Business nad Economics, Pearson Prentice Hall, 13th Global
Edition, New Jersey

R. Lyman Ott, Michael Longnecker (2015): An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis, Duxbury Thomson
Learning, 7th Edition, USA

Literatura podstawowa

Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2005): Statystyka w zadaniach. Cz. II, Wydawnictwo Naukowo-
Techniczne

Wasserman L. (2005): All of Statistics. The Concise Course of Statistical Inference, Springer
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Assessment form of classes content:
- Students are assessed on the basis of three written tests covering writing skills verification based on solving
practical tasks of interval estimation and verification of parametric and nonparametric hypotheses according to the
material provided on exercises (students can use standardized statistical tables and formulas). Coursework must be
included for a minimum of 60%.
Assessment form of lectures content:
- written test concerning knowledge of the effects 01, 02, 03. This includes open-ended questions relating to
analytical examples related to research conducted by the Central Statistical Office by representative method (effect
07), in which the student must demonstrate knowledge of the principles necessary to drive the estimation and
verification of statistical measures. During the test students may use the standardized statistical tables and formulas.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is the arithmetic mean of the grades for the lectures and for classes.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 wnioskowanie statystyczne (statistical inference) Arytmetyczna

2
wnioskowanie statystyczne (statistical inference) [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną

2 wnioskowanie statystyczne (statistical inference) [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

12Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

9Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Rynek i konkurencja (Market and competition) [moduł]

wspólny rynek europejski (common european market)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2860_59S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 25 wykład 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ BERNAT

Prowadzący zajęcia: dr hab. TOMASZ BERNAT

Cele przedmiotu:

The course addresses to the problems of systematically analyze of the European Union (EU) and the larger project of
economic and political integration in Europe.
The aim is to provide a thorough understanding of the complex process of the creation of a single internal market
within the European Union.

Wymagania wstępne: This is an middle level economics class and requires that you have taken elementary macroeconomics course

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Students have a good overview of the political, legal and
economical theoretical discussions within the field of
market integration.

K_W01
K_W02
K_W03

1 EP1

umiejętności
Students are able to carry out and solve practical cases
and problems regarding cross-national transactions of
goods, services, labour and capital.

K_U01
K_U02
K_U03
K_U05

1 EP2

kompetencje społeczne
Students are ready to formulate their own ideas using
their own knowledge as well as expert knowledge. K_K02

K_K041 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: wspólny rynek europejski (common european market)

Forma zajęć: wykład

3
1. Formation and development of common and internal market. Free movement of goods, services,
people and capital, influence of these four freedoms on the environment of the entrepreneurship in the
EU.

5 0

22. Stages of EU Economic Integration - Constructing the Common Market 5 0

23. New EU member states on the internal market 5 0

24. Stages of EU Economic Integration - the Economic and Monetary Union (EMU) and its policy-making 5 0

25. Financing the European Union - the Community Budget 5 0

26. I European Union Horizontal Policies - Regional and Structural Policy 5 0

1/2



27. European Union Sectoral Policies - Common Agricultural Policy 5 0

combination of lectures, class discussions, presentations and case studiesMetody kształcenia

Campbell Balfour (2020): Industrial Relations in the Common Market, Taylor & Francis Group, New York

Cavusgil, S.T.; Knight,G.; Riesenberger, J.R. (2011): International Business: The New Realities, second edition, Pearson

Cristina SinOrlanda TavaresSónia CardosoMaria J. Rosa (2018): European Higher Education and the Internal Market,
Palgrave Macmillan, Switzerland

Kristen Feiter (2020): The European Union's Single Market. Integration Towards the European Energy Union, GRIN Verlag

Literatura podstawowa

Council of the European Union http://ue.eu

European Commission http://ec.europa.eu

European Parliament www.europarl.eu

European Union Studies Association www.eustudies.org

Journal of Common Market Studies, Inderscience

US Mission to the European Union www.useu.be

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

14Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Lectures will be assessed based on the performance during regular lectures, data gathering and analysis project.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is equal to the grade received for the lectures.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 wspólny rynek europejski (common european market) Nieobliczana

5
wspólny rynek europejski (common european market) [wykład] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Rynek nieruchomości (Real estate markets) [moduł]

wycena nieruchomości (real estate appraisal)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2855_55S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. IWONA FORYŚ

Prowadzący zajęcia: dr hab. SEBASTIAN KOKOT

Cele przedmiotu: Introducing approaches, methods and techniques of real estate appraisal to the students

Wymagania wstępne: Student knows concepts and definitions of real estate managament

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows how to interpret process and result of real
estate valuation K_W161 EP1

Student has the knowledge of methods of real estate
valuation K_W162 EP3

umiejętności Student is able to do real estate valuation K_U151 EP2

kompetencje społeczne
Student is ready to use their knowledge and expert
knowledge in real estate appraisal domain K_K021 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: wycena nieruchomości (real estate appraisal)

Forma zajęć: wykład

21. Who is real estate valuer? 5 0

22. Value of real estate 5 0

43. Comparison approach 5 0

34. Income capitalization approach 5 0

25. Cost approach 5 0

26. Mixed approach 5 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Comparison approach - tasks 5 0
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42. Income capitalization approach - tasks 5 0

33. Cost approach - tasks 5 0

44. Mixed approach - tasks 5 0

Multimedia presentation and taksMetody kształcenia

(2018): European Valuation Standards, TEGoVA

(2005): International Valuation Standards., IVSC
Literatura podstawowa

Rzeczoznawca Majątkowy - journal.

Wycena - journal.
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Lecture: Test
Exercise: Real Estate Valuation Raport

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade of the course is average grading of lectures and laboratory exercises.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 wycena nieruchomości (real estate appraisal) Arytmetyczna

5 wycena nieruchomości (real estate appraisal) [wykład]
zaliczenie z
oceną

5
wycena nieruchomości (real estate appraisal) [laboratorium] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

wychowanie fizyczne (physical education)
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2401_32S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2

03
zajęcia z

wychowania
fizycznego

30 ZO0

04
zajęcia z

wychowania
fizycznego

30 ZO0

Razem 60 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr CEZARY JANISZYN

Prowadzący zajęcia: mgr CEZARY JANISZYN

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusaMetody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 wychowanie fizyczne (physical education) Nieobliczana

3
wychowanie fizyczne (physical education) [zajęcia z
wychowania fizycznego]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60

Liczba punktów ECTS 0

4 wychowanie fizyczne (physical education) Nieobliczana

4
wychowanie fizyczne (physical education) [zajęcia z
wychowania fizycznego]

zaliczenie z
oceną

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

zarządzanie finansami przedsiębiorstw (corporate finance management)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIWNEiZ_70S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 25
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr AGNIESZKA PREŚ-PEREPECZO

Prowadzący zajęcia: dr AGNIESZKA PREŚ-PEREPECZO

Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, w tym
zarządzania struktura kapitału, wartością przedsiębiorstwa oraz płynnością.

Wymagania wstępne:
Student posiada wiedzę z podstaw finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, oceny efektywności
inwestycji oraz podstawowe zagadnienia z prawa. Student posiada umiejętności w przeprowadzaniu kalkulacji
finansowych i analizowania procesów w przedsiębiorstwie.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna zasady strategicznego i operacyjne
zarządzania finansami przedsiębiorstw

K_W07
K_W091 EP1

Student zna wpływ decyzji finansowych i inwestycyjnych
na kreację wartości przedsiębiorstwa.

K_W07
K_W09
K_W10

2 EP2

Student zna metody i narzędzia oceny płynności
przedsiębiorstwa oraz zarządzaniem kapitałem
pracującym i gotówką.

K_W07
K_W09
K_W10

3 EP3

umiejętności

Student potrafi analizować koszty i korzyści źródeł
finansowania

K_U07
K_U09
K_U10

1 EP4

Student potrafi analizować wpływ decyzji finansowych i
inwestycyjnych na kreację wartości przedsiębiorstwa

K_U07
K_U09
K_U10

2 EP5

Student potrafi przygotować budżet i ustalić
zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne

K_U07
K_U09
K_U10

3 EP7

Student jest przygotowany do uzupełniania i poszerzania
wiedzy i umiejętności K_U184 EP10

kompetencje społeczne Student jest przygotowany do myślenia kreatywnego K_K01
K_K041 EP9

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie finansami przedsiębiorstw (corporate finance management)

Forma zajęć: wykład
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11. Potrzeba, zakres i złożoność zarządzania finansami przedsiębiorstw 5 0

12. Forma prawna, wielkość przedsiębiorstwa, cykl życia a dostęp do źródeł finansowania 5 0

23. Decyzje finansowe i inwestycyjne a kreacja wartości przedsiębiorstwa 5 0

24. Polityka dywidend w teorii i praktyce 5 0

25. Fuzje i przejęcia 5 0

16. Operacyjne zarządzanie finansami 5 0

27. Zarządzanie kapitałem obrotowy i gotówką w przedsiębiorstwie 5 0

28. Budżetowanie i raportowanie w operacyjnym zarządzaniu finansami 5 0

29. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 5 0

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Koszty i korzyści źródeł finansowania - studia przypadków 5 0

3
2. Studia przypadków źródeł kreacji wartości przedsiębiorstwa

5 0

43. Pomiar kreacji wartości przedsiębiorstwa w przykładach 5 0

14. Ocena płynności i ryzyko jej utraty 5 0

25. Zarządzanie kapitałem pracującym i zarządzanie gotówką - studia przypadków 5 0

26. Zarządzanie ryzykiem finansowym-studia przypadków 5 0

Prezentacja multimedialna, kalkulacje, studia przypadków, dyskusjaMetody kształcenia

Brigham E. F., Ehrhardt M. C. (2014): Financial Management. Theory and Practice, 14th edition, South-Western CENGAGE
Learning

Brigham E. F., Ehrhardt M. C. (2019): Financial Management. Theory and Practice, 16th edition, South-Western CENGAGE
Learning

Ehrhardt M.C, Brigham E.F. (2017): Corporate Finance: A Focused Approach 6th Edition., Cengage Learning, Boston,

Literatura podstawowa

Brigham E.F. Houston J. (2015): Zarządzanie finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN , WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP7,EP9SPRAWDZIAN

EP10,EP4,EP5,EP7,
EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Student uzyskuje zaliczenie z wykładu udzielając poprawnych odpowiedzi, uzyskując więcej niż 50%, na pytania w
pisemny teście.

Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią ważoną, gdzie:
80% stanowi wynik sprawdzaniu z oceną pozytywną za rozwiązanie więcej niż 50%,
20% stanowi bieżąca weryfikacja wiedzy i umiejętności w trakcie trwania przedmiotu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw jest średnią arytmetyczną z pozytywnych ocen
uzyskanych z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

5
zarządzanie finansami przedsiębiorstw (corporate finance
management)

Arytmetyczna

5
zarządzanie finansami przedsiębiorstw (corporate finance
management) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

5
zarządzanie finansami przedsiębiorstw (corporate finance
management) [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

zarządzanie informacją (information management)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2717_64S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 25 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr KAROLINA MUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr KAROLINA MUSZYŃSKA

Cele przedmiotu:
The goal of the course is to familiarize the student with structures of information systems in organizations as well as
methods, forms and tools of data collection, processing and sharing.

Wymagania wstępne: Computer literacy

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows the concepts of information, knowledge,
information management cycle, information architecture
and methods of processing and protecting data as well
as databases, data warehouses and content information
systems

K_W08
K_W131 EP1

Student knows different information systems used in
organizations and IT professionals responsible for
information management in organizations

K_W08
K_W13
K_W15

2 EP2

umiejętności
Student can design the structure of a database,
implement and use it with the support of appropriate
tools

K_U08
K_U12
K_U16

1 EP4

kompetencje społeczne

Student is ready to supplement their knowledge
regarding information management and use it to support
organizations in solving information management
problems

K_K021 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie informacją (information management)

Forma zajęć: laboratorium

21. Importance of information in organizations management 5 0

22. Structure of the information system of an organization 5 0

4
3. Techniques of data collection in organizations (databases, data warehouses, content management
systems) 5 0

24. Techniques for processing and analysis of information 5 0

25. Data sharing techniques in IT solutions of organizations. Data security 5 0

26. Introduction do databases and database management system 5 0
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47. Defining database structure (tables, relationships) - exercises 5 0

108. Constructing queries, designing forms and reports - exercises 5 0

29. Summary of knowledge on information management and overview of developed projects 5 0

online presentations developed jointly by students, online tutorial regarding database creation and management
Metody kształcenia

Laudon K.C., Laudon J.P. (2019): Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition, Pearson
Literatura podstawowa

McKnight W. (2014): Information management : strategies for gaining a competitive advantage with data , Morgan Kaufmann
Publishers

Steenbeek I. (2019): The Data Management Toolkit: A step-by-step implementation guide for the pioneers of data
management, Data Crossroads

Whitman M.E., Mattord H. (2018): Management of Information Security 6th Edition, Cengage Learning

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP4,EP5PROJEKT

EP1,EP2,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Student is evaluated on the basis of a written test, a project of designing and implementing a database and
performing indicated tasks during the course. To get a positive grade from the test the student must get at least 51%
of points. The same applies to the project. Performing 100% of course tasks raises the final grade by half grade.
Performing 80-99% of course tasks has no influence on the final grade. Performing 60-79% of course tasks lowers the
final grade by half grade. Performing less then 60% of course tasks lowers the final grade by one grade.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is an arithmetic average of the test and the project grades and can be additionally influenced by the
performance of course tasks, as explained in the conditions for obtaining a pass.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 zarządzanie informacją (information management) Nieobliczana

5
zarządzanie informacją (information management)
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

zarządzanie kapitałem ludzkim (human capital management)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2935_41S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 16 wykład 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr SANDRA MISIAK-KWIT

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA WIŚCICKA-FERNANDO

Cele przedmiotu:

The aim of the course is to raise awareness among students about the key role that people play in organizations and to
acquaint students with tools used in the area of Human Resources Management for the efficient use of human capital
in organizations.

Wymagania wstępne:
In the field of: knowledge: student knows basics of business management, skills: student is able to define business
strategy, analyze labour market, competences (attitudes): student is able to collaborate, analyze the situation in s
business environment, is communicative

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student knows the rules of recruitment of employees,
their evaluation, motivation, development, teamwork and
dismissal

K_W121 EP1

student knows the rules of functioning of the HR
department K_W122 EP2

umiejętności

student is able to analyze business environment and
changes in it K_U111 EP3

student has the ability to apply in practice Human
Resources Management tools K_U112 EP4

student has the ability to determine the HR strategy K_U113 EP5

kompetencje społeczne
student is ready to widen the knowledge about Human
Resource Management in organization K_K021 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie kapitałem ludzkim (human capital management)

Forma zajęć: wykład

2
1. Conception of Human Resource Management

6 0

3
2. The creation of human capital in organization

6 0

2
3. Planning, recruiting and selecting employees

6 0

2
4. Development of employees in the organization

6 0

2
5. Employee motivation

6 0

1/2



2
6. Employee assessment, Performance appraisal

6 0

2
7. Credit

6 0

lecture, case study, simulations solved in groups, exercisesMetody kształcenia

Fryczyńska M. (2015): Human Capital Management, Warsaw School of Economics, Warszawa

Holmqvist M., Spicer A. (2013): Managing ;human resources' by exploiting and exploring people's potentials, Emerald,
Bingley, U.K.

Matuska E. (2014): Human resources management in a modern company: the handbook for students of management and
human resources practitioners, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gdynia

Thomas H., Smith R., Diez F. (2013): Human Capital and global business strategy, Cambridge University Press, Cambridge

Literatura podstawowa

Baron A., Armstrong M. (2012): Human Capital Management: Achieving Added Value through People., Kogan Page, London-
Philadelphia

Sienkiewicz Ł. (2014): Competency-based human resources management: the lifelong learning perspective , Instytut Badań
Edukacyjnych, Warsaw

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

1Studiowanie literatury 0

1Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Credit for lectures - it is calculated as follows: result of the colloquium (50%) (descriptive questions), result of
practical exercises used for checking skills of the use of knowledge to solve real problems of human resources
management, and practical exercises are check by prepared reports (approx. 30% of points), result of the own project
(20%) - pass degree will get students, which got 60% of points, 3,5 - 70%, 4,0 - 80% of points, 4,5- 90%, 5,0 -95% of
points

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is equal to the grade received for the lecture.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6

zarządzanie kapitałem ludzkim (human capital management)
Nieobliczana

6
zarządzanie kapitałem ludzkim (human capital management)
[wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Rynek nieruchomości (Real estate markets) [moduł]

zarządzanie nieruchomościami (real estate management)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2857_56S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA GDAKOWICZ

Prowadzący zajęcia: dr ANNA GDAKOWICZ

Cele przedmiotu: Acquiring basic economic and legal knowledge concerning management of various types of real estates.

Wymagania wstępne:

- Knowledge: a student knows the material of the basic economics at the level of first degree studies in economics,
particularly has knowledge in the field of management, knows the basics of financial mathematics
- Skills: a student is able to independently perform logical reasoning on economic issues at the level of first degree
studies in economics
- Competence (attitudes): a student has inculcated habits of systematic self-learning and individual use of the literature
Relation to programme effects

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student has the knowledge of legal regulations in the
field of real estate management. K_W161 EP1

Student has the knowledge of the different types of
properties to manage. K_W162 EP2

Student has the knowledge of the management plan for
the property. K_W163 EP9

umiejętności

Student has the ability to prepare a management plan for
the property.

K_U07
K_U171 EP4

Student is able to work in a group, carry out assigned
tasks responsibly. K_U182 EP8

kompetencje społeczne

Student ie ready to use available research results
conducted by institutions and industry organizations,
recognizing the importance of the cooperation of these
organizations and sharing information.

K_K021 EP7

Student is ready to present his/her own solutions for the
property. K_K042 EP10

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie nieruchomościami (real estate management)

Forma zajęć: wykład
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31. Professional Property Management 5 0

22. Property Management Economics and Planning 5 0

23. The Management Plan for the Property 5 0

24. Residential Property 5 0

25. Office Property 5 0

26. Retail Property 5 0

27. Specialized Housing 5 0

Forma zajęć: ćwiczenia

31. How to became a property manager 5 0

22. Property managers associations 5 0

23. The management plan for the property 5 0

24. Selecting a property 5 0

25. Purpose and Client Objectives 5 0

26.  Property analysis 5 0

27. Market Analysis 5 0

Multimedia presentation, method of cases. Simulation methods, group work, analysis of source
documentsMetody kształcenia

Robert C.Kyle, Marie S.Spodek, Floyd M. Baird (2016): Property Management 10th Edition, Dearborn Real Estate Education,
La Crosse

Literatura podstawowa

Brandon & Heather Turner (2016): The  Book on Managing Rental Properties, BiggerPockets Publishing, Denver
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP10,EP4,EP7,
EP8,EP9PROJEKT

EP10,EP2,EP4,EP7,
EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Form and terms of examination:
Lecture: Students are evaluated on the basis of a written test on the basis of knowledge verification.
Discussion classes:   Students are evaluated on the basis of independent work in groups carried out during the
classes and the draft plan for real estate management.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Final grade from the course is the arithmetic mean of grades from lectures and classes.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 zarządzanie nieruchomościami (real estate management) Arytmetyczna

5
zarządzanie nieruchomościami (real estate management)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

5
zarządzanie nieruchomościami (real estate management)
[wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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12Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

zarządzanie pracą zespołową (team work management)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2865_13S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 wykład 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr JAROSŁAW POTERALSKI

Prowadzący zajęcia: dr ALEKSANDRA RUDAWSKA

Cele przedmiotu:
The goal of the course is to familiarize students with the basic principles of team work management, by developing
their skills and managerial competence

Wymagania wstępne: Basic knowledge of human resources management, communications and strategic planning.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student explains essence, role and main features of
teams and distinguishes teams from groups.

K_W11
K_W12
K_W14

1 EP1

Student describes factors that determine effective
teamwork

K_W12
K_W142 EP2

umiejętności

Student identifies problems occurring during teamwork
and proposes solutions K_U181 EP3

Student prepares written assignments on the topic of
teamwork

K_U16
K_U172 EP4

kompetencje społeczne
Student is ready to formulate their own ideas and prepare
projects.

K_K01
K_K041 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie pracą zespołową (team work management)

Forma zajęć: wykład

21. The essence of teamwork 1 0

32. Teamwork building blocks 1 0

23. Teamwork development 1 0

24. Leadership in teams 1 0

25. Problem solving and decision making in teams 1 0

26. Team effectiveness 1 0

27.  Communication and conflict management in a team 1 0
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Lecture with presentations and group discussion., Case study analysis., Simulations - games and exercises
considering communication, creativity, problem solving in smaller and bigger teams (learning by doing and
observing)

Metody kształcenia

Katzenbach J.R. , Smith D.K. (2005): The discipline of teams. , Harvard Business Review  July-August, pp. 162-171

West M. A.  (2012): Effective Teamwork: Practical Lessons from Organizational Research, 3rd ed. Wiley-Blackwell
Literatura podstawowa

Edmondson, A. C (2012): Teamwork on the fly: How to master the new art of teaming, Harvard Business Review (April)

J. Brett, K. Behfar, M.C. Kern (2006): Managing Multicultural Teams. , Harvard Business Review, November

L. Gratton, T.J. Ericson (2007): 8 Ways to Build Collaborative Teams, Harvard Business Review, November

Pentland A.  (2012): The new science of building great teams, Harvard Business Review (April)

Rudawska A. (2017): Students' Team Project Experiences and Their Attitudes Towards Teamwork, "Journal of Management
and Business Administration. Central Europe" Vol. 25, No. 1/2017, p. 78–97

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

12Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP3,EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Credit for the lectures consists of three elements:
-Case study on topic: "Effective teamwork" based on articles from "Harvard Business Review" and selected example
of a team - written assignment and presentation  - 60%
-Class assignments and case studies - 10%
-Final test - 30%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is the grade obtained for the lectures.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 zarządzanie pracą zespołową (team work management) Ważona

1
zarządzanie pracą zespołową (team work management)
[wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

zarządzanie projektami (project management)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2717_44S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 36
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr TOMASZ ŁUKASZEWSKI

Prowadzący zajęcia: dr GRZEGORZ SZYJEWSKI

Cele przedmiotu:
The objective of this course is to introduce students to the fundamentals of project management framework, with
special emphasis on the problems of defining, planning and implementation of projects.

Wymagania wstępne: None

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student has knowledge about system and object lifecycle
problems in the area of software engineering. K_W131 EP1

umiejętności
Student has ability to plan, to schedule and to implement
systems or processes using proper methods and
techniques

K_U12
K_U171 EP2

kompetencje społeczne
Student is ready to prepare projects and cooperate within
a group and be its leader.

K_K01
K_K031 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie projektami (project management)

Forma zajęć: wykład

21. Introduction to Project management 6 0

3
2. Scope management in projects

6 0

23. Time management in projects 6 0

44. Cost management and project finance 6 0

25. Risk management in projects 6 0

26. Project tracking and controlling 6 0

Forma zajęć: laboratorium

21. IT Project Scheduling 6 0

32. Development of Work Breakdown Structure (WBS) 6 0
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23. Time analysis using Critical Path Method 6 0

24. Resource definition and assignment 6 0

25. Cost management and project budgeting 6 0

26. Using IT application (MS Project) to support Project management 6 0

27. Project tracking 6 0

Project development
Working in groups
Case studies
Lectures with visual techniques

Metody kształcenia

Project Management Institute (2013): A guide to the project management body of knowledge : (PMBOK Guide), Project
Management Institute

Literatura podstawowa

Kathy Schwalbe (2012): An Introduction to project management , Kathy Schwalbe, LLC,

Trevor Leonard Young (2013): Successful project management, Kogan Page
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

The grade for laboratories depends on evaluation of the project developed in MS Project
The grade for the lecture and the cvaluation of the Project Control Book

To get a pass student has to be able to develop a project and to analyze it.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is the arithmetic average of grades obtained from the lecture and laboratories.

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 zarządzanie projektami (project management) Arytmetyczna

6 zarządzanie projektami (project management) [wykład]
zaliczenie z
oceną

6
zarządzanie projektami (project management) [laboratorium] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Analiza i diagnoza w przedsiębiorstwie (Analysis and diagnosis in enterprise [moduł]

zarządzanie ryzykiem (risk management)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2860_45S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ BERNAT

Prowadzący zajęcia: dr hab. TOMASZ BERNAT

Cele przedmiotu:
Study how to think about business from the perspective of of the risks that threaten its existence. Analysis and
application of ways of controlling risks.

Wymagania wstępne:
The student knows the basics of economics, finance, mathematics and the principles of market economy, student
know current economic events. The student is able to think analytically, properly formulate conclusions based on their
knowledge of the news from economic life.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student knows basic methodology of risk management

K_W01
K_W06
K_W07
K_W10

1 EP1

umiejętności
Student can make an analysis of company activity in
pattern of risk and methods of avoiding the risk

K_U01
K_U03
K_U05
K_U07

1 EP2

kompetencje społeczne
Student is ready to cooperate within an international
group of people in order to carry out business
tasks and projects.

K_K011 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie ryzykiem (risk management)

Forma zajęć: wykład

21. Risk - definitions and classifications 4 0

22. The risk management process 4 0

13. Risk management objectives vs. goals of the enterprise 4 0

24. Identification of risks in business 4 0

25. The risk assessment 4 0
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26. Composure risk 4 0

27. The financing and insurance risk 4 0

28. Risk management in practice 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Risk - definitions and classifications, uncentainty, the risk management process 4 0

2
2. Risk management process, objectives vs. goals of the enterprise in the risk management, the practice
of risk management 4 0

2
3. Identification of risks in business, the objective of risk identification, methods if identification, practice
of identification 4 0

24. The risk assessment definition, the methods of risk assessment, practice of risk assessment 4 0

2
5. Composure risk, alternative objectives of risk composure, optimal decision, the practice of risk
composure 4 0

2
6. The financing and insurance risk, method of risk financing, insurance, the types of insurance,
insurance as a risk management tool, optimalisation of the risk financing 4 0

37. Risk management in practice, the case studies analysis, using the methods of risk management 4 0

Main form of knowledge transfer is lectures with case studies. The main way of excercises is case studies solving,
also discussions and solving exercises in e-learning system.Metody kształcenia

 The Art of Service - Enterprise Risk Management Plan Publishing (2021): Enterprise Risk Management Plan A Complete
Guide, theartofservice.com

George Rejda, Michael McNamara (2016): Principles of Risk Management and Insurance, Pearson Series in Finance, London
Literatura podstawowa

 Christopher J Hodson  (2019): Cyber Risk Management: Prioritize Threats, Identify Vulnerabilities and Apply Controls , Kogan
Page, New York

Christian B. Smart (2021): Solving for Project Risk Management: Understanding the Critical Role of Uncertainty in Project
Management, MCGraw Hill, New York

journal : International Journal of Risk Assessment and Management, Inderscience

journal : Risk Management , Palgrave Macmillan

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

12Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Credit for classes: presentation of the own case studies with the example of risk management.
The activities of the students during the exercises will be taken under consideration and a support for exercise mark.

Credit for lectures: a test done on e-studia system.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade of the course is calculated on the basis arithmetic average exercise and lecture.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 zarządzanie ryzykiem (risk management) Arytmetyczna

4 zarządzanie ryzykiem (risk management) [wykład]
zaliczenie z
oceną

4 zarządzanie ryzykiem (risk management) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



8Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-EaITA-O-I-S-21/22Z

zastosowania pakietów statystycznych (statistical software applications)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Economics and IT Applications

US71AIJ2856_35S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr KRZYSZTOF DMYTRÓW

Prowadzący zajęcia: dr KRZYSZTOF DMYTRÓW

Cele przedmiotu:
Goal of the course/module: to teach students handling of statistical software such as Analysis ToolPak and R
language, especially in order to recognise and analyse statistical regularities of economic variables distributions,
correlations between variables and dynamics of variables observed in many markets.

Wymagania wstępne:

1. Knowledge: a knowledge of descriptive statistics, statistical inference, econometric modelling and general economic
knowledge of macro- and microeconomics phenomena analysis is demanded.
2. Skills: abilities to determining descriptive parameters in statistics, drawing conclusions from data deriving from
random sample, interpreting analysis results and drawing logical conclusions as a result of inductive reasoning.
3. Competencies (Attitudes): Student is aware of advantages and disadvantages of using statistical computer software.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student is aware of advantages and disadvantages of
using selected statistical software K_W081 EP1

Student knows methods and tools in the processing and
storage of information, and is able to prepare and
analyse statistical data

K_W06
K_W102 EP2

Student knows assumptions, methods and tools of
economic phenomena forecasting

K_W08
K_W103 EP3

umiejętności

Student is able to use his knowledge about statistical
software applications such as Analysis ToolPak and R
language in order to analyse real economic phenomena
and processes

K_U06
K_U101 EP4

Student is able to analyse causes and course of
economic phenomena using statistical software
applications such as Analysis ToolPak, or R language in
the right way

K_U102 EP5

Student is able to forecast economic phenomena using
statistical software applications such as Analysis
ToolPak, or R language in the right way

K_U103 EP6

kompetencje społeczne

Student understands the need of continual learning
because of permanent computer tools and statistical
software development

K_K021 EP7

Student realizes that the statistical software is highly
important in real economic applications K_K022 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: zastosowania pakietów statystycznych (statistical software applications)

1/3



Forma zajęć: laboratorium

4
1. Methods of distribution analysis for economic variables, using statistical software called Analysis
ToolPak (in Excel). Statistical data preparing and analysis with the use of tools such as Histogram,
Descriptive Statistics, Rank and Percentile.

4 0

4
2. Regression and correlation analysis for economic variables, using Analysis ToolPak's tools such as
Covariance, Correlation, Regression. 4 0

2

3. The probability determining for selected distributions of random variables and statistical hypothesis
verification with the use of Analysis ToolPak's tools such as Random Number Generation, Sampling,
Analysis of Variance (ANOVA): Single Factor, Two-Factor with Replication, Two-Factor without
Replication. F-test Two Sample for Variance, t-test: Paired Two Sample for Means, t-test: Two-Sample
Assuming Equal Variances, t-test: Two-Sample Assuming Unequal Variances, z-test: Two Sample for
Means.

4 0

44. Application of R language using in the distribution analysis for economic variables. 4 0

4

5. The probability determining for selected distributions of random variables and statistical hypothesis
verification with the use of R language, such as: Analysis of Variance (ANOVA): Single Factor, Two-
Factor with Replication, Two-Factor without Replication. F-test Two Sample for Variance, t-test: Paired
Two Sample for Means, t-test: Two-Sample Assuming Equal Variances, t-test: Two-Sample Assuming
Unequal Variances, z-test: Two Sample for Means.

4 0

46. Correlation and regression analysis in R language 4 0

2
7. Time series and forecasting in R language: trend analysis, analysis of seasonality and exponential
smoothing models. 4 0

6
8. Measuring the similarity. Multivariate statistical analysis: Cluster analysis, factor analysis,
classification trees and linear ordering. Application of GDM in R software environmental. 4 0

Education methods: A short introduction to the lesson as a multimedia presentation (15-20 min.),
explaining the main goal of laboratories and problems to sort out. The rest of lessons - computer work supervised by
teacher.

Metody kształcenia

Aczel, A., Sounderpandian, J. (2009): Complete Business Statistics 7th Edition, McGraw-Hill/Irwin

Cleff, Thomas (2019): Applied Statistics and Multivariate Data Analysis for Business and Economics. A Modern Approach
Using SPSS, Stata, and Excel, Springer, Cham

Literatura podstawowa

Venables, W. N., Smith, D. M. and the R Core Team (2021): An Introduction to RLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Students are assessed on the basis of the project. Its completeness and correctness is taken into account.
Students receive grade 3.0 if they obtain at least 50% of total number of points from the project.
Students receive grade 3.5 if they obtain at least 70% of total number of points from the project.
Students receive grade 4.0 if they obtain at least 80% of total number of points from the project.
Students receive grade 4.5 if they obtain at least 90% of total number of points from the project.
Students receive grade 5.0 if they obtain at least 95% of total number of points from the project.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is equal to the grade obtained from laboratories.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

zastosowania pakietów statystycznych (statistical software
applications)

Nieobliczana

4
zastosowania pakietów statystycznych (statistical software
applications) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



 
 

 
SYLLABUS 

 
ECONOMICS OF CITIES AND REGIONS 

 
course id: US54AIJ3036_24S 

 
 

Nazwa przedmiotu / Course name: Economics of cities and regions 

Nazwa kierunku / Study area: SPATIAL ECONOMY 
 

Forma studiów / 
Form of studies:  
first degree 
(Bachelor), full - time 
 

Profil studiów / Study profile: 
general academic 

Specjalność / Specialization:  
- 

Rok / Academic 
year: 
2 
 

Semestr / 
semester: 
3 (winter) 

Status przedmiotu 
/ course status: 
facultative 

Język przedmiotu / course language: 
English 
 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ / LEARNING OUTCOMES 

 
Kategoria /  
Category 

L.p. / 
No. 

Opis efektu / 
Outcome description 

KNOWLEDGE 

EP1 The student lists and describes the individual factors affecting the 
development of business in cities 

EP2 The student characterizes the processes of shaping the relationship between 
the level of industrialization and the increase in the number of urban 
population, the level of its professional qualifications, life model, etc. 

EP3 The student characterizes the processes of shaping the relationship between 
the economic strength of the city and the radius of its impact on adjacent 
areas 

SKILLS 

EP4 Student analyzes and assesses the impact of local markets on the 
development of the economic base of cities 

EP5 The student verifies the various dependencies and benefits of the location of 
local markets for the city and recognizes the reasons for each of these factors 

EP6 The student proves the effectiveness of individual methods of analyzing the 
functioning of the urban economy 

SOCIAL 
COMPETENCES 

EP7 The student is ready to work independently to propose creative ways of 
managing the city's development 

TREŚCI PROGRAMOWE / COURSE PROGRAM 
L.p
. / 
No
. 

Treści / Content semestr / 
semester 

liczba 
godzin 

/ 
Hours 

Forma zajęć: wykład / Type of classes: lecture 
1 Basics of economic activity in cities  1 
2 The city and its functions against the background of the economic base. 

City classification criteria 
 1 

3 Areas of urban economy  1 
4 Business entities in the city  1 
5 Local markets as factors of economic development of cities  1 
6 Budget and credit rules for supplying the urban economy  1 
7 Methods for analyzing the functioning of the urban economy  1 
8 Theoretical foundations of local and regional development  1 
9 Public administration and the regional and local economy  1 
10 Competitiveness of the regional and local economy  1 
11 Regional policy  1 
12 Programming regional and local economy  2 
13 Regional and local economy management  2 
    



Forma zajęć: ćwiczenia /  Type of classes: exercises  
1 Share of the city (subregion) in creating the region's GDP  1 
2 City functions, economic activity, economic entities  2 
3 Commuting, range of influence of a large city (agglomeration) in a 

regional system 
 2 

4 Municipal management, water supply and sewage systems  2 
5 Housing economy  2 
6 Financial economy. Revenue of local government units  2 
7 Local government units' expenses and budget  2 
8 Competitiveness of cities and regions  2 
    

 
Metody kształcenia / 
Teaching methods: 
 

 
Analysis of texts with discussion, Development of the project (paper), Group work, 
Solving tasks, Analysis of critical events and cases, Information talk, consolidation, 
control and presenting new messages. 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 
/ 
Methods of 
verification of 
learning outcomes  

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa / 

The number of learning 
outcome from syllabus 

EGZAMIN PISEMNY / WRITTEN EXAM  
EGZAMIN USTNY / ORAL EXAM  
KOLOKWIUM / WRITTEN TEST EP1,EP2,EP3 
OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK /   
PRACA DYPLOMOWA / DIPLOMA THESIS  
PRACA PISEMNA / ESEJ / RECENZJA / WRITTEN 
ESSAY/ REVIEW  

EP4,EP5,EP6,EP7 

PREZENTACJA / PRESENTATION  
PROJEKT / PROJECT EP4,EP5,EP6 
SPRAWDZIAN / TEST  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA 
POPRZEZ OBSERWACJE) 
PRACTICAL (verification by observation) 

EP7 

Forma i warunki 
zaliczenia / 
Form and conditions 
of completion 

Written colloquium - knowledge from lectures and literature. 
Completion of exercises based on: implementation of a collective project based on 
partial tasks, written development of tasks (at individual exercise meetings). 
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu  /  The calculation of a final grade 
The final grade is the average of the exercises and written test. 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  / 
The method of 
calculating final 
grade 

Semes
ter Przedmiot / Course 

Rodzaj 
zaliczenia / 

Type of exam 

Metoda 
obliczania 

oceny / 
Method of 

grade 
calculation 

 

Waga do 
średniej 

/ 
Average 
weight 

3 Economics of cities 
and regions 

 weight  

3 Economics of cities 
and regions 
[exercises] 

credit with a 
grade 

 0,5 

3 Economics of cities 
and regions [lectures] 

credit with a 
grade 

 0,5 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA / STUDENT WORKLOAD  

 
Łączny nakład pracy 
studenta w godz. /  
Total workload  in hours 

75 

Liczba punktów ECTS / 
Number of ECTS 

3 

 
 
 



 
 

 
SYLLABUS 

 
ECONOMICS OF TOURISM AND RECREATION 

 
course id: US181AIJ3350_23S 

 
Nazwa przedmiotu / Course name: Economics of tourism and recreation 

Nazwa kierunku / Study area: TOURISM AND RECREATION 
 

Forma studiów / 
Form of studies:  
first degree 
(Bachelor), full – time 
 

Profil studiów / Study profile: 
general academic 

Specjalność / Specialization:  
- 

Rok / Academic 
year: 
1 
 

Semestr / 
semester: 
2 (summer) 

Status przedmiotu 
/ course status: 
facultative 

Język przedmiotu / course language: 
English 
 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ / LEARNING OUTCOMES 

 
Kategoria /  
Category 

L.p. / 
No. 

Opis efektu / 
Outcome description 

KNOWLEDGE 
EP1 The student has basic knowledge about the economics of tourism and 

recreation and its place in the system of economic sciences 
EP2 The student knows the basic economic categories, laws, regularities and 

phenomena occurring on the market of tourist and recreational services 

SKILLS 

EP3 The student is able to analyze and evaluate economic phenomena occurring 
on the market of tourist and recreational services 

EP4 Student is able to predict various market situations and solve problems using 
the acquired knowledge about the functioning of the tourist and recreational 
market 

SOCIAL 
COMPETENCES 

EP5 The student is sensitive to the importance of objectivity in the analysis and 
assessment of economic phenomena occurring on the market of tourist and 
recreational services 

EP6 The student shows readiness to discuss the importance of economic 
phenomena occurring on the market of tourist and recreational services 

TREŚCI PROGRAMOWE / COURSE PROGRAM 
L.p
. / 
No
. 

Treści / Content semestr / 
semester 

liczba 
godzin 

/ 
Hours 

Forma zajęć: wykład / Type of classes: lecture 
1 Economics of tourism and recreation in the system of economic sciences   
2 Place of tourism and recreation in the economy   
3 Market of tourist and recreational services   
4 Tourist and recreational demand   
5 Tourist and recreation supply   
6 Prices for tourist and recreational services   
7 State policy in the area of recreation tourism   
8 International tourism   
    

Forma zajęć: ćwiczenia /  Type of classes: exercises  
1 Basic concepts and definitions in the field of tourism and recreation; links 

between tourism and recreation 
  

2 Selected forms of tourism (exercises in groups)   
3 Functions performed by tourism and recreation. Tourism and recreation 

dysfunctions 
  

4 Tourism economy; classification of tourist and recreational activities 
(exercises in groups). Tourism industry. The importance of the tourism 
sector 

  



5 Tourist and recreational demand - basic dependencies   
6 Tourist supply; characteristics of tourist supply; measures of tourist and 

recreational supply 
  

7 Tourist and recreational product   
8 Recreational services   
9 Determinants and methods of pricing tourist and recreational services   
10 Tourist and recreational policy   
11 Quality of tourist and recreational services   
12 Characteristics of international tourism (exercises in groups)   
13 Participation of Poles in tourist trips   
14 Tourism Satellite Account   

 
Metody kształcenia / 
Teaching methods: 
 

 
analysis of texts with discussion, multimedia presentations, group work, case studies 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 
/ 
Methods of 
verification of 
learning outcomes  

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa / 

The number of learning 
outcome from syllabus 

EGZAMIN PISEMNY / WRITTEN EXAM EP1, EP2, EP3 
EGZAMIN USTNY / ORAL EXAM  
KOLOKWIUM / WRITTEN TEST EP1, EP3, EP4 
OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK /   
PRACA DYPLOMOWA / DIPLOMA THESIS  
PRACA PISEMNA / ESEJ / RECENZJA / WRITTEN 
ESSAY/ REVIEW  

 

PREZENTACJA / PRESENTATION  
PROJEKT / PROJECT EP2, EP4, EP5, EP6 
SPRAWDZIAN / TEST  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA 
POPRZEZ OBSERWACJE) 
PRACTICAL (verification by observation) 

 

Forma i warunki 
zaliczenia / 
Form and conditions 
of completion 

Lecture: written exam (descriptive questions, test questions) covering knowledge of 
lectures and recommended literature. 
Exercises: written test (descriptive questions, test questions), student's own work, 
activity, presence 
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu  /  The calculation of a final grade 
The final grade in is the exam grade. 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  / 
The method of 
calculating final 
grade 

Semes
ter Przedmiot / Course 

Rodzaj 
zaliczenia / 

Type of exam 

Metoda 
obliczania 

oceny / 
Method of 

grade 
calculation 

 

Waga do 
średniej 

/ 
Average 
weight 

2 Economics of tourism 
and recreation 

 Weight  

2 Economics of tourism 
and recreation 

[lectures] 

exam  1 

2 Economics of tourism 
and recreation 

[exercises] 

credit with a 
grade 

 0 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA / STUDENT WORKLOAD  

 
Łączny nakład pracy 
studenta w godz. /  
Total workload  in hours 

100 

Liczba punktów ECTS / 
Number of ECTS 

4 

 
 
 



 
 

 
SYLLABUS 

 
E-TECHNOLOGIES IN TOURISM AND RECREATION 

 
course id: US181AIJ3337_37S 

 
Nazwa przedmiotu / Course name: E-technologies in tourism and recreation 

Nazwa kierunku / Study area: TOURISM AND RECREATION 
 

Forma studiów / 
Form of studies:  
first degree 
(Bachelor), full - time 
 

Profil studiów / Study profile: 
general academic 

Specjalność / Specialization:  
- 

Rok / Academic 
year: 
2 
 

Semestr / 
semester: 
4 (summer) 

Status przedmiotu 
/ course status: 
facultative 

Język przedmiotu / course language: 
English 
 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ / LEARNING OUTCOMES 

 
Kategoria /  
Category 

L.p. / 
No. 

Opis efektu / 
Outcome description 

KNOWLEDGE 

EP1 The student has knowledge of the role that information technologies play in 
tourism and recreation 

EP2 The student knows the basic definitions regarding databases, business 
intelligence, spreadsheets and understands the possibilities of their 
application to support tourist and recreational activities 

EP3 The student has knowledge of online tools that can be used to support 
tourism businesses 

SKILLS 

EP4 The student can use statistical data 
EP5 The student is able to carry out simple analyzes using Business Intelligence 

systems to support decision-making processes 
EP6 The student is able to apply e-tools for conducting economic and financial 

analyzes in a tourist enterprise 
Ep7 The student is able to use the Internet and information technologies for 

tourism marketing and in the process of designing a new investment or tourist 
service 

SOCIAL 
COMPETENCES 

EP8 The student is aware of the responsibility associated with the results of the 
analysis, and thus understands the need to maintain accuracy and 
professionalism in their activities 

TREŚCI PROGRAMOWE / COURSE PROGRAM 
L.p
. / 
No
. 

Treści / Content semestr / 
semester 

liczba 
godzin 

/ 
Hours 

Forma zajęć: ćwiczenia /  Type of classes: laboratory 
 The role of databases in tourism management  2 
 The tourist services market in Poland - basic concepts and indicators  2 
 Analysis of the tourist services market in the marketing aspect using 

Business Intelligence tools 
 4 

 Analysis of the tourist services market in terms of employment using 
Business Intelligence tools 

 4 

 Analysis of the market of tourist services in the aspect of transport using 
Business Intelligence tools 

 4 

 IT support for decision-making processes in tourism and recreation  4 
 Cost analysis in a tourist enterprise using e-tools  4 
 Price policy in a tourist enterprise - exercises using e-tools  4 
 Budgeting in a tourist enterprise - exercises using e-tools  4 
 E-tools supporting quality management in a tourist enterprise  4 
 Economic and technological conditions related to the design of a new  9 



investment or tourist service (project) 
    

 
Metody kształcenia / 
Teaching methods: 
 

 
Work at the computer using desktop software and cloud services, multimedia 
presentation, problem tasks, group work, discussion, e-learning 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 
/ 
Methods of 
verification of 
learning outcomes  

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa / 

The number of learning 
outcome from syllabus 

EGZAMIN PISEMNY / WRITTEN EXAM  
EGZAMIN USTNY / ORAL EXAM  
KOLOKWIUM / WRITTEN TEST  
OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK /   
PRACA DYPLOMOWA / DIPLOMA THESIS  
PRACA PISEMNA / ESEJ / RECENZJA / WRITTEN 
ESSAY/ REVIEW  

 

PREZENTACJA / PRESENTATION  
PROJEKT / PROJECT EP1, EP2, , EP3, EP4, EP5, 

EP7, EP7, EP8 
SPRAWDZIAN / TEST  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA 
POPRZEZ OBSERWACJE) 
PRACTICAL (verification by observation) 

 

Forma i warunki 
zaliczenia / 
Form and conditions 
of completion 

Implementation of the project in accordance with substantive and technical 
assumptions 
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu  /  The calculation of a final grade 
The final grade is a weighted average 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  / 
The method of 
calculating final 
grade 

Semes
ter Przedmiot / Course 

Rodzaj 
zaliczenia / 

Type of exam 

Metoda 
obliczania 

oceny / 
Method of 

grade 
calculation 

 

Waga do 
średniej 

/ 
Average 
weight 

4 E-technologies in 
tourism and recreation 

 Weight  

4 E-technologies in 
tourism and recreation 

[laboratory] 

credit with a 
grade 

 1 

     
 

NAKŁAD PRACY STUDENTA / STUDENT WORKLOAD  
 

Łączny nakład pracy 
studenta w godz. /  
Total workload  in hours 

100 

Liczba punktów ECTS / 
Number of ECTS 

4 

 
 
 



 
 

 
SYLLABUS 

 
FINANCING THE TOURISM DEVELOPMENT 

 
course id: US181AIIJ3313_52S 

 
Nazwa przedmiotu / Course name: Financing the tourism development 

Nazwa kierunku / Study area: TOURISM AND RECREATION 
 

Forma studiów / Form 
of studies:  
second degree (Master), 
full - time 
 

Profil studiów / Study profile: 
general academic 

Specjalność / Specialization:  
- 

Rok / Academic 
year: 
2 
 

Semestr / 
semester: 
3 (winter) 

Status przedmiotu 
/ course status: 
facultative 

Język przedmiotu / course language: 
English 
 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ / LEARNING OUTCOMES 

 

Kategoria /  
Category 

L.p. 
/ 

No. 
Opis efektu / 

Outcome description 

KNOWLEDGE 
EP1 The student defines and characterizes the basic concepts related to the 

financing of tourism development 
EP2 Student lists sources and types of financing 

SKILLS 
EP3 The student discusses the functioning and specificity of the tourism 

development financing system 
EP4 Student classifies and compares the basic types and sources of financing 

SOCIAL 
COMPETENCES 

EP5 Student identifies institutions financing tourism development and defines their 
importance for local development 

EP6 The student critically assesses the effects of the proposed solutions for 
financing tourism development 

TREŚCI PROGRAMOWE / COURSE PROGRAM 
L.p
. / 
No
. 

Treści / Content semestr / 
semester 

liczba 
godzin 

/ 
Hours 

Forma zajęć: wykład / Type of classes: lecture 
 The essence and importance of finance in tourism    
 The importance of equity in the enterprise   
 Sources of financing enterprises   
 Institutions financing the development of tourism   
 Instruments financing tourism development   
 Financing the development of tourism and recreation from EU funds   

Forma zajęć: ćwiczenia /  Type of classes: exercises 
 Finance in tourism - practical aspects   
 Determinants of financing sources selection   
 Analysis of financing sources for enterprises   
 Analysis of financial instruments financing the development of tourism   
 Financial infrastructure at the regional level - objective and subjective 

approach 
  

 Financial capacity analysis   
 Financing the development of tourism and recreation from EU funds - 

case studies 
  

 
Metody kształcenia / 
Teaching methods: 
 

 
multimedia presentations, case study, open discussion, work in groups 

Metody weryfikacji  Nr efektu uczenia się z 



efektów uczenia się 
/ 
Methods of 
verification of learning 
outcomes  

sylabusa / 
The number of learning 
outcome from syllabus 

EGZAMIN PISEMNY / WRITTEN EXAM  
EGZAMIN USTNY / ORAL EXAM  
KOLOKWIUM / WRITTEN TEST EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, 

EP6 
OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK /   
PRACA DYPLOMOWA / DIPLOMA THESIS  
PRACA PISEMNA / ESEJ / RECENZJA / WRITTEN 
ESSAY/ REVIEW  

 

PREZENTACJA / PRESENTATION  
PROJEKT / PROJECT  
SPRAWDZIAN / TEST  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA 
POPRZEZ OBSERWACJE) 
PRACTICAL (verification by observation) 

EP2, EP3, EP5, EP6 

Forma i warunki 
zaliczenia / 
Form and conditions 
of completion 

Exercises grade: one written test at the end of the semester. Student's knowledge 
base and the ability to use it in practice in solving tasks and cases are assessed. 
 The student is required to attend and be active in class, the activity is treated as 
practical classes; verification by observation. 
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu  /  The calculation of a final grade 
The final grade is the arithmetic average of the evaluation of lectures and exercises 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  / 
The method of 
calculating final grade 

Seme
ster Przedmiot / Course 

Rodzaj 
zaliczenia / 

Type of exam 

Metoda 
obliczania 

oceny / 
Method of 

grade 
calculation 

 

Waga do 
średniej 

/ 
Average 
weight 

 Financing the tourism 
development 

 Arithmetic  

 Financing the tourism 
development 
[exercises] 

credit with a 
grade 

  

 Financing the tourism 
development [lecture] 

credit with a 
grade 

  

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA / STUDENT WORKLOAD  

 
Łączny nakład pracy 
studenta w godz. /  
Total workload  in hours 

100 

Liczba punktów ECTS / 
Number of ECTS 

4 

 
 
 



 
 

 
SYLLABUS 

 
FUNCTIONING OF TOURIST AND RECREATIONAL ENTITIES 

 
course id: US181AIJ3350_33S 

 
Nazwa przedmiotu / Course name: Functioning of tourist and recreational entities 

Nazwa kierunku / Study area: TOURISM AND RECREATION 
 

Forma studiów / 
Form of studies:  
first degree 
(Bachelor), full - time 
 

Profil studiów / Study profile: 
general academic 

Specjalność / Specialization:  
- 

Rok / Academic 
year: 2 
 

Semestr / 
semester: 
3 (winter) 

Status przedmiotu 
/ course status: 
facultative 

Język przedmiotu / course language: 
English 
 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ / LEARNING OUTCOMES 

 
Kategoria /  
Category 

L.p. / 
No. 

Opis efektu / 
Outcome description 

KNOWLEDGE 

EP1 The student defines different types of enterprises 
Tourist 

EP2 The student explains the principles of enterprises of functioning on tourism 
market 

EP3 The student has knowledge of the principles of creating and development of 
various forms of entrepreneurship in the field of tourism and recreation, 
including essential sources for raising funds for the creation and 
implementation of projects. 

SKILLS 
EP4 The student solves management problems in tourism enterprises 
EP5 The student is able to present a constructive criticism about the ways of 

functioning tourism enterprises 

SOCIAL 
COMPETENCES 

EP6 The student demonstrates an attitude of readiness to solve human resource 
management problems in tourism enterprises 

EP7 The student appreciates lifelong learning 

TREŚCI PROGRAMOWE / COURSE PROGRAM 
L.p
. / 
No
. 

Treści / Content semestr / 
semester 

liczba 
godzin 

/ 
Hours 

Forma zajęć: wykład / Type of classes: lecture 
1 Basic concepts of the functioning of enterprises  2 
2 Characteristics and typology of tourist and recreational enterprises  2 
3 Operation of hotel chains  2 
4 Operation of enterprises on the tourism media market  2 
5 The role of the Convention Bureau in the operation of hotel enterprises  2 
6  The functioning of tourist and recreational enterprises and the concept of 

sustainable development 
 3 

7 Quality management in tourist enterprises  2 
Forma zajęć: ćwiczenia /  Type of classes: exercises  
1 Tourism and recreation enterprise, types of tourism and recreation 

enterprises 
 4 

2 Sources of obtaining funds for the activities of entities in the field of 
tourism and recreation 

 3 

3 The essence and creation of the mission and vision of a tourist and 
recreational enterprise. 

 3 

4   Undertaking economic activity in tourism and recreation  3 
5 The procedure for setting up a sole proprietorship in tourism and 

recreation 
 3 

6 Organizational structure of a hotel enterprise  3 



7   Organizational culture of the tourist and recreational enterprise  3 
8 Customer service in a tourist and recreation enterprise  4 
9 Human resources management in a tourist and recreational enterprise  4 

 
Metody kształcenia / 
Teaching methods: 
 

Multimedia presentation, analysis of texts with discussion, group work  
 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 
/ 
Methods of 
verification of 
learning outcomes  

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa / 

The number of learning 
outcome from syllabus 

EGZAMIN PISEMNY / WRITTEN EXAM EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, 
EP6, EP7 

EGZAMIN USTNY / ORAL EXAM  
KOLOKWIUM / WRITTEN TEST EP1, EP2, EP4, EP7 
OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK /   
PRACA DYPLOMOWA / DIPLOMA THESIS  
PRACA PISEMNA / ESEJ / RECENZJA / WRITTEN 
ESSAY/ REVIEW  

 

PREZENTACJA / PRESENTATION  
PROJEKT / PROJECT  
SPRAWDZIAN / TEST  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA 
POPRZEZ OBSERWACJE) 
PRACTICAL (verification by observation) 

 

Forma i warunki 
zaliczenia / 
Form and conditions 
of completion 

The condition of passing the course is passing the exam carried out in writing, from 
lecture content. The exam can be taken by students who have received prior credit 
from exercises. The basis for passing the exercises is participation in classes, 
preparing the practical tasks, obtaining a positive grade from the tests and active 
participation in classes. 
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu  /  The calculation of a final grade 
The final grade is the weighted average of the grades obtained. 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  / 
The method of 
calculating final 
grade 

Semes
ter Przedmiot / Course 

Rodzaj 
zaliczenia / 

Type of exam 

Metoda 
obliczania 

oceny / 
Method of 

grade 
calculation 

 

Waga do 
średniej 

/ 
Average 
weight 

3 Functioning of tourist 
and recreational 

entities 

 Weight  

3 Functioning of tourist 
and recreational 

entities (exercises) 

credit with a 
grade 

 0 

3 Functioning of tourist 
and recreational 
entities (lecture) 

exam   1 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA / STUDENT WORKLOAD  

 
Łączny nakład pracy 
studenta w godz. /  
Total workload  in hours 

100 

Liczba punktów ECTS / 
Number of ECTS 

4 

 
 
 



 
 

 
SYLLABUS 

 
HOTEL BUSINESS 

 
course id: US181AIJ3350_34S 

 
Nazwa przedmiotu / Course name: Hotel business 

Nazwa kierunku / Study area: TOURISM AND RECREATION 
 

Forma studiów / 
Form of studies:  
first degree 
(Bachelor), full - time 
 
 

Profil studiów / Study profile: 
general academic 

Specjalność / Specialization:  
- 

Rok / Academic 
year: 
2 

Semestr / 
semester: 
3 (winter) 

Status przedmiotu 
/ course status: 
facultative 

Język przedmiotu / course language: 
English 
 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ / LEARNING OUTCOMES 

 
Kategoria /  
Category 

L.p. / 
No. 

Opis efektu / 
Outcome description 

KNOWLEDGE 

EP1 The student is able to define the main terms in the field of hospitality 
EP2 The student is able to characterize accommodation facilities appearing on the 

hotel market 
EP3 The student has basic knowledge about the hotel market 

SKILLS 
EP4 The student is prepared to independently solve problems in the hotel industry 
EP5 The student knows how to use the industry language. 

SOCIAL 
COMPETENCES 

EP6 During the problem discussion in classes, the student demonstrates an 
attitude of readiness to respect the views of other discussion participants 

EP7 The student is ready to think and act in an entrepreneurial manner 

TREŚCI PROGRAMOWE / COURSE PROGRAM 
L.p
. / 
No
. 

Treści / Content semestr / 
semester 

liczba 
godzin 

/ 
Hours 

Forma zajęć: wykład / Type of classes: lecture 
1 Basic terminology related to hotel industry  2 
2 Outline of hotels' history  2 
3 Hotel services - features and classification  2 
4 Components of a hotel facility  2 
5 The specificity of the hotel industry  3 
6 Icons of the global hotel industry  2 
7 Chain Hotels   2 

Forma zajęć: ćwiczenia /  Type of classes: exercises  
1 Classification and categorization of hotel facilities  2 
2 Filling out classification and categorization applications for hotel facilities  4 
3 Creating a hotel offer for a specific target group  4 
4 Hotel services distribution systems  4 
5 Hotel reception  2 
6 The condition of accommodation in Poland  4 
7 Hotel gastronomy  2 
8 Business tourism in the hotel industry  4 
9 Presentation of the most interesting hotel enterprises in Poland and in 

the world 
 4 

 
Metody kształcenia / 
Teaching methods: 
 

 
project preparation, written text, multimedia presentations, group work 



Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 
/ 
Methods of 
verification of 
learning outcomes  

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa / 

The number of learning 
outcome from syllabus 

EGZAMIN PISEMNY / WRITTEN EXAM EP1, EP2, EP3, EP4 
EGZAMIN USTNY / ORAL EXAM  
KOLOKWIUM / WRITTEN TEST EP1, EP2, EP3, EP4 
OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK /   
PRACA DYPLOMOWA / DIPLOMA THESIS  
PRACA PISEMNA / ESEJ / RECENZJA / WRITTEN 
ESSAY/ REVIEW  

 

PREZENTACJA / PRESENTATION  
PROJEKT / PROJECT EP5, EP6, EP7 
SPRAWDZIAN / TEST  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA 
POPRZEZ OBSERWACJE) 
PRACTICAL (verification by observation) 

 

Forma i warunki 
zaliczenia / 
Form and conditions 
of completion 

The condition of obtaining credit for the subject is passing the exercises and passing 
the exam. 
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu  /  The calculation of a final grade 
The final grade in is the exam grade 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  / 
The method of 
calculating final 
grade 

Semes
ter Przedmiot / Course 

Rodzaj 
zaliczenia / 

Type of exam 

Metoda 
obliczania 

oceny / 
Method of 

grade 
calculation 

 

Waga do 
średniej 

/ 
Average 
weight 

3 Hotel business  weight  
3 Hotel business 

(exercises) 
credit with a 

grade 
 0 

3 Hotel business 
(lecture) 

exam  1 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA / STUDENT WORKLOAD  

 
Łączny nakład pracy 
studenta w godz. /  
Total workload  in hours 

100 

Liczba punktów ECTS / 
Number of ECTS 

4 

 
 
 



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Behavioral economics (ekonomia behawioralna)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_14S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 43
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr AGNIESZKA BRETYN

Prowadzący zajęcia: dr AGNIESZKA BRETYN

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z behawioralną perspektywą ekonomii oraz wybranymi możliwościami
zastosowania tej dziedziny w praktyce. Studenci zapoznają się z interdyscyplinarnym nurtem w ekonomii, aby
zrozumieć faktyczne, a nie abstrakcyjne modele zachowań uczestników życia gospodarczego. Opierając się na
wynikach badań w sposób szczególny zwraca się uwagę na proces oceniania i podejmowania decyzji w kontekście
heurystyk, ograniczeń poznawczych, samokontroli, emocji, motywacji, moralności czy interakcji społecznych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza na temat zjawisk ekonomicznych występujących w gospodarce; Znajomość podstaw ekonomii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna pojęcia i teorie dotyczące ekonomii
behawioralnej wykorzystujące interdyscyplinarne
podejście w analizie modeli zachowań uczestników życia
gospodarczego

K_W01
K_W031 EP1

Student zna i charakteryzuje główne determinanty o
charakterze behawioralnym wpływające na proces oceny
i
podejmowania decyzji ekonomicznych

K_W03
K_W042 EP2

Student zna i opisuje etapy projektowania eksperymentu
ekonomicznego K_W073 EP3

umiejętności

Student projektuje sytuacje decyzyjne z wykorzystaniem
eksperymentu ekonomicznego K_U041 EP4

student potrafi rozpoznać, dokona analizy i oceny
czynników behawioralnych w procesie podejmowania
decyzji

K_U052 EP5

student posiada umiejętność pokazania i oceny
złożoności i różnorodności czynników wpływających na
zachowania ekonomiczne

K_U01
K_U02
K_U03

3 EP6

kompetencje społeczne

Student jest gotów do angażowania się w przygotowanie
projektu - eksperymentu ekonomicznego oraz
przedstawia wyników pracy zespołu K_K031 EP7

student wykazuje gotowość do dyskusji na temat
behawioralnych aspektów działań ekonomicznych

K_K01
K_K02
K_K04

2 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: Behavioral economics (ekonomia behawioralna)

Forma zajęć: wykład

11. Relacje miedzy ekonomią a psychologią 3 0

12. Geneza ekonomii behawioralnej i główne obszary badawcze. 3 0

23. Eksperyment ekonomiczny jako narzędzie projektowania sytuacji decyzyjnej. 3 0

2
4. Ograniczenia poznawcze jednostki  - heurystyki i błędy poznawcze w ocenianiu i podejmowaniu
decyzji 3 0

25. Preferencje i zachowania w warunkach niepewności i ryzyka. Teoria perspektywy i jej implikacje. 3 0

26. Zachowania w grach ekonomicznych. 3 0

27. Makroekonomia behawioralna. 3 0

18. Preferencje społeczne i ich wpływ na działania ekonomiczne - fair play, altruizm, zaufanie 3 0

29. Nudges - architektura wyboru 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Wartości moralne i społeczne w zachowaniach ekonomicznych. 3 0

12. Nastrój i emocje w procesie podejmowanie decyzji ekonomicznych 3 0

23. Skróty myślowe i zniekształcenia poznawcze w zachowaniach ekonomicznych 3 0

24. Gry w testowaniu zachowań ekonomicznych 3 0

35. Analiza zjawisk makroekonomicznych ? ujęcie behawioralne 3 0

16. Socjalizacja ekonomiczna. 3 0

17. Neuroekonomia. 3 0

3
8. Prezentacja projektów grupowych dotyczących wybranych sytuacji decyzyjnych - ocena wyników
eksperymentu ekonomicznego. 3 0

1
9. Powtórzenie i podsumowanie materiału

3 0

- wykład z użyciem technik multimedialnych
- wykład konwersatoryjny
- studia przypadków
- praca w grupach
- wykonanie eksperymentu ekonomicznego

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie egzaminu: egzamin pisemny
zaliczenie ćwiczeń:
- wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu polegającego na wykorzystaniu metody eksperymentu
ekonomicznego w wybranej sytuacji decyzyjnej (40%)
- aktywność na zajęciach(20%)
- kolokwium pisemne (40%)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń i wykładu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 Behavioral economics (ekonomia behawioralna) Arytmetyczna

3 Behavioral economics (ekonomia behawioralna) [wykład] egzamin

3
Behavioral economics (ekonomia behawioralna) [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Kahneman D. (2012): Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań :

Kahneman D., (2013) Thinking, Fast and Slow, Macmillan :

Orlik K. (2017): Makroekonomia behawioralna, CeDeWu, Warszawa :

Thaler R., 2000, Mental accounting matters, w: w: Choices, Values and Frames, Cambridge, Massachussets. :

Tyszka T. (2010): Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa :

Zaleśkiewicz T. (2012): Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa :

Literatura podstawowa

Ariely D. (2018): Potęga irracjonalności, Smak Słowa, Sopot :

Corr P, Plagnol A., (2018) Behavioral Economics: The Basics, Taylor & Francis Ltd, :

Falkowski A., Zaleśkiewicz T. (red.) (2012): Psychologia poznawcza w praktyce. Ekonomia, biznes, polityka, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa :

Krawczyk M., 2012, Ekonomia eksperymentalna, Oficyna Wolters Kluwer business :

Thaler R.H. (2018): Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej, Media Rodzina, Poznań :

Tyszka T. (2000): Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
:

Tyszka T. (2010): Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa :

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

16Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

BIG DATA in business analytics (BIG DATA w analityce biznesowej)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3434_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 52 laboratorium 15 ZO0

Razem 15 5

Koordynator
przedmiotu:

dr TOMASZ NOREK

Prowadzący zajęcia: dr TOMASZ NOREK

Cele przedmiotu:

Omówienie istoty BIG DATA oraz zakresu wykorzystania BIG DATA w biznesie
Nabycie umiejętności wykorzystania BIG DATA dla wsparcia procesów biznesowych oraz wykorzystywania technologii
BIG DATA w procesach gromadzenia i przetwarzania danych
technologii BIG DATA w procesach gromadzenia i przetwarzania danych. Zrozumienie możliwości zastosowania BIG
DATA w zakresie wsparcia analityki biznesowej

Wymagania wstępne:
Podstawy technologii IT
Podstawy statystyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Znajomość istoty, specyfiki i technologii BIG  DATA K_W041 EP1

Rozumie znaczenie BIG DATA w zakresie wsparcia
procesów biznesowych i analityce biznesowej K_W052 EP2

umiejętności

Potrafi dokonywać wyboru technik gromadzenia i
przetwarzania dużych zbiorów danych K_U011 EP3

Potrafi korzystać z  technologii BIG DATA do wsparcia
procesów biznesowych i zarządczych w
przedsiębiorstwie

K_U042 EP4

kompetencje społeczne
jest gotów do przygotowywania rozwiązań wpierających
podejmowanie decyzji, wytwarzanie wiedzy oraz
współpracy z grupą

K_K011 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: BIG DATA in business analytics (BIG DATA w analityce biznesowej)

Forma zajęć: laboratorium

11. Przykłady zastosowania BIG DATA w ekonomii i analityce biznesowej - case study 2 1

12. Technologie realizacji BIG DATA w biznesie. Środowisko BIG DATA. 2 1

13. Metody, techniki i narzędzia przetwarzania BIG DATA 2 1

24. Wykorzystanie narzędzie Business Intelligence w analityce biznesowej 2 2

15. Modelowanie danych pod kątem wsparcia procesów biznesowych 2 1

86. Eksploracja danych pod kątem wsparcia procesów biznesowych 2 4

1/2



- prezentacja multimedialna
- zajęcia laboratoryjne
- dyskusja
- praca w zespole
- wykorzystanie środowiska Hadoop
- wykorzystanie narzędzi Business Intelligence

Metody kształcenia

Ferrari A., Russo M. (2020): Power BI i Power Pivot dla Excela. Analiza danych, Helion, Warszawa

Mayer-Schonberger (2017): Big data: efektywna analiza danych, MT Biznes , Warszawa

Morzy, T (2013): Eksploracja danych. Metody i algorytmy, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

28Przygotowanie się do zajęć 0

25Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 5

30Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie laboratoriów -przygotowanie projektu analizy biznesowej z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence
i zbiorów BIG DATA.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie z laboratorium

Metoda obliczania oceny
końcowej 2

BIG DATA in business analytics (BIG DATA w analityce
biznesowej)

Ważona

2
BIG DATA in business analytics (BIG DATA w analityce
biznesowej) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
E-economy [moduł]

Data analysis and visualisation tools (narzędzia analizy i wizualizacji danych)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_29S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr PAWEŁ BARAN

Prowadzący zajęcia: dr PAWEŁ BARAN

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu przetwarzania danych oraz technik ich
wizualizacji w Excelu, Statistice i języku R, a także przygotowanie do krytycznej oceny zastosowanych rozwiązań i ich
dostosowania do wymagań odbiorcy.

Wymagania wstępne: Student powinien znać arkusz kalkulacyjny, podstawy statystyki i ekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna funkcje i moduły służące do analizy danych
w Excelu

K_W04
K_W07
K_W11

1 EP1

Student zna wybrane moduły Statistici i ich zastosowanie K_W112 EP2

Student zna podstawowe i złożone typy danych języka R K_W113 EP3

Student zna efektywne sposoby wizualizacji danych

K_W02
K_W03
K_W06
K_W07
K_W11

4 EP4

umiejętności

Student potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny do
prostych analiz danych

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U07

1 EP5

Student potrafi skonstruować workflow w przestrzeni
roboczej rozwiązując wybrane zadania analityczne w
Statistice

K_U01
K_U02
K_U04

2 EP6

Student potrafi tworzyć rozbudowane skrypty języka R K_U01
K_U043 EP7

Student potrafi wykonywać operacje na danych w
środowisku R

K_U01
K_U044 EP8

Student potrafi tworzyć wykresy, grafy i mapy w
środowisku Excela, Statistici oraz języka R, a także
eksportować je do pliku

K_U01
K_U02
K_U04

5 EP9
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kompetencje społeczne

Student jest gotów - także w porozumieniu z
użytkownikiem analiz - krytycznie ocenić zastosowane
rozwiązania w arkuszu, przestrzeni roboczej lub
napisanym przez siebie kodzie. Dostosowuje je do
potrzeb użytkowników końcowych.

K_K01
K_K02
K_K04

1 EP10

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Data analysis and visualisation tools (narzędzia analizy i wizualizacji danych)

Forma zajęć: laboratorium

41. Wykorzystanie wybranych elementów modułu Analiza Danych (Analysis ToolPack) w Excelu 4 0

22. Analizy z wykorzystaniem funkcji wyszukiwania i tabel przestawnych 4 0

23. Statistica ? przestrzeń robocza i modele regresji 4 0

44. Statistica - modele ML: regresja logistyczna, drzewa klasyfikacyjne i regresyjne i ich zespoły 4 0

25. Wprowadzenie do języka R. Import i eksport danych w R i w środowisku RStudio 4 0

26. Przekształcanie zbiorów danych i czyszczenie danych z pakietami z grupy tidyverse 4 0

17. Integracja opisów, kodu i wyników badań w języku R Markdown 4 0

3
8. Grafika w base R ? tworzenie podstawowych wykresów.
Modyfikacja wykresów z wykorzystaniem parametrów graficznych i colorbrewer.
Eksport grafiki do plików.

4 0

39. Graficzna prezentacja danych z wykorzystaniem ggplot2 4 0

3
10. Graficzna prezentacja danych przestrzennych z wykorzystaniem m.in. maptools, ggmap, tmap  oraz
API geolokalizacji 3h 4 0

4
11. Wykorzystanie innych bibliotek (np. igraph, threejs, networkD3, dendextend, circlize, slopegraph,
cairo) do tworzenia i formatowania wykresów specjalnych 4 0

- prezentacja multimedialna
- case study rozwiązywane przy komputerzeMetody kształcenia

Grolemund G., Wickham H. (2016): R for Data Science, O’Reilly

Lovelace R., Nowosad J., Muenchow J. (2019): Geocomputation with R, CRC Press

Wickham H. (2016): ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis, 2nd ed, Springer

R packages’ help pages and vignettes

Literatura podstawowa

Healy K. (2018): Data Visualization: A Practical Introduction, Princeton University PressLiteratura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie laboratoriów - na podstawie oceny ze sprawdzianu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest równa ocenie z laboratoriów

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

Data analysis and visualisation tools (narzędzia analizy i
wizualizacji danych)

Ważona

4
Data analysis and visualisation tools (narzędzia analizy i
wizualizacji danych) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

21Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
E-economy [moduł]

Digital marketing innovation (innowacje w marketingu cyfrowym)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_24S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 43
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr AGATA WAWRZYNIAK

Prowadzący zajęcia: dr AGATA WAWRZYNIAK

Cele przedmiotu:

Tematyka przedmiotu koncentruje się na analizie i zrozumieniu preferencji konsumentów oraz planu marketingowego,
biorąc pod uwagę środowisko cyfrowe, które ma wpływ na wszystkie branże w skali międzynarodowej. Celem
przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie opracowania kompleksowej strategii
optymalizacji międzynarodowego marketingu cyfrowego dla kampanii marketingowych, w tym stworzenia modelu
predykcyjnego z wykorzystaniem narzędzi analitycznych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu marketingu i technologii informacyjnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna terminologię z zakresu międzynarodowego
marketingu cyfrowego K_W071 EP1

Student ma dogłębną wiedzę na temat głównych teorii i
metodologii w dziedzinie marketingu cyfrowego K_W112 EP2

Student rozumie znaczenie zastosowania narzędzi
cyfrowych w marketingu międzynarodowym K_W053 EP3

umiejętności

Student potrafi aktywnie uczestniczyć w opracowywaniu
innowacyjnych strategii marketingu cyfrowego K_U02

K_U061 EP4

Student potrafi rozumieć informacje marketingowe
oparte na danych i planować strategie marketingu
cyfrowego

K_U01
K_U042 EP5

Student potrafi wizualizować i argumentować wyzwania
rynkowe w kontekście strategicznym przedsiębiorstwa K_U073 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów wykorzystać wiedzę z zakresu marketingu
cyfrowego w różnych kontekstach K_K021 EP7

Student wykazuje gotowość do wnoszenia wkładu w
innowacje i rozwój strategii międzynarodowego
marketingu cyfrowego

K_K042 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning
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Przedmiot: Digital marketing innovation (innowacje w marketingu cyfrowym)

Forma zajęć: wykład

2
1. Potencjał innowacyjny marketingu cyfrowego. Wpływ cyfrowych technologii informacyjno-
komunikacyjnych na marketing 3 0

2
2. Relacje z klientami z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej. Zorientowanie na klienta
(customer-centricity) i współtworzenie (co-creation) 3 0

23. Cyfrowe kanały komunikacyjne. Strategia marketingu wielokanałowego 3 0

2
4. Przyszłość zintegrowanego marketingu cyfrowego: marketing automation, marketing mobilny i
sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja w marketingu 3 0

25. Usługi, technologie i innowacyjne modele biznesowe 3 0

2
6. Trendy cyfryzacji w marketingu (np. media społecznościowe, treści generowane przez użytkowników,
optymalizacja wyszukiwarek SEO) 3 0

2
7. Wprowadzenie do neuromarketingu. Korzyści z neuromarketingu w procesie innowacji produktu /
usługi oraz kreatywnych kampaniach marketingowych 3 0

18. Powtórzenie i podsumowanie materiału 3 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Istota i znaczenie narzędzi informatycznych w międzynarodowym marketingu cyfrowym 3 0

22. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej na rynku międzynarodowym 3 0

2
3. Marketing za pośrednictwem wyszukiwarek i komunikatorów internetowych. Pozycjonowanie i
optymalizacja stron internetowych 3 0

24. Narzędzia wspomagające prowadzenie międzynarodowych kampanii reklamowych 3 0

2
5. Narzędzia analityczne i raportujące. Narzędzia IT dostarczające wiedzy o konkurencji i historii
promocji 3 0

2
6. Cyfrowa analiza konsumentów, wskaźniki i predykcyjne modele zachowań konsumentów. Triangulacja
w badaniach marketingowych zachowań konsumentów na rynkach międzynarodowych 3 0

1
7. Zintegrowane oprogramowanie do marketingu cyfrowego. Rozwiązania biznesowe: studia przypadków

3 0

28. Prezentacja projektów studenckich 3 0

- prezentacja multimedialna
- studia przypadków
- praca w grupach

Metody kształcenia

D. Chaffey, F. Ellis-Chadwick (2019): Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice, Pearson Education Limited

D. Ryan (2016): Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation, Kogan Page
Publisher

Literatura podstawowa

J. Sterne (2017): Artificial Intelligence for Marketing: Practical Applications, John Wiley & Sons

M. Johnsen (2016): Multilingual Digital Marketing: Become The Market Leader, Maria Johnsen
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu - na podstawie sprawdzianu pisemnego w formie testu.
Zaliczenie laboratoriów - na podstawie projektu grupowego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną ocen z wykładu (40%) i laboratorium (60%).

Metoda obliczania oceny
końcowej

3
Digital marketing innovation (innowacje w marketingu
cyfrowym)

Ważona

3
Digital marketing innovation (innowacje w marketingu
cyfrowym) [wykład]

zaliczenie z
oceną

0,40

3
Digital marketing innovation (innowacje w marketingu
cyfrowym) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

0,60

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
E-economy [moduł]

E-business - strategy (e-biznes - strategie)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_31S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 30 ZO15

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr ALEKSANDRA GĄSIOR

Prowadzący zajęcia: dr ALEKSANDRA GĄSIOR

Cele przedmiotu:
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania procesów gospodarczych w e-biznesie oraz
przygotowanie do samodzielnego uzupełniania i doskonalenia wiedzy z zakresu przygotowania i analizy strategii e-
biznesu

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie
funkcjonowania e-biznesu i jego strategii działania oraz
zna właściwą dla nich terminologię.

K_W01
K_W02
K_W05

1 EP1

umiejętności
Potrafi prawidłowo zebrać i analizować materiały
niezbędne do oceny strategii e-biznesu we współczesnej
gospodarce

K_U01
K_U02
K_U04
K_U05
K_U07
K_U09

1 EP4

kompetencje społeczne
Wykazuje gotowość do samodzielnego uzupełniania i
doskonalenia wiedzy z zakresu przygotowania i analizy
strategi e-biznesu

K_K02
K_K041 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: E-business - strategy (e-biznes - strategie)

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Cztery filary Net Readiness

4 1

22. Trendy Net Readiness pobudzane przez gospodarkę internetową 4 1

23. Identyfikowanie opcji strategicznych 4 1

64. Ramy strategii e-biznesu 4 3

25. Rozszerzone modele biznesowe w gospodarce internetowej 4 1

26. Transformacja produktu i rynku 4 1
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27. Transformation of the economy sectors 4 1

28. Przedsiębiorstwo w globalnym społeczeństwie informacyjnym 4 1

4
9. Internet ? nowy wymiar działalności organizacyjnej

4 2

4
10. Wizja projektu internetowego przedsiębiorstwa

4 2

211. Gospodarka elektroniczna ? Podsumowanie 4 1

- wykład
- prezentacja multimedialna
- studia przypadku

Metody kształcenia

C. Combe (2012): Introduction to e-Business, Routledge, New York

Michael A. Cusumano , Annabelle Gawer , et al (2019): The Business of Platforms: Strategy in the Age of Digital Competition,
Innovation, and Power The Business of Platforms: Strategy in the Age of Digital Competition, Innovation, and Power, Harper
Business, New York

Tawfik Jelassi (2020): Strategies for e-Business: Concepts and Cases on Value Creation and Digital Business Transformation,
Springer, Cham

Literatura podstawowa

Thomas Stoehr (2011): Managing e-business Projects: 99 Key Success Factors, Springer Science & Business Media

International Journal of E-Business Research (IJEBR), https://www.igi-global.com/journal/international-journal-business-
research/1088

International Journal of Electronic Business, https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijeb

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 15

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

14Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP4,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie konwersatorium na podstawie przygotowania i zaprezentowania projektu (prezentacja multimedialna).
Ocena końcowa wynika z 3 elementów: jakości przedstawionego materiału i zgodności z treścią zajęć (70%), sposobu
przygotowania prezentacji  - jakość techniczna (10%), sposobu prezentacji - przygotowania się do wystąpienia (20%).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie z konwersatorium.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 E-business - strategy (e-biznes - strategie) Ważona

4
E-business - strategy (e-biznes - strategie) [konwersatorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
E-economy [moduł]

E-commerce (e-gospodarka)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_30S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MAGDALENA SOBOŃ

Prowadzący zajęcia: dr MAGDALENA SOBOŃ

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z elektroniczną gospodarką, jej stanem i perspektywami w Polsce i na świecie.
Wypracowanie umiejętności interpretacji zjawisk zachodzących w e-gospodarce.
Rozwój kompetencji społecznych w zakresie krytycznej oceny działalności podmiotów w Internecie.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych, umiejętność korzystania z Internetu.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student wymienia i definiuje elementy e-gospodarki, zna
zasady jej funkcjonowania.

K_W01
K_W02
K_W04

1 EP1

umiejętności
Student interpretuje zjawiska w gospodarce, analizuje
przyczyny i kierunki zmian w gospodarce elektronicznej.

K_U01
K_U04
K_U08

1 EP2

kompetencje społeczne
Student jest gotów do oceny i poddawania krytyce
działania podmiotów gospodarki w Internecie.

K_K01
K_K041 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: E-commerce (e-gospodarka)

Forma zajęć: wykład

21. Podstawowe pojęcia e-gospodarki 4 0

22. Profil polskiego użytkownika Internetu oraz infrastruktura i technologia Internetu. 4 0

23. E-zakupy: wartość, kategorie, bariery. 4 0

24. E-finanse. 4 0

25. E-zdrowie. 4 0

26. E-edukacja. 4 0

27. E-administracja. 4 0
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18. Powtórzenie i podsumowanie materiału. 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Sklepy internetowe. 4 0

22. Rynek finansowy online. 4 0

23. Pacjent w Internecie. 4 0

24. Urząd online. 4 0

25. Nauka zdalna. 4 0

26. E-marketing. 4 0

27. Informacja internetowa. 4 0

18. Powtórzenie i podsumowanie materiału. 4 0

Główną formą transferu wiedzy są wykłady ze studiami przypadków. Głównym sposobem ćwiczeń jest rozwiązywanie
studiów przypadków, prezentacje z zakresu e-biznesu oraz dyskusje.Metody kształcenia

Chaffey D (2011): E-Business and E-Commerce Management (5-th edition), Prentice Hall

Gemius (2020): E-Commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska, Izba Gospodarki Elektronicznej, Polska
Literatura podstawowa

Szewczyk A (2006): Podstawy e-biznesu , Wyd. Naukowe US, SzczecinLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

16Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji.
Zaliczenie wykładu na podstawie testu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest wyliczona jako średnia arytmetyczna z ćwiczeń i wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 E-commerce (e-gospodarka) Arytmetyczna

4 E-commerce (e-gospodarka) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

4 E-commerce (e-gospodarka) [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Economic and social policy (polityka społeczno-gospodarcza)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr IZABELA SZAMREJ-BARAN

Prowadzący zajęcia: dr IZABELA SZAMREJ-BARAN

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu polityki społeczno-gospodarczej oraz przygotowanie do rozwoju własnej
wiedzy i umiejętności zawodowych.

Wymagania wstępne: Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji odpowiedni dla przedmiotów ekonomia lub makroekonomia

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma szeroką wiedzę w zakresie problematyki
polityki społeczno-gospodarczej

K_W01
K_W041 EP1

Student potrafi zdefiniować najważniejsze procesy
społeczne i podać ich związek z gospodarką

K_W03
K_W09
K_W12

2 EP2

Student potrafi opisać funkcje społeczno-gospodarcze
państwa i władz lokalnych K_W053 EP3

umiejętności

Student obserwuje, opisuje i interpretuje wybrane
procesy społeczno-ekonomiczne, analizuje przyczyny
tych procesów

K_U01
K_U071 EP4

Student posługuje się koncepcjami teoretycznymi w celu
wyjaśnienia relacji między państwem a rynkiem i
społeczeństwem we współczesnych gospodarkach.

K_U02
K_U042 EP5

Student potrafi aktywnie uczestniczyć w pracach
organizacji/zespołów realizujących cele społeczno-
gospodarcze

K_U063 EP6

kompetencje społeczne

Student dostrzega znaczenie zachowań społecznych,
posiada zdolność empatii wobec osób potrzebujących
pomocy

K_K031 EP7

Student jest przygotowany i otwarty na rozwój własnej
wiedzy i umiejętności zawodowych.

K_K01
K_K042 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Economic and social policy (polityka społeczno-gospodarcza)

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie, uwarunkowania i cele polityki gospodarczej. Funkcje i obszary polityki gospodarczej. 1 0
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2
2. Polityka społeczna - pojęcie, przyczyny, podmioty, zadania, uwarunkowania i instrumenty. Modele
polityki społecznej. 1 0

33. Instrumenty polityki gospodarczej: polityka fiskalna, polityka pieniężna, polityka dochodowa. 1 0

4
4. Wzrost i rozwój gospodarczy - podstawowe problemy. Polityka prowzrostowa. Regionalna polityka
gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej. Wskaźniki rozwoju społecznego. 1 0

25. Uregulowania na rynku pracy. Polityka zatrudnienia i jej funkcje. Bezrobocie i polityka zatrudnienia. 1 0

26. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w UE. 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Polityka antycykliczna i współczesne kryzysy.

1 0

12. Polityka strukturalna. Zmiany strukturalne w gospodarce. Strukturalne problemy transformacji. 1 0

2
3. Polityka przemysłowa. Polityka inwestycyjna. Polityka naukowa i innowacyjna i inne czynniki wzrostu

1 0

2
4. Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej - zagadnienia związane ze starzeniem się
społeczeństwa, dzietnością oraz wypłatą emerytur. 1 0

35. System zabezpieczenia społecznego i ubezpieczeń społecznych w Polsce. 1 0

26. Polityka ludnościowa i polityka rodzinna. 1 0

27. Bezrobocie i polityka zatrudnienia. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. 1 0

18. Podsumowanie i powtórzenie materiału 1 0

- wykład informacyjny
- prezentacja multimedialna
- studia przypadków
- praca w grupach
- analiza tekstów/oglądanie filmów z dyskusją
- grywalizacja

Metody kształcenia

Agn?s Bénassy-Quéré, Benoît Coeuré, Pierre Jacquet, and Jean Pisani-Ferry (2018): Economic Policy Theory and Practice,
Oxford University Press, New York

Hartley Dean (2019): Social Policy, 3rd Edition, Wiley-Blackwell

James Midgley, Rebecca Surender, Laura Alfers, (2019): Handbook of Social Policy and Development, Edward Elgar
Publishing Limited, Cheltenham

Lee Coppock, Dirk Mateer (2018): Principles of Economics , Norton&Company, New York

Milton Friedman (2011): Price Theory, Transaction Publishers, New Jersey

Nicola Acocella  (2005): Economic Policy in the Age of Globalisation, Cambridge University Press, Cambridge

Peter Dwyer & Sandra Shaw (2013): An Introduction to Social Policy, SAGE Publications, Inc.

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP7PREZENTACJA

EP6,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu - na podstawie kolokwium
Zaliczenie ćwiczeń - na podstawie prezentacji oraz aktywności na zajęciach i zadań domowych. Ocena z ćwiczeń
składa się w 60% z oceny z prezentacji, a w 40% z oceny z aktywności na zajęciach/zadań domowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest równa średniej ważonej ocen uzyskanych z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

1
Economic and social policy (polityka społeczno-gospodarcza)

Ważona

1
Economic and social policy (polityka społeczno-gospodarcza)
[wykład]

zaliczenie z
oceną

0,60

1
Economic and social policy (polityka społeczno-gospodarcza)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,40

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Barbara Kryk, Izabela Szamrej-Baran (2019): Public participation in local development in the opinion of local governments and
social economy entities , Uniwersytetu Opolskiego, Opole

Izabela Szamrej-Batran, Paweł Baran (2020): Statistical analysis of the energy poverty in the EU: is the geographic location or
the time of accession the main reason for differences?, International Business Information Management Association, King of
Prussia

James Midgley Michelle Livermore (2009): The Handbook of Social Policy, SAGE Publications Inc

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

9Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Economic forecasting (prognozowanie ekonomiczne)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_44S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 43
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr BARBARA BATÓG

Prowadzący zajęcia: dr BARBARA BATÓG

Cele przedmiotu:
Wiedza i umiejętność dobrania właściwej metody prognozowania do danej zmiennej ekonomicznej oraz umiejętność
wyznaczania efektywnych prognoz

Wymagania wstępne: znajomość podstaw statystyki i ekonometrii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

definiuje pojęcie prognozy i wyjaśnia znaczenie założeń
w metodach prognozowania K_W111 EP1

wyjaśnia idee klasycznych i nieklasycznych metod
prognozowania K_W112 EP2

umiejętności

umie wybrać i zastosować właściwą metodę
prognozowania dla konkretnego procesu gospodarczego

K_U01
K_U04
K_U07

1 EP3

umie wyznaczyć prognozy za pomocą klasycznych i
nieklasycznych metod oraz obliczyć odpowiednie dla
danej metody błędy prognoz

K_U01
K_U04
K_U07

2 EP4

kompetencje społeczne
rozumie znaczenie właściwego stosowania metod
prognozowania K_K011 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Economic forecasting (prognozowanie ekonomiczne)

Forma zajęć: wykład

21. Podstawy teorii predykcji 3 0

32. Prognozy ekonometryczne 3 0

43. Trend i sezonowość 3 0

44. Wyrównywanie wykładnicze 3 0

15. Prognozowanie analogowe 3 0

16. Prognozowanie zmiennych jakościowych 3 0

Forma zajęć: laboratorium
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21. Metody naiwne i błędy ex post 3 0

32. Prognozy ekonometryczne 3 0

43. Trendy i sezonowość 3 0

44. Wyrównywanie wykładnicze 3 0

25. Prognozowanie analogowe 3 0

- wykład
- laboratoria komputeroweMetody kształcenia

Hanke J.E., Wichern D. (2014): Business Forecasting, Pearson Education, HarlowLiteratura podstawowa

Batóg B., Wawrzyniak K. (2019): Comparison of the results of modelling rates of return depending on the financial situation of
companies with the use of real and transformed values of variables, Springer Proceedings of Business and Economics

Johnston J., DiNardo J. (1997): Econometric methods, McGraw Hill

Makridakis S., Wheelwright S.C., Hyndman R.J. (1998): Forecasting. Methods and Applications, John Wiley and Sons

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

12Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP3,EP4,EP5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie laboratorium - na podstawie indywidualnego projektu
zaliczenie wykładu - na podstawie ustnej odpowiedzi

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie z wykładu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 Economic forecasting (prognozowanie ekonomiczne) Ważona

3
Economic forecasting (prognozowanie ekonomiczne) [wykład] zaliczenie z

oceną
1,00

3
Economic forecasting (prognozowanie ekonomiczne)
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Sustainable Development [moduł]

Economic growth theories (teorie wzrostu gspodarczego)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_32S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 43
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. CHRISTIAN LIS

Prowadzący zajęcia: dr hab. CHRISTIAN LIS

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoriami wzrostu gospodarczego w świetle historii myśli ekonomicznej,
wyjaśnienie znaczenia i źródeł wzrostu gospodarczego oraz metod modelowania tego wzrostu według głównych
nurtów współczesnej ekonomii.
Celem przedmiotu w zakresie umiejętności jest nauczenie studentów właściwego rozpoznawania źródeł wzrostu
gospodarczego i konwergencji dochodowej.
Celem przedmiotu w zakresie kompetencji jest nauczenie studentów budowy modeli wzrostu wraz z ich weryfikacją na
podstawie danych statystycznych.

Wymagania wstępne: Znajomość makro- i mikroekonomii, umiejętność analitycznego myślenia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna główne teorie wzrostu gospodarczego, ich
znaczenie w ekonomii.

K_W01
K_W04
K_W10

1 EP1

Student zna źródła wzrostu gospodarczego we
współczesnej ekonomii.

K_W01
K_W04
K_W10

2 EP2

Student zna modele wzrostu gospodarczego i ich
właściwości.

K_W01
K_W04
K_W10

3 EP3

umiejętności

Student potrafi wyjaśnić przyczyny zróżnicowania
wzrostu gospodarczego w ujęciu przestrzennym i
czasowym.

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04

1 EP4

Student potrafi samodzielnie zbudować model wzrostu i
zweryfikować jego właściwości empirycznie.

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04

2 EP5

kompetencje społeczne
Student jest gotowy do budowy własnych modeli
wzrostu.

K_K01
K_K021 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Economic growth theories (teorie wzrostu gspodarczego)
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Forma zajęć: wykład

21. Wstęp do teorii wzrostu 3 0

22. Założenia i modele neoklasycznej teorii wzrostu 3 0

23. Teoria endogenicznego wzrostu 3 0

24. Teoria realnego cyklu koniunkturalnego 3 0

25. Znaczenie teorii zrównoważonego wzrostu gospodarczego we współczesnej ekonomii 3 0

36. Konwergencja dochodowa i jej źródła 3 0

27. Wzrost gospodarczy, konwergencja dochodowa a dobrobyt 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Stylizowane fakty, fundamentalne i przybliżone źródła wzrostu gospodarczego 3 0

22. Wstęp do modelu wrostu Solowa 3 0

23. Wzrost według neoklasycznej koncpecji 3 0

4
4. Neoklasyczna teoria endogenicznego wzrostu: akumulacja kapitału, efekty zewnętrzne inwestycji,
kapitał ludzki 3 0

35. Rola inwestycji w gospodarce. Mnożnik inwestycyjny Keynesa. Szacunki dla wybranych gospodarek 3 0

26. Testowanie konwergencji gospodarczej. Alfa-, beta- i gamma-konwergencja 3 0

- wykłady i ćwiczenia  z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych
- zastosowanie komputerów i statystycznego oprogramowania do modelowania wzrostu gospodarczegoMetody kształcenia

Charles I. Jones  (2002): Introduction to Economic Growth, W. W. Norton & Company: , New York

DAVID I. STERN (2004): Economic Growth and Energy, Elsevier Inc. , New York,

John M. Keynes (1936): The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan Cambridge University Press, for
Royal Economic Society, New York

O. Galor (2005): From Stagnation to Growth: Unified Growth Theory., Handbook of Economic Growth

Philippe Aghion, Ufuk Akcigit, Peter Howitt (2014): Handbook of Economic Growth, Elsevier B.V.

Robert E. Lucas (2004): Lectures on Economic Growth, Harvard University Press

Robert J. Barro (1997): Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. , MIT Press:, Cambridge

Robert M. Solow (1956): A Contribution to the Theory of Economic Growth , The Quarterly Journal of Economics, Oxford

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie projektu, który weryfikuje przedmiotowe efekty kształcenia w zakresie umiejętności i
kompetencji społecznych.
Zaliczenie wykładu na podstawie testu wielokrotnego wyboru, który weryfikuje przedmiotowe efekty w zakresie
wiedzy.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest realizacja wszystkich zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu na
poziomie przynajmniej dostatecznym.
Wykładowca za realizację poszczególnych efektów kształcenia przydziela punkty. Łączna liczba zdobytych punktów
w odniesieniu do maksymalnej z przedziału <60%-70%) oznacza ocenę 3,0; z przedziału <70%-75%) - ocena 3,5; <75-
85%) - ocena 4,0; <85%-90%) - ocena 4,5; <90%-100%> - ocena 5,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 Economic growth theories (teorie wzrostu gspodarczego) Arytmetyczna

3
Economic growth theories (teorie wzrostu gspodarczego)
[wykład]

zaliczenie z
oceną

3
Economic growth theories (teorie wzrostu gspodarczego)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Brian Snowdon, Howard R. Vane (2005): Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State, E. Elgar

Christian P. Lis (2013): Wartość dodana brutto i jej znaczenie w procesie akumulacji kapitału w świetle teorii wzrostu i
konwergencji, volumina.pl, Szczecin

Krzysztof Malaga (2009): Podstawy neoklasycznej teorii wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Poznań

N. Kaldor (1961): Capital Accumulation and Economic Growth, St. Martins Press, New York

Wioletta Nowak (2007): Konwergencja w modelach endogenicznego wzrosru gospodarczego, Kolonia Limited, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

14Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

16Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Economic research workshops - advanced course (warsztaty badań ekonomicznych II)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_5S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31 ćwiczenia 15 ZO0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  IGA RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  IGA RUDAWSKA

Cele przedmiotu:
Student ma wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia badań empirycznych .Jest przygotowany do
formułowania ocen krytycznych i dyskusji.

Wymagania wstępne:
W zakresie wiedzy: student zna podstawy metodologii badań ekonomicznych oraz podstawy statystyki i ekonometrii
W zakresie umiejętności : student ma umiejętność interpretacji zjawisk makro i mikroekonomicznych; student potrafi
posługiwać się podstawowymi metodami statystycznymi; student potrafi pracować w grupie

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod
wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych

K_W01
K_W061 EP1

umiejętności
Student umie samodzielnie rozwiązać dany problem
badawczy przy pomocy dostępnych metod

K_U05
K_U08
K_U09

1 EP2

kompetencje społeczne
Student jest gotów do krytycznej oceny i dyskusji nad
zbiorem informacji w odniesieniu do rozwiązywanego
problemu badawczego

K_K01
K_K041 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Economic research workshops - advanced course (warsztaty badań ekonomicznych II)

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar 1 0

42. Indeksy, skale, typologie 1 0

23. Dobór próby badawczej 1 0

24. Jakościowe badania terenowe 1 0

25. Badania niereaktywne 1 0

26. Analiza danych 1 0

17. Badania niereaktywne 1 0

- analiza studiów przypadku
- prezentacja w ppt
- praca indywidualna z komputerem
- praca w grupach

Metody kształcenia
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Darren Grant (2019): Methods of Economic Research: Craftsmanship and Credibility in Applied Microeconomics, Springer

J. van Daal, A.H. Markies (2011): Aggregation in Economic Research: From Individual to Macro Relations, Reidel Publishing
Co.,

Literatura podstawowa

Economic magazines: : Harvard Business Review, Journal of Economic Research, Journal of Economic Surveys

Statistical reports : OECD, Eurostat
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 3

14Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 2

16Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie projektu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej 1

Economic research workshops - advanced course (warsztaty
badań ekonomicznych II)

Ważona

1
Economic research workshops - advanced course (warsztaty
badań ekonomicznych II) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Common / Global Labor Market [moduł]

Employer and employee in the labor market (pracodawca i pracownik na rynku pracy)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_25S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 43
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO15

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ BERNAT

Prowadzący zajęcia: dr hab. TOMASZ BERNAT

Cele przedmiotu:
Celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z analizą aktualnych trendów na światowych rynkach
związanych z funkcjonowaniem i rolą pracodawcy i pracownika oraz przygotowanie do poszerzania kompetencji
zawodowych, z zachowaniem postaw etycznych.

Wymagania wstępne:
Student posiada umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i kategorii ekonomicznych, w szczególności z zakresu
mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej, przedsiębiorczości i konkurencyjności przedsiębiorstw.
Student posiada podstawową wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania rynku pracy.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu
specyfiki roli i działania pracodawcy i pracownika na
rynku pracy

K_W01
K_W06
K_W09

1 EP1

umiejętności

Student posiada umiejętność rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem pracownika i pracodawcy
na rynku pracy

K_U02
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07
K_U09

1 EP2

Student potrafi współpracować w grupie nad wybranymi
problemami związanymi z decyzjami pracowników i
pracodawców na rynku pracy

K_U062 EP3

kompetencje społeczne

Student wykazuje gotowość do poszerzania kompetencji
zawodowych, z zachowaniem postaw etycznych,
poprawiających jego pozycję na rynku pracy

K_K02
K_K041 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Employer and employee in the labor market (pracodawca i pracownik na rynku pracy)

Forma zajęć: wykład

21. Pracodawca na rynku pracy 3 2

22. Pracownik na rynku pracy 3 2
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23. Działanie rynku pracy 3 2

24. Konkurencja i konkurencyjność na rynku pracy: perspektywa pracownika i pracodawcy 3 2

25. Nowe technologie na rynku pracy - kontekst pracodawcy i pracownika 3 2

26. Lokalny, regionalny i globalny rynek pracy: miejsce pracodawcy i pracownika 3 2

37. Migracja i imigracja na rynku pracy: perspektywa pracodawcy i pracownika 3 3

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Pracodawca na rynku pracy 3 0

22. Pracownik na rynku pracy 3 0

23. Działanie rynku pracy 3 0

24. Konkurencja i konkurencyjność na rynku pracy: perspektywa pracownika i pracodawcy 3 0

25. Nowe technologie na rynku pracy - kontekst pracodawcy i pracownika 3 0

26. Lokalny, regionalny i globalny rynek pracy: miejsce pracodawcy i pracownika 3 0

27. Migracja i imigracja na rynku pracy: perspektywa pracodawcy i pracownika 3 0

18. Podsumowanie materiału 3 0

Konwersatorium z wykorzystaniem metody case study do praktycznej analizy zachowań podmiotów na rynku pracy:
pracodawców i pracobiorcówMetody kształcenia

JOHNNY CH LOK (2020): HOW ROBOTIC BRINGS POSITIVE OR NEGATIVE IMPACT TO GLOBAL LABOR AND
BUSINESS MARKET, Independent publisher

red: Juliet Webster, Keith Randle  (2016): Virtual Workers and the Global Labour Market (Dynamics of Virtual Work), Palgrave
Macmillan, New York

The World Bank (2020): Moving for Prosperity: Global Migration and Labor Markets (Policy Research Reports), The World
Bank, Washington

Tito Boeri, Jan van Ours (2021): The Economics of Imperfect Labor Markets, Princeton Untversity Press, New Jersey

Literatura podstawowa

Elizabeth Anderson (2019): Private Government: How Employers Rule Our Lives (and Why We Don't Talk about It), Princeton
University Press, New Jersey

Ellen Ruppel Shell (2018): The Job: Work and Its Future in a Time of Radical Change, Kindle edition

Journal for Labour Market Research, Springer Open

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 15

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie przygotowania i zaprezentowania projektu (prezentacja multimedialna).
Ocena końcowa wynika z 3 elementów: jakości przedstawionego materiału i zgodności z treścią zajęć (70%), sposobu
przygotowania prezentacji  - jakość techniczna (10%), sposobu prezentacji - przygotowania się do wystąpienia (20%)
Zaliczenie wykładu na podstawie rozwiązania testu teoretycznego w systemie e-learningu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń i wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

3
Employer and employee in the labor market (pracodawca i
pracownik na rynku pracy)

Arytmetyczna

3
Employer and employee in the labor market (pracodawca i
pracownik na rynku pracy) [wykład]

zaliczenie z
oceną

3
Employer and employee in the labor market (pracodawca i
pracownik na rynku pracy) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



4Udział w egzaminie/zaliczeniu 4

10Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

21Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Foreign language (język obcy) [moduł]

English language (język angielski)
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3507_42S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 lektorat 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr MIROSŁAW LICHOSIK

Prowadzący zajęcia: mgr MIROSŁAW LICHOSIK

Cele przedmiotu:
Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe zgodne ze specjalizacją
kierunku na poziomie B2 +

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo
języka angielskiego pozwalające na zrozumienie tekstów
dotyczących danego kierunku studiów oraz tekstów o
charakterze akademickim

1 EP1

umiejętności

rozumie teksty w języku angielskim dotyczące
studiowanej dziedziny, a także teksty o charakterze
ogólnoakademickim. Potrafi dostrzec znaczenie ukryte,
wyrażone pośrednio

K_U05
K_U091 EP2

potrafi w języku angielskim przygotować różnorodne
opracowania pisemne dotyczące studiowanego kierunku K_U05

K_U092 EP3

potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane
wypowiedzi ustne dotyczące języka angielskiego
potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania w
środowisku akademickim i w środowisku pracy

K_U05
K_U093 EP4

potrafi planować uczenie się przez całe życie K_U084 EP5

kompetencje społeczne

wykazuje gotowość do wzięcia odpowiedzialności za
samodzielną pracę nad powierzonym zadaniem

K_K02
K_K041 EP6

wykazuje kreatywność podczas realizowanych zadań K_K022 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: English language (język angielski)

Forma zajęć: lektorat

12
1.  Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku. (patrz: literatura
podstawowa)

2 0

1/3



12
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2+ 2 0

63. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału 2 0

- konwersacje
- symulacja scenek z życia codziennego
- słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
- oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego)
- czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
- ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
- pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
- prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

According to the lecturer : :

Clive Oxenden Christina Latham Koenig : New English File (pre-intermediate, intermediate, upperintermediate), Oxford
University Press :

David Falvey, David Otton, Simon Kent, Margaret O'Keeffe, Iwonna Dubicka : Market Leader, Longman :

Evans Virginia, Milton James : FCE Listening&Speaking, Oxford University Press :

Ian MacKenzie : English for Finance (B2), Oxford University Press :

John Allison, Jeremy Townend, Paul Emmerson, Karen Richardson, John Sydes, Marie Kavanagh : The Business (pre-
intermediate, intermediate, upper-intermediate), Macmillan :

Lindsay Clandfield, Amanda Jeffries, Jackie McAvoy, Kate Pickering, Rebecca Robb Benne : Global (pre-intermediate,
intermediate, upper-intermediate), Macmillan :

Philip Kerr, Lindsay Clandfield, Ceri Jones, Jim Scrivener, Roy Norris : Straightforward (preintermediate, intermediate, upper-
intermediate), Macmillan :

Power base, Macmillan :

Roy Norris : CAE, Macmillan :

Sue Kay, Vaughan JonesNew : Inside Out (pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate), Macmillan :

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP6,E
P7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP4,EP7PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie lektoratu - na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, zaliczenia testów cząstkowych, prac
pisemnych lub prezentacji, kolokwium
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena końcowa jest równa ocenie z zaliczenia lektoratu

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 English language (język angielski) Ważona

2 English language (język angielski) [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Angielski No problem!" B1 + B2C1 :

Business Vocabulary and Grammar :

Guardian Weekly :

Hotels and Catering Macmillan :

Introduction to international Legal English :

Legal English :

National Geographic :

Round-Up 5,6 :

Tourism Macmillan :

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Sustainable Development [moduł]

Environmental policy and sustainable development (polityka ochrony środowiska i
zrównoważonego rozwoju)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_33S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr IZABELA SZAMREJ-BARAN

Prowadzący zajęcia: dr IZABELA SZAMREJ-BARAN

Cele przedmiotu:
Celem jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu polityki ochrony środowiska, umiejętności korzystania z metod i
narzędzi przy realizacji celów ZR, przygotowanie do udziału w projektach społecznych w zakresie ochrony środowiska i
zrównoważonego rozwoju.

Wymagania wstępne:
podstawy makroekonomii i mikroekonomii, relacje między gospodarką a środowiskiem, umiejętność dyskusji i pracy w
zespole.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Znajomość istoty, celów, funkcji i zasad polityki ochrony
środowiska oraz jej związków z ekonomią

K_W01
K_W021 EP1

Pogłębiona znajomość mechanizmów i instrumentów
służących realizacji polityki środowiskowej i celów
rozwoju zrównoważonego oraz wskaźników i sposobów
pomiaru ich skuteczności

K_W112 EP2

umiejętności

Student identyfikuje i rozumie powiązania między
środowiskiem, społeczeństwem i gospodarką w
kontekście polityki ekologicznej i zrównoważonego
rozwoju.

K_U021 EP3

Wykorzystuje wiedzę o instrumentach polityki
środowiskowej do opisu odpowiedzialności podmiotów
zaangażowanych w jej realizację; analizuje procesy i
zjawiska z zakresu polityki środowiskowej i ZR

K_U01
K_U042 EP4

kompetencje społeczne

uznaje wiedzę z różnych dziedzin ekonomii w celu
promowania polityki środowiskowej i zrównoważonego
rozwoju

K_K031 EP5

Student wykazuje gotowość zrozumienia/świadomości
potrzeby ochrony środowiska. Jest gotowy do udziału w
projektach społecznych w zakresie ochrony środowiska i
zrównoważonego rozwoju.

K_K01
K_K022 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning
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Przedmiot: Environmental policy and sustainable development (polityka ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju)

Forma zajęć: wykład

31. Rola ekonomii w polityce ochrony środowiska i zrównoważonym rozwoju. 4 0

2
2. Zrównoważony rozwój - podstawowe pojęcia, geneza i założenia rozwoju zrównoważonego. Cele
rozwoju zrównoważonego (SDGs) 4 0

2
3. Środowisko naturalne i zasoby naturalne (kapitał naturalny i jego ochrona). Teoretyczne podstawy i
możliwości zastosowania polityki ekologicznej. Pojęcie, funkcje, podmiot i cel polityki ekologicznej. 4 0

2
4. Prawne aspekty polityki ochrony środowiska (regulacje prawne, organizacja ochrony środowiska,
odpowiedzialność) 4 0

35. Zanieczyszczenie i degradacja środowiska 4 0

36. System pomiary zrównoważonego rozwoju 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Środowisko przyrodnicze jako podstawa procesów gospodarczych (środowisko i jego funkcje) 4 0

22. Usługi ekosystemu 4 0

23. Wycena środowiska 4 0

24. Gospodarka wodna i zagospodarowanie odpadów. 4 0

15. Zrównoważona polityka energetyczna a problem wyczerpywania zasobów energetycznych 4 0

26. Zmiany klimatu 4 0

3
7. System pomiaru zrównoważonego rozwoju wg ONZ i UE. Rola "dobrych praktyk" w ewolucji koncepcji
zrównoważonego rozwoju 4 0

- wykład informacyjny
- prezentacje multimedialne
- analiza przypadków
- praca w grupach
- analiza tekstu/ filmu z dyskusją

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5PREZENTACJA

EP3,EP4,EP5,EP6PROJEKT

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: student zdobędzie zaliczenie, gdy zda test (zdobędzie minimum 60% punktów z testu), przygotuje i
przeprowadzi prezentację oraz będzie aktywny podczas zajęć
Wykłady: student zdobędzie zaliczenie gdy zdobędzie minimum 60% z pytań otwartych oraz przygotuje i zaprezentuje
projekt.
Ćwiczenia: 60% ocena z testu, 30% ocena z prezentacji, 10% ocena z aktywności na zajęciach
Wykłady: 60% ocena z pytań otwartych 40% ocena z projektu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu to średnia arytmetyczna z ocen z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

4
Environmental policy and sustainable development (polityka
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju)

Arytmetyczna

4
Environmental policy and sustainable development (polityka
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju) [wykład]

zaliczenie z
oceną

4
Environmental policy and sustainable development (polityka
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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: Hussen Ahmed  (2018): Principles of Environmental Economics and Sustainability. An Integrated Economic and Ecological
Approach, Taylor & Francis Inc

 Tietenberg, Thomas H., Lewis, Lynne  (2018): Environmental and Natural Resource Economics, Taylor & Francis Ltd

Atkinson G., Dietz S., Neumayer  E. (2010): Handbook of Sustainable Development, Edward Elgar Publishing

Barry C. Field, Martha K. Field (2016): Environmental Economics An Introduction, Published by McGraw-Hill, New York

John Blewitt (2018): Understanding Sustainable Development, Routledge, New Jork

Julie A. Kerr (2018): Introduction to Energy and Climate Developing a Sustainable Environment, Taylor & Francis Group

(2021): Environmental and Resource Economics The Official Journal of the European Association of Environmental and
Resource Economists, European Association of Environmental and Resource Economists

Literatura podstawowa

Folmer H., Gabel L. (Eds) (2001): Principles of Environmental and Resource Economics: A Guide for Students and Decision-
Makers, 2nd edition, Edward Elgar, Cheltenham; Northampton MA

Hanley N., Barbier E. B. (2010): Pricing Nature, Edward Elgar

Hein L. (2010): The Economics of Ecosystem, Edward Elgar Publishing

Kryk B. (red.) (2012): Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem , Press University of Szczecin

M.M. Khan; M.R. Islam (2017): Zero Waste Engineering. A New Era of Sustainable Technology Development, John Wiley &
Sons, Inc, New Jersey

Stiglitz J. E., Sen A., Fitoussi J.P. (2013): Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and
Social Progress, www.stiglitz-sen-fitoussi.fr

Thematic reports from ministries and research institutes (eg World Bank, World Economic Forum, the World Resources
Institute, United Nations Institute for Sustainable Development).

www.europa-lex.europa.eu

www.eurostat

www.foe.co.uk

www.onz.org.pl/rozwój

www.stat.gov.pl

www.waterfootprint.org

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Financial analysis (analiza finansowa)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_17S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 43
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA PORADA-ROCHOŃ

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA PORADA-ROCHOŃ

Cele przedmiotu:
Nauczenie studentów umiejętności  pomiaru i oceny kondycji finansowej podmiotu gospodarczego.
Rozumienie i interpretacja wykorzystania metod badawczych poprzez informacje finansowe zawarte w sprawozdaniach
finansowych w celu podejmowania właściwych decyzji i efektywnego zarządzania.

Wymagania wstępne:

wiedza - student zna podstawy rachunkowości, zarządzania, ekonomiki przedsiębiorstw,
 umiejętności - student potrafi czytać ze zrozumieniem podstawowe informacje zawarte np. w sprawozdaniach
finansowych i innych źródłach,
 kompetencje (postawy) - student ma zaszczepione nawyki uczenia się przez całe życie, umiejętność pracy w grupie
oraz jest przygotowany do obserwacji i analizy otoczenia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozumie  informacje co do zawartości
sprawozdań i raportów finansowych

K_W05
K_W08
K_W12

1 EP1

Student rozumie znaczenie oceny kondycji finansowej
dla podejmowanych decyzji w przedsiębiorstwie K_W06

K_W082 EP2

umiejętności

Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy
teoretycznej do do opisu i analizy konkretnych zjawisk i
procesów zachodzących  w przedsiębiorstwie K_U011 EP3

Student posiada umiejętność wykorzystania
odpowiednich metod oceny kondycji finansowej
przedsiębiorstwa

K_U042 EP4

kompetencje społeczne
Student wykazuje gotowość do podejmowania decyzji i
ponoszenia za nie odpowiedzialności. K_K011 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Financial analysis (analiza finansowa)

Forma zajęć: wykład

11.  Istota i rola analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 3 0

2
2. Kryteria klasyfikacji metod analizy finansowej i ich przydatność w obecnych warunkach rynkowych.

3 0

23. Charakterystyka źródeł informacji w analizie finansowej. 3 0

1/3



34. Wstępna ocena sytuacji majątkowej i kapitałowej. 3 0

25. Analiza i ocena krótko i długookresowej płynności. 3 0

16. Wskaźniki wykorzystywane w ocenie zadłużenia. 3 0

27.  Wskaźniki wykorzystywane w ocenie obrotowości. 3 0

18. Wskaźniki wykorzystywane w analizie rentowności. 3 0

19. Społeczna odpowiedzialności biznesu a analiza finansowa. 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Czytanie podstawowych sprawozdań finansowych przykładowych przedsiębiorstw 3 0

22. Metody i narzędzia wykorzystywane w analizie finansowej 3 0

23.  Wstępna ocena sytuacji majątkowej i kapitałowej  badanego przedsiębiorstwa 3 0

2
4. Badanie krótkoterminowej i długoterminowej finansowej płynności statycznej wybranych
przedsiębiorstw. 3 0

25. Badanie zadłużenia wybranych przedsiębiorstw 3 0

26. Analiza obrotowości zapasów, należności oraz zobowiązań. 3 0

27. Badanie zyskowności wybranych przedsiębiorstw 3 0

18. Ujęcie całościowe materiału w formie zadań 3 0

- wykłady
- studia przypadków
- ćwiczenia
- narzędzia multimedialne

Metody kształcenia

Penman, Stephen H. (2013): Financial statement analysis and security valuation, McGraw-Hill,, New York

Weaver, Samuel C. (2012): The essentials of financial analysis , McGraw-Hill, New York
Literatura podstawowa

Revsine, Lawrence. (2012): Financial reporting & analysis, McGraw-Hill/Irwin,, New YorkLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

16Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń: Studenci oceniani są na podstawie pisemnego testu. Testy składają się z 4 zadań.
Zaliczenie wykładów: Studenci oceniani są na podstawie egzaminu pisemnego, który składa się z 20 pytań testowych
otwartych i zamkniętych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią ważoną: 60% ocena z zaliczenia, 40% ocena z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 Financial analysis (analiza finansowa) Ważona

3 Financial analysis (analiza finansowa) [wykład] egzamin 0,40

3 Financial analysis (analiza finansowa) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,60

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



25Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Foreign language (język obcy) [moduł]

Fremdsprache Deutsch (język niemiecki)
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3508_41S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 lektorat 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr KAJETANA GUTT-JAKUBIAK

Prowadzący zajęcia: mgr KAJETANA GUTT-JAKUBIAK

Cele przedmiotu:
Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe zgodne ze specjalizacją
kierunku na poziomie B2 +

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo
języka angielskiego pozwalające na zrozumienie tekstów
dotyczących danego kierunku studiów oraz tekstów o
charakterze akademickim

1 EP1

umiejętności

rozumie teksty w języku angielskim dotyczące
studiowanej dziedziny, a także teksty o charakterze
ogólnoakademickim. Potrafi dostrzec znaczenie ukryte,
wyrażone pośrednio

K_U05
K_U091 EP2

potrafi w języku angielskim przygotować różnorodne
opracowania pisemne dot. studiowanego kierunku K_U05

K_U092 EP3

potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane
wypowiedzi ustne dotyczące języka angielskiego
potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania w
środowisku akademickim i w środowisku pracy

K_U05
K_U093 EP4

potrafi planować uczenie się przez całe życie K_U084 EP5

kompetencje społeczne

wykazuje gotowość do wzięcia odpowiedzialności za
samodzielną pracę nad powierzonym zadaniem

K_K02
K_K041 EP6

wykazuje kreatywność podczas realizowanych zadań K_K022 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Fremdsprache Deutsch (język niemiecki)

Forma zajęć: lektorat

12
1.  Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku. (patrz: literatura
podstawowa)

2 0

1/3



12
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2+ 2 0

63. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału 2 0

- konwersacje
- symulacja scenek z życia codziennego
- słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
- oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego)
- czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
- ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
- pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
- prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Aspekte 2(B2)Lehr-und AB Teil 1 mit 2 Audio CD :

Langenscheidt :

Studio D B2 Cornelsen :

Literatura podstawowa

Last but not least :

Niemiecki Keine Problem! B1 + B2C1 :

prasa niemieckojezyczna :

słownik monolingwalny :

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP6,E
P7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP4,EP7PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie lektoratu - na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, zaliczenia testów
cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji, kolokwium
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena końcowa jest równa ocenie z zaliczenia lektoratu

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 Fremdsprache Deutsch (język niemiecki) Ważona

2 Fremdsprache Deutsch (język niemiecki) [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Foreign language (język obcy) [moduł]

French language (język francuski)
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3507_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 lektorat 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr REGINA PTAK

Prowadzący zajęcia: mgr REGINA PTAK

Cele przedmiotu:
Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe zgodne ze specjalizacją kierunku
na poziomie B2 +

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo
języka francuskiego pozwalające na zrozumienie tekstów
dotyczących danego kierunku studiów oraz tekstów o
charakterze akademickim

1 EP1

umiejętności

rozumie teksty w języku francuskim dotyczące
studiowanej dziedziny, a także teksty o charakterze
ogólnoakademickim. Potrafi dostrzec znaczenie ukryte,
wyrażone pośrednio

K_U05
K_U091 EP2

potrafi w języku francuskim przygotować różnorodne
opracowania pisemne dot. studiowanego kierunku K_U05

K_U092 EP3

potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane
wypowiedzi ustne dotyczące języka francuskiego
potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania w
środowisku akademickim i w środowisku pracy

K_U05
K_U093 EP4

potrafi planować uczenie się przez całe życie K_U084 EP5

kompetencje społeczne

wykazuje gotowość do wzięcia odpowiedzialności za
samodzielną pracę nad powierzonym zadaniem

K_K02
K_K041 EP6

wykazuje kreatywność podczas realizowanych zadań K_K022 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: French language (język francuski)

Forma zajęć: lektorat

12
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku. (patrz: literatura
podstawowa)

2 0

1/2



12
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2+ 2 0

63. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału 2 0

- konwersacje
- symulacja scenek z życia codziennego
- słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
- oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego)
- czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
- ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
- pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
- prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Elodie Heu, Jean-Jacques Mabilat (2006): Edito B2+, Wyd. Didier, ParisLiteratura podstawowa

Boulares, Michele et Jean-Louis Frerot : Grammaire progressive du français : niveau avancé, CLE International

Leroy-Miquel Claire : Vocabulaire progressif du français : niveau avancé, CLE International

Bloomfield Anatole et Emmanuelle Daill. DELF B2 : 200 activités, CLE International

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP6,E
P7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP4,EP7PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie lektoratu - na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, zaliczenia testów cząstkowych, prac
pisemnych lub prezentacji, kolokwium
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z lektoratu

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 French language (język francuski) Ważona

2 French language (język francuski) [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Common / Global Labor Market [moduł]

Globalisation, digitalisation and platform economy (trends in the global labor market)
(globalizacja, cyfryzacja i gospodarka platform - trendy na globalnym rynku pracy)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_28S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOMINIK ROZKRUT

Prowadzący zajęcia: dr DOMINIK ROZKRUT

Cele przedmiotu:
Celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z analizą aktualnych trendów na światowych rynkach pracy
związanych z globalizacją i cyfryzacją, ich wpływu na gospodarki, dochody, konsumpcję i bogactwo oraz implikacje dla
kształtowania polityk społeczno-gospodarczych i budowania strategii rozwoju.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza i umiejętności z przedmiotu Makroeokonomia i Statystyka.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna istotne wyzwania stojące przed rynkami
pracy w zakresie globalizacji i cyfryzacji.

K_W01
K_W04
K_W06
K_W09

1 EP1

Student ma dogłębną wiedzę na temat kluczowych
trendów na rynkach pracy wynikających z globalizacji i
cyfryzacji.

K_W02
K_W03
K_W05

2 EP2

Student zna oficjalne źródła danych o rynku pracy i
sposoby ich pozyskiwania.

K_W01
K_W04
K_W09

3 EP3

umiejętności

Student potrafi analizować kwestie z zakresu polityk
związanych z rynkami pracy.

K_U01
K_U07
K_U09

1 EP4

Student potrafi wykorzystać modele analityczne do
analizy mechanizmów determinujących funkcjonowanie
rynków pracy.

K_U02
K_U04
K_U08

2 EP5

Student potrafi dotrzeć do idei i poglądów, odwołując się
do argumentacji zakorzenionej w różnych teoriach i
konceptualizacjach.

K_U03
K_U053 EP6

kompetencje społeczne

Student zdaje sobie sprawę z konieczności nadążania za
nowymi procesami zachodzącymi w gospodarce
światowej.

K_K01
K_K031 EP7

Student jest gotowy do wykorzystywania publicznie
dostępnych danych do wnioskowania o aktualnej
sytuacji na rynkach pracy.

K_K01
K_K042 EP8

Student zdaje sobie sprawę z konieczności etycznego
postępowania w życiu zawodowym, zgodnego z
zasadami CSR.

K_K023 EP9
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Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Globalisation, digitalisation and platform economy (trends in the global labor market) (globalizacja, cyfryzacja i gospodarka platform -
trendy na globalnym rynku pracy)

Forma zajęć: laboratorium

21. Wprowadzenie do globalizacji; liberalizacja gospodarcza. 4 0

22. Innowacje a globalizacja. 4 0

23. Kluczowe pojęcia i pomiary rynku pracy. 4 0

2
4. Zasoby informacyjne organizacji międzynarodowych (ONZ, MOP, BŚ, MFW, WTO, OECD, Eurostat,
ITU, WIPO, BIS). 4 0

25. Program Międzynarodowej Oceny Kompetencji Dorosłych. 4 0

26. Pomiar i ocena jakości pracy. 4 0

27. Dyskusja nad propozycjami analitycznych prac zaliczeniowych. 4 0

28. Cyfryzacja, dezindustrializacja, przemysł 4.0. 4 0

29. Nowe formy pracy, przyszłość pracy i umiejętności. 4 0

210. Automatyzacja i niezależna praca w gospodarce cyfrowej. 4 0

211. Wpływ gospodarki platform na tworzenie miejsc pracy. 4 0

212. Imigracja i praca, debaty na temat polityki migracyjnej. 4 0

213. Sektor nieformalny. 4 0

214. Bogactwo, nierówności i ubóstwo. 4 0

215. Prezentacja zaliczeniowych prac analitycznych. 4 0

Zajęcia laboratoryjne oparte na pracy indywidualnej i grupowej poświęcone rozwiązywaniu praktycznych problemów
analitycznych związanych z rozwojem sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania źródeł
internetowych, w tym szerokiego wykorzystania oficjalnych danych statystycznych.

Metody kształcenia

(2020): International Compendium of Entrepreneurship Policies, OECD Publishing, Paris

(2019): Policy Responses to New Forms of Work, OECD Publishing, Paris

(2021): The Digital Transformation of SMEs, OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship, OECD Publishing, Paris

Literatura podstawowa

(2020): OECD Labour Force Statistics 2020, OECD Publishing, Paris

(2019): Working Better with Age, Ageing and Employment Policies, OECD Publishing, Paris
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie laboratorium na podstawie analitycznej pracy pisemnej (50%) oraz testu z treści przedmiotu (50%).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie z laboratorium.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4
Globalisation, digitalisation and platform economy (trends in the
global labor market) (globalizacja, cyfryzacja i gospodarka
platform - trendy na globalnym rynku pracy)

Ważona

4

Globalisation, digitalisation and platform economy (trends in the
global labor market) (globalizacja, cyfryzacja i gospodarka
platform - trendy na globalnym rynku pracy) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

11Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Sustainable Development [moduł]

Government in economy (rząd w gospodarce)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_34S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MAGDALENA SOBOŃ

Prowadzący zajęcia: dr MAGDALENA SOBOŃ

Cele przedmiotu:

Zaprezentować podstawowe zagadnienia roli rządu w gospodarce i interwencjonizmu państwowego, ze szczególnym
uwzględnieniem poszczególnych podmiotów rynkowych oraz wybranych obszarów rynku.
Wypracowanie umiejętności analizowania polityki regulacyjnej państwa.
Rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie gotowości do oceny polityki regulacyjnej państwa.

Wymagania wstępne:
Student zna poddstawowe zagadnienia ekonomii i funkcjonowania podmiotow gospodarczych. Student potrafi myśleć
analitycznie, formułować wnioski.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma wiedzę o naturze i powodach
interwencjonizmu państwowego, przesłankach wpływu
państwa na funkcjonowanie przedsiębiorstw,
narzędziach i metodach regulacji runku i ich wpływu na
działalność biznesową.

K_W01
K_W05
K_W06

1 EP1

umiejętności
Student posiada umiejętność określenia przyczyn
prowadzenia polityki regulacyjnej i jej wpływu na
funkcjonowanie biznesu.

K_U01
K_U05
K_U08

1 EP2

kompetencje społeczne

Student wykazuje gotowość do oceny skuteczności
polityki regulacyjnej państwa w funkcjonowaniu
przedsiębiorstw oraz jej wpływu na budowanie modeli
biznesowych.

K_K01
K_K031 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Government in economy (rząd w gospodarce)

Forma zajęć: wykład

21. Wprowadzenie do teorii regulacji 4 0

2
2. Powody kontroli - niedoskonałości rynku, dobra publiczne, informacja, dominująca pozycja rynkowa

4 0

23. Zagadnienia filozofii politycznej 4 0

24. Teorie interwencjonizmu państwowego - podejście neoklasyczne 4 0
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25. Teorie interwencjonizmu państwowego - teoria wyboru publicznego 4 0

26. Teoria interwencjonizmu państwowego - teoria kosztów transakcyjnych 4 0

27. Teoria interwencjonizmu państwowego - teoria informacji 4 0

18. Powtórzenie i podsumowanie materiału 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Powody interwencjonizmu państwowego - przykłady 4 0

22. Regulacje i prawo dotyczące kokurencji 4 0

23. Ochrona i prawa konsumenta 4 0

24. System podatkowy 4 0

25. Regulacje rynku pracy 4 0

26. Regulacje w obszarze reklamy i działań promocyjnych 4 0

27. Regulacje na rynku usług telekomunikacyjnych 4 0

18. Podsumowanie i powtórzenie materiału 4 0

Główną formą transferu wiedzy są wykłady ze studiami przypadków. Głównym sposobem ćwiczeń jest rozwiązywanie
studiów przypadków, prezentacje polityki interwencyjnej państwa oraz dyskusje.Metody kształcenia

Karagiannis N  (2007): Modern State Intervention in the Era of Globalisation, Edward Elgar Publishing, UK

Poynter G (2021): The Political Economy of State Intervention, Routledge, UK
Literatura podstawowa

Gerber L (2005):  The Irony of State Intervention,  Northern Illinois University Press, USALiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP2,EP3PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji.
Zaliczenie wykładów na podstawie testu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 Government in economy (rząd w gospodarce) Arytmetyczna

4 Government in economy (rząd w gospodarce) [wykład]
zaliczenie z
oceną

4 Government in economy (rząd w gospodarce) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Sustainable Development [moduł]

Green  economy (zielona gospodarka)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_35S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 14 konwersatorium 15 ZO7

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr ALEKSANDRA GĄSIOR

Prowadzący zajęcia: dr ALEKSANDRA GĄSIOR

Cele przedmiotu:
Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania zielonych gospodarek oraz przygotowanie
do kreatywnej pracy zespołowej.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu podstaw ekonomii (mikroekonomii i makroekonomii).

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student ma poszerzoną wiedzę w zakresie działania
zielonych gospodarek

K_W01
K_W03
K_W04
K_W05

1 EP2

umiejętności
Potrafi prawidłowo zebrać i analizować materiały
niezbędne do oceny funkcjonowania zielonej gospodarki.
Bierze udział w dyskusji.

K_U01
K_U02
K_U05
K_U07
K_U09

1 EP4

kompetencje społeczne
Student jest gotów do kreatywnej pracy w zespole nad
analizą i rozwiązywaniem problemów gospodarczych K_K021 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Green  economy (zielona gospodarka)

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Teoretyczne podstawy idei "Zielona gospodarka"

4 1

2
2. Zielona gospodarka w praktyce

4 1

2
3. Jak radzić sobie z kapitałem naturalnym w kontekście zielonej gospodarki?

4 1

24. Zielona technologia i energia odnawialna 4 1

25. Ekologizacja przemysłu w świecie o ograniczonych zasobach i środowisku 4 1

2
6. Inteligentne miasta jako dywersyfikacja zielonej gospodarki

4 1
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37. Ekonomiczne instrumenty zazieleniania gospodarki 4 1

- wykład
- prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Adrian C. Newton, Elena Cantarello (2014): An Introduction to the Green Economy: Science, Systems and Sustainability,,
Routledge, New York

red: Aleksandra Gąsior (2019): Pro-ecological Restructuring of Companies, Case Studies, Ubiquity Press, London

red: Sevil Acar, Erinc Yeldan (2019): Handbook of Green Economics, Elsevier, London

Literatura podstawowa

Begg D., Vernasca G., Fischer S. and Dornbusch R. (2011): Economics, McGraw-Hill, Maidenhead

Benson E. and Greenfield O (2012): Surveying the ‘Green Economy’ and ‘Green Growth’ Landscape, Green Economy
Coalition, IIED, London

Cato M.S. (2011): Environment and Economy, Routledge, London

Cato M.S. (2009): Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice, Earthscan, London

The Journal of Green Economy and Development (JGED), https://journalofgreeneconomy.wordpress.com/

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 7

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

1Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP4,EP5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie konwersatorium na podstawie przygotowania i zaprezentowania projektu (prezentacja multimedialna).
Ocena końcowa wynika z 3 elementów: jakości przedstawionego materiału i zgodności z treścią zajęć (70%), sposobu
przygotowania prezentacji  - jakość techniczna (10%), sposobu prezentacji - przygotowania się do wystąpienia (20%).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie z konwersatorium.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 Green  economy (zielona gospodarka) Ważona

4 Green  economy (zielona gospodarka) [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Sustainable Development [moduł]

Industry 4.0 (Przemysł 4.0)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_36S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. MARCIN GRYCZKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. MARCIN GRYCZKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z czwartą rewolucją przemysłową (Przemysł 4.0), w szczególności podjęcie
dyskusji na temat jej aspektów społeczno-ekonomicznych.

Wymagania wstępne:
Podstawowe wiedza z zakresu ekonomii międzynarodowej, makroekonomii, handlu międzynarodowego oraz
współczesnych zjawisk związanych z rozwojem gospodarki światowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna powiązania między podmiotami gospodarki
światowej oraz wyzwania dotyczące czwartej rewolucji
przemysłowej.

K_W01
K_W04
K_W06

1 EP1

umiejętności

Student potrafi analizować podstawowe zjawiska w
gospodarce światowej, oceniać ich wpływ na różnych
interesariuszy, a także dostrzegać ich pozytywne i
negatywne konsekwencje dla wybranych gospodarek.

K_U01
K_U02
K_U07

1 EP2

kompetencje społeczne
Student dostrzega wpływ zmian spowodowanych
postępem naukowo-technicznym na życie społeczno-
gospodarcze.

K_K01
K_K021 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Industry 4.0 (Przemysł 4.0)

Forma zajęć: konwersatorium

21. Międzynarodowy podział pracy 4 0

12. Przemysł 4.0 - wprowadzenie 4 0

23. Koncepcja prosumenta we współczesnej gospodarce 4 0

24. Druk 3D - nowa rewolucja przemysłowa 4 0

25. Internet rzeczy - pojęcie, zastosowania, szanse i zagrożenia 4 0

26. Sztuczna inteligencja i jej wpływ na gospodarkę i społeczeństwo 4 0

1/3



27. Zastosowania Big Data i ich skutki społeczno-ekonomiczne 4 0

28. Robotyka i automatyzacja - dyskusja na temat wybranych statystyk 4 0

Krótkie prezentacje wybranych zagadnień oraz dyskusje na ich temat (aktywne uczestnictwo studentów w
dyskusjach jest obowiązkowe)Metody kształcenia

Anderson Ch. (2012): Makers. The New Industrial Revolution., Crown Business, New York

Barnatt Ch. (2014): 3D Printing. The Next Industrial Revolution., ExplainingTheFuture.com, Lexington

Barrat J. (2015): Our Final Invention. Artificial Intelligence and the End of the Human Era., Thomas Dunne Books, New York

Bingham A., Spradlin D. (2011): The Open Innovation Marketplace. Creating Value in the Challenge Driven Enterprise., FT
Press, New Jersey

Bostrom N. (2014): Superintelligence. Paths, Dangers, Strategies., Oxford University Press, Oxford

Carr N.G. (2004): Does IT Matter? Information Technology and the Corrosion of Competitive Advantage., Harvard Business
School Press, Boston, Massachusetts

Carr N.G. (2009): The Big Switch. Rewiring the World, from Edison to Google., W.W. Norton, New York-London

Dicken P. (2011): Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy., SAGE Publications, London

Ford M. (2015): The Rise of the Robots. Technology and the Threat of Mass Unemployment., Oneworld, London

Kurzweil R. (2012): How to Create a Mind. The Secret of Human Thought Revealed., Penguin Books, New York

Kurzweil R. (2005): The Singularity is Near. When Humans Transcend Biology., Penguin Books, New York

Pariser E.  (2011): The Filter Bubble., Penguin Books, New York

Tapscott D., Williams A.D. (2010): Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything., Penguin Books, London

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

9Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie konwersatorium - na podstawie aktywności na zajęciach (maksymalnie 15 punktów) oraz oceny z  eseju
(maksymalnie 25 punktów).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie z konwersatorium

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 Industry 4.0 (Przemysł 4.0) Ważona

4 Industry 4.0 (Przemysł 4.0) [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

International business valuation (wycena przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_46S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MARCIN PAWLAK

Prowadzący zajęcia: dr MARCIN PAWLAK

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy na temat metod wyceny przedsiębiorstw i umiejętności ich
praktycznego zastosowania na rynkach międzynarodowych.

Wymagania wstępne:
Student zna podstawy rachunkowości, analizy ekonomicznej i finansów, podstawowe metody statystyczne i zasady
planowania finansowego. Student posiada ogólną wiedzę w zakresie makro i mikroekonomii oraz zarzadzania. Student
potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe kategorie wartości stosowanych w
wycenie przedsiębiorstw

K_W01
K_W06
K_W10
K_W12

1 EP2

Zna najważniejsze metody służące wycenie
przedsiębiorstw

K_W05
K_W08
K_W10
K_W12

2 EP3

umiejętności

Potrafi posługiwać się podstawowymi metodami
stosowanymi w wycenie przedsiębiorstw

K_U02
K_U041 EP4

Umie sporządzić raport z wyceny przedsiębiorstwa K_U02
K_U042 EP5

kompetencje społeczne
Jest gotów do samodzielnego przeprowadzenia procesu
wyceny przedsiębiorstw

K_K01
K_K021 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: International business valuation (wycena przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym)

Forma zajęć: wykład

21. Istota wyceny przedsiębiorstw. 4 0

22. Klasyfikacje metod wyceny. Czynniki decydujące o wyborze metod wyceny. 4 0

33. Podejście majątkowe w wycenie przedsiębiorstw. 4 0

34. Podejście porównawcze w wycenie przedsiębiorstw. 4 0

35. Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw 4 0
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26. Koszt kapitału w wycenie przedsiębiorstw. 4 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw. Zapoznanie się z procedurą wyceny przedsiębiorstwa 4 0

6
2. Przykłady zastosowania metody skorygowanych aktywów netto, metody transakcji porównywalnych i
metod dochodowych. 4 0

73. Przygotowanie wyceny wybranego przedsiębiorstwa. 4 0

- prezentacje multimedialne
- przykłady do praktycznego rozwiazania (case study)
- studia literatury

Metody kształcenia

Damodaran A. (1995): Investment Valuation, John Wiley & Sons

Mellen Ch. M., Evans F. C. (2010):  Valuation for M&A: Building Value in Private Companies, Second Edition, Wiley

Murrin J., Koller T., Copeland T. (1997): Valuation: measuring and shaping the value of companies, WIG PRESS

Literatura podstawowa

Grudziński M. (2015): Kształtowanie standardów wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego

Slee R.T. (2011): Private Capital Markets. Valuation, Capitalization and Transfer of Private Business Interests

Zarzecki D., Byrka-Kita K., Czerwiński M. (2018): Dyskonto z tytułu braku płynności rynkowej w wycenie przedsiębiorstw,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

12Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP3,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP5SPRAWDZIAN

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Laboratorium - na podstawie kolokwium i projektu.
Wykład - na podstawie sprawdzianu wiedzy z wykładów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową będzie stanowiła średnia arytmetyczna oceny z wykładu i laboratoriów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4
International business valuation (wycena przedsiębiorstw na
rynku międzynarodowym)

Arytmetyczna

4
International business valuation (wycena przedsiębiorstw na
rynku międzynarodowym) [wykład]

zaliczenie z
oceną

4
International business valuation (wycena przedsiębiorstw na
rynku międzynarodowym) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
International Finance [moduł]

International corporate finance (międzynarodowe finanse przedsiębiorstw)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_38S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr AGNIESZKA PREŚ-PEREPECZO

Prowadzący zajęcia: dr AGNIESZKA PREŚ-PEREPECZO

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu międzynarodowych finansów
przedsiębiorstw oraz przygotowanie do ciągłego poszerzania i rozwijania poziomu wiedzy i umiejętności.

Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę z podstaw rachunkowości , sprawozdawczości finansowej oraz globalnych uwarunkowań
rynkowych
Student posiada potrafi: przeprowadzać kalkulacje finansowe, analizować procesy zachodzące w przedsiębiorstwie,
pracować w grupie

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student posiada wiedzę o wpływie internacjonalizacji i
globalizacji rynków na finanse przedsiębiorstw

K_W03
K_W05
K_W06

1 EP1

umiejętności
Student potrafi analizować wpływ globalnego rynku na
decyzje finansowe, inwestycyjne, ryzyko finansowe,
kreację wartości i wartość firmy

K_U04
K_U07
K_U08

1 EP2

kompetencje społeczne
Student jest gotów poszerzać i rozwijać poziom swojej
wiedzy i umiejętności. K_K041 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: International corporate finance (międzynarodowe finanse przedsiębiorstw)

Forma zajęć: wykład

21. Finanse przedsiębiorstw w uwarunkowania miedzynarodowych 4 0

2
2. Finansowanie międzynarodowe: źródła kapitału własnego i obcego na globalnym rynkach
kapitałowych 4 0

23. Zarządzanie kapitałem obrotowy i gotówką w międzynarodowych uwarunkowaniach 4 0

2
4. Zarządzanie ryzykiem finansowym w uwarunkowaniach międzynarodowych: ryzyko kursu walutowego
i ryzyko stopy procentowe. Derywaty 4 0

25. Długoterminowe inwestycje o charakterze międzynarodowym - budżetowanie kapitału 4 0

26. Transgraniczne fuzje i przejęcia 4 0
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27. Transgraniczna kreacja wartości przedsiębiorstwa i jego wycena 4 0

18. Podsumowanie treści przedmiotu: międzynarodowe finanse przedsiębiorstw 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Finansowanie przedsiębiorstw międzynarodowych i ich zagranicznych oddziałów-studia przypadków

4 0

4
2. Zarządzanie ryzykiem finansowym poprzez derywaty: swapy, kontrakty terminowe futures i forward,
opcje - studia przypadków 4 0

3
3. Budżetowanie kapitałowe w międzynarodowym przedsiębiorstwie: plan przepływów pieniężnych,
stopa dyskontowa, metod oceny efektywności inwestycji - studia przypadków 4 0

24. Transgraniczne fuzje i przejęcia - studia przypadków 4 0

45. Transgraniczna kreacja wartości przedsiębiorstwa i jego wycena - studia przypadków 4 0

- prezentacja multimedialna
- dyskusja
- kalkulacje
- studia przypadków

Metody kształcenia

Adrian Buckley (2012): International Finance, Practical perspective, Pearson

Cheol S. Eun, Bruce G. Resnick, (2018): International Financial Management, McGRawHill Education, New York

Laurent L Jacque (2020): International Corporate Finance: value creation with currency derivatives in global capital markets,
John Wiley & Sons

Literatura podstawowa

Konrad Sobański (2018): Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, PWN, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń w formie sprawdzianu pisemnego
Zaliczenie wykładu w formie pisemnego testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ocen z wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

4
International corporate finance (międzynarodowe finanse
przedsiębiorstw)

Arytmetyczna

4
International corporate finance (międzynarodowe finanse
przedsiębiorstw) [wykład]

zaliczenie z
oceną

4
International corporate finance (międzynarodowe finanse
przedsiębiorstw) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

International economic relations - advanced course (międzynarodowe stosunki ekonomiczne
II)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 51
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 5

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. MARCIN GRYCZKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. MARCIN GRYCZKA

Cele przedmiotu:

Pogłębienie wiedzy dotyczącej procesów zachodzących w gospodarce światowej, w szczególności dotyczących
przepływu towarów, usług, pracy i kapitału; dyskusja nad teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi
finansów międzynarodowych i handlu międzynarodowego; przygotowanie do formułowania własnych pomysłów i
poglądów.

Wymagania wstępne:
Ogólna wiedza z zakresu mikroekonomii, makroekonomii, ekonomii międzynarodowej i finansów międzynarodowych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma rozbudowaną wiedzę z zakresu ekonomii
międzynarodowej, finansów międzynarodowych oraz
wybranych procesów zachodzących we współczesnej
gospodarce światowej

K_W01
K_W06
K_W10
K_W12

1 EP1

umiejętności

Student potrafi poprawnie identyfikować i interpretować
zjawiska w gospodarce światowej, a także rozumie
korzyści i zagrożenia związane z rozwojem gospodarki
światowej i globalizacji

K_U02
K_U05
K_U07

1 EP2

kompetencje społeczne
Student jest przygotowany do formułowania własnych
pomysłów i poglądów, jak również ma świadomość
potrzeby uczenia ustawicznego

K_K01
K_K03
K_K04

1 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: International economic relations - advanced course (międzynarodowe stosunki ekonomiczne II)

Forma zajęć: wykład

31. Wybrane teorie wymiany międzynarodowej - przegląd 1 0

22. Ceny w handlu międzynarodowym 1 0

33. Międzynarodowa polityka handlowa 1 0

34. Problemy globalizacji i regionalizacji 1 0

4
5. Wybrane organizacje międzynarodowe (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Grupa Banku
Światowego, wybrane agendy ONZ) 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia
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31. Kurs walutowy 1 0

12. Wymienialność walut 1 0

23. Pieniądz światowy 1 0

24. Międzynarodowe systemy walutowe 1 0

35. Bilans płatniczy 1 0

26. Zadłużenie zagraniczne 1 0

27. Powtórzenie i podsumowanie materiału 1 0

- wykłady
- dyskusje
- prezentacje multimedialne
- wykorzystanie zasobów internetowych oraz elektronicznych baz danych

Metody kształcenia

Bingham A., Spradlin D. (2011): The Open Innovation Marketplace. Creating Value in the Challenge Driven Enterprise., FT
Press

Castells M. (2001): Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business, and Society., Oxford University Press

Chesbrough H. (2011): Open Services Innovation: Rethinking Your Business to Grow and Compete in a New Era., Jossey-
Bass, A Wiley Imprint

Dicken P. (2011): Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy., SAGE Publications

Fagerberg J. (2002): Technology, Growth and Competitiveness., Edward Elgar Publishing

Moosa I.A. (2002): Foreign Direct Investment. Theory, Evidence and Practice., Palgrave

Pilbeam K. (2013): International Finance., Red Globe Press

Rugman A.M. (ed.) (2010): The Oxford Handbook of International Business., Oxford University Press

Salvatore D. (2014): International Economics: Trade and Finance., Wiley

Literatura podstawowa

Carr N.G. (2004): Does IT Matter? Information Technology and the Corrosion of Competitive Advantage., Harvard Business
School Press

Carr N.G. (2009): The Big Switch. Rewiring the World, from Edison to Google., Harvard Business School Press

Castells M. (2011): Społeczeństwo sieci, Wyd. Naukowe PWN

Stiglitz J.E. (2006): Globalizacja., Wyd. Naukowe PWN

Tapscott D., Williams A.D. (2011): Makrowikinomia. Reset świata i biznesu., Wyd. Studio Emka

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń - na podstawie aktywności na zajęciach i testu końcowego
Zaliczenie wykładów - na podstawie pisemnego testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

1
International economic relations - advanced course
(międzynarodowe stosunki ekonomiczne II)

Arytmetyczna

1
International economic relations - advanced course
(międzynarodowe stosunki ekonomiczne II) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

1
International economic relations - advanced course
(międzynarodowe stosunki ekonomiczne II) [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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30Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

25Przygotowanie się do zajęć 0

25Studiowanie literatury 0

25Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
International Finance [moduł]

International financial integration (integracja międzynarodowych rynków finansowych)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_40S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr EWA BILEWICZ

Prowadzący zajęcia: dr EWA BILEWICZ

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przedstawienie i omówienie  problemów rozwoju i integracji międzynarodowych rynków
finansowych oraz ich roli w kształtowaniu równowagi płatniczej w obrotach międzynarodowych.

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów umiejętności analizy tendencji na międzynarodowych rynkach
finansowych.
Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów występujących na
międzynarodowych rynkach finansowych.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień z makroekonomii i finansów.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student  zna i rozumie konsekwencje globalizacji dla
funkcjonowania poszczególnych rynków i podmiotów
gospodarczych.

K_W061 EP1

umiejętności
Potrafi analizować  i interpretować procesy gospodarcze
zachodzące w skali międzynarodowej K_U011 EP2

kompetencje społeczne
Student uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych  występujących
w gospodarce

K_K011 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: International financial integration (integracja międzynarodowych rynków finansowych)

Forma zajęć: wykład

21. Rozwój finansowy gospodarki, międzynarodowa integracja finansowa 4 0

22. Globalizacja międzynarodowych rynków finansowych 4 0

23. Determinanty integracji międzynarodowych rynków finansowych 4 0

44. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna krajów 4 0

25. Międzynarodowa integracja finansowa - korzyści i koszty 4 0
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36. Banking systems financial integration 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Integracja międzynarodowych rynków finansowych i przepływy kapitału w Ameryce Północnej. 4 0

22. Integracja międzynarodowych rynków finansowych i przepływy kapitału w Ameryce Południowej. 4 0

23. Integracja międzynarodowych rynków finansowych i przepływy kapitału w Azji. 4 0

44. Integracja międzynarodowych rynków finansowych i przepływy kapitału w Europie. 4 0

25. Integracja międzynarodowych rynków finansowych i przepływy kapitału w Afryce. 4 0

36. Międzynarodowe przepływy kapitału w Polsce. 4 0

- wykłady z prezentacjami multimedialnymi
- dyskusja
-prezentacja projektów przygotowanych przez studentów

Metody kształcenia

ed. by G. Underhill, J. Blom, D. Muggage (2010): Global Financial Integration Thirty Years On, Cambridge University Press,
Cambridge

N. Coeurdacier, H. Ray, P. Winat (2019): Financial Integration and Growth in a Risky World
Literatura podstawowa

red. M. Markiewicz, U. Mrzygłód (2015): Finanse Międzynarodowe. Wybrane problemy., PWE, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP3PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie indywidualnie wykonanego i zaprezentowanego projektu.
Zaliczenie wykładów na podstawie pisemnego kolokwium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z  wykładu i ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4
International financial integration (integracja międzynarodowych
rynków finansowych)

Arytmetyczna

4
International financial integration (integracja międzynarodowych
rynków finansowych) [wykład]

zaliczenie z
oceną

4
International financial integration (integracja międzynarodowych
rynków finansowych) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
International Finance [moduł]

International household finance (finanse gospodarstw domowych - ujęcie międzynarodowe)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_37S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 43
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BEATA ŚWIECKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. BEATA ŚWIECKA

Cele przedmiotu:
Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu współczesnych zagadnień finansów gospodarstw domowych w
perspektywie międzynarodowej oraz przygotowanie do kreatywnego działania i współpracy w grupie.

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student wymienia i definiuje współczesne koncepcje
finansów gospodarstw domowych w perspektywie
międzynarodowej.

K_W01
K_W101 EP1

Student zna znaczenie instrumentów finansowych w
aspektach ekonomicznych i behawioralnych w
środowisku międzynarodowym.

K_W02
K_W032 EP2

umiejętności

Student wykorzystuje w praktyce teoretyczną wiedzę
finansową.

K_U02
K_U051 EP3

Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania
kondycji finansowej oraz wykorzystuje wiedzę w zakresie
gospodarowania pieniędzmi w gospodarstwie domowym.

K_U01
K_U072 EP4

kompetencje społeczne

Student wykazuje kreatywność w działaniu, potrafi
uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z
zakresu finansów gospodarstwa domowego.

K_K01
K_K021 EP5

Studenci mogą wchodzić w interakcje w grupie i
dostrzegają potrzebę uczenia się przez całe życie w
zmieniającym się środowisku.

K_K03
K_K042 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: International household finance (finanse gospodarstw domowych - ujęcie międzynarodowe)

Forma zajęć: wykład

11.  Wprowadzenie do finansów gospodarstw domowych 3 0
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22. Financial literacy i edukacja finansowa. Doświadczenia międzynarodowe 3 0

23. Pieniądze i płatności. Perspektywa międzynarodowa 3 0

2
4. Zarządzanie finansami gospodarstwa domowego. Sytuacja finansowa gospodarstw domowych. Ujęcie
międzynarodowe 3 0

25. Międzynarodowa perspektywa w zakresie decyzji finansowych gospodarstw domowych 3 0

2
6. Behawioralne podejście do finansów gospodarstw domowych

3 0

27. Finansowanie emerytury i ochrona finansowa. Ujęcie międzynarodowe 3 0

28. Podsumowanie 3 0

Forma zajęć: laboratorium

11. Sprawozdania finansowe w finansach gospodarstw domowych 3 0

22. Aktywa i pasywa gospodarstw domowych. Składniki dobrobytu. 3 0

23. Decyzje dotyczące portfela gospodarstw domowych. 3 0

24. Szacowanie kondycji finansowej gospodarstwa domowego. 3 0

2
5. Alokacja majątku i inwestycje w zarządzanie finansami gospodarstw domowych. Perspektywa
międzynarodowa. 3 0

26. Wzorce zachowania w obszarze zadłużenia w cyklu życia gospodarstwa domowego. 3 0

27. Finansowanie emerytury i ochrona finansowa. Ujęcie międzynarodowe. 3 0

28. Podsumowanie 3 0

- wykład
- dyskusja
- praca w grupach
- praca indywidualna

Metody kształcenia

 Agarwal S. ,  Qian W., Tan R. (2020): Household Finance. A Functional Approach, Springer, Singapore

Bandarinza C., Campbell J., Ramadorai T.  (2016):  International Comparative Household Finance  , Annual Review of
Economics  Vol. 8:111-144 , USA

Guiso L, Sodini P. (2013): Household Finance: An Emerging Field, Elsevier, Handbook of the Economics of Finance Volume
2, Part B, 2013, Pages 1397-1532

Haliassos M. (ed.). (2015): Household Finance, Edward Elgar Publishing, UK

Świecka B., Grzesiuk A., Korczak D., Wyszkowska-Kaniewska O. (2019): Financial literacy and financial education. Theory
and survey, The Gruyter, Berlin

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie laboratorium - na podstawie case study / projektu
zaliczenie wykładu - na podstawie prezentacji / test

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i laboratorium

Metoda obliczania oceny
końcowej

3
International household finance (finanse gospodarstw
domowych - ujęcie międzynarodowe)

Arytmetyczna

3
International household finance (finanse gospodarstw
domowych - ujęcie międzynarodowe) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

3
International household finance (finanse gospodarstw
domowych - ujęcie międzynarodowe) [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 4

10Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 1

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Common / Global Labor Market [moduł]

International labor relations (międzynarodowe stosunki pracy)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_27S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO15

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ BERNAT

Prowadzący zajęcia: dr hab. TOMASZ BERNAT

Cele przedmiotu:
Celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z analizą aktualnych trendów na światowych rynkach pracy,  a
także z przedstawieniem istoty, znaczenia i funkcjonowania międzynarodowego rynku pracy. Celem jest również
przygotowanie studenta do pracy w grupie.

Wymagania wstępne:

Student posiada podstawową wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania rynku i jego podmiotów
Student posiada umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i kategorii ekonomicznych, w szczególności z zakresu
mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej, przedsiębiorczości i konkurencyjności przedsiębiorstw.
Student posiada podstawową wiedzę w zakresie procesów globalizacji w gospodarce światowej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student ma zaawansowaną wiedzę z zakresu specyfiki
międzynarodowego rynku pracy

K_W01
K_W03
K_W05
K_W06
K_W09

1 EP1

umiejętności

Student posiada umiejętność odnajdywania i analizy
problemów związanych z funkcjonowaniem
międzynarodowego rynku pracy. Bierze udział w
dyskusji.

K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U07
K_U09

1 EP2

kompetencje społeczne
Student wykazuje gotowość do współpracy w grupie nad
wybranymi problemami związanymi z działaniem
międzynarodowego rynku pracy

K_K01
K_K021 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: International labor relations (międzynarodowe stosunki pracy)

Forma zajęć: wykład

21. Wprowadzenie do przedmiotu 4 2

22. Teoretyczne i praktyczne aspekty międzynarodowego rynku pracy 4 2

23. Organizacje na rynku pracy - wymiar lokalny i międzynarodowy 4 2
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44. Europejski rynek pracy - podstawowe relacje 4 4

45. Światowy rynek pracy 4 4

16. Powtórzenie i podsumowanie materiału 4 1

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Wprowadzenie do przedmiotu. 4 0

22. Teoretyczne i praktyczne aspekty międzynarodowego rynku pracy 4 0

23. Organizacje na rynku pracy - wymiar lokalny i międzynarodowy 4 0

44. Europejski rynek pracy - podstawowe relacje 4 0

45. Światowy rynek pracy 4 0

16. Powtórzenie i podsumowanie materiału 4 0

Konwersatorium z wykorzystaniem metody case study do praktycznej analizy zachowań rynkowych podmiotów z
sektora MŚPMetody kształcenia

JOHNNY CH LOK (2020): ROBOT HOW ANY WHY INFLUENCES GLOBAL FUTURE LABOR AND CONSUMER BOTH
MARKETS CHANGE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOCIAL INFLUENCES), Independently published, Kindle edition

Lewis C. Solmon (2020): Labor Markets, Employment Policy, And Job Creation, Routledge , New York

Marcher Anja, Gruber Mirjam (2020): The Future of High-Skilled Workers: Regional Problems and Global Challenges,
Palgrave Macmillan, New York

red: Lambert van der Laan, Santos M. Ruesga  (2020): Institutions and Regional Labour Markets in Europe, Routledge
Revivals, New York

Literatura podstawowa

Ingrid H. Rima (1996): Labor Markets in a Global Economy: A Macroeconomic Perspective, Routledge , New York

Nigel Driffield  (1996): Global Competition and the Labour Market, Routledge , New York

red: Ozay Mehmet, Errol Mendes, Robert Sinding (2002): Towards A Fair Global Labour Market: The Role of International
Labour, Routledge , Kindle Edition

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 15

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

9Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie przygotowania i zaprezentowania projektu (prezentacja multimedialna).
zaliczenie wykładu - na podstawie zdanego testu w systemie e-learning
Ocena końcowa wynika z 3 elementów: jakości przedstawionego materiału i zgodności z treścią zajęć (70%), sposobu
przygotowania prezentacji  - jakość techniczna (10%), sposobu prezentacji - przygotowania się do wystąpienia (20%)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń i wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

4
International labor relations (międzynarodowe stosunki pracy)

Arytmetyczna

4
International labor relations (międzynarodowe stosunki pracy)
[wykład]

zaliczenie z
oceną

4
International labor relations (międzynarodowe stosunki pracy)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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20Udział w konsultacjach 5

16Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

International trade - advanced course (handel zagraniczny II)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_45S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr JOANNA BRZYSKA

Prowadzący zajęcia: dr JOANNA BRZYSKA

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką handlu zagranicznego oraz opanowanie przez studentów
prawidłowej interpretacji zjawisk występujących w wymianie z zagranicą.

Wymagania wstępne:
Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji odpowiedni dla przedmiotów makroekonomia, mikroekonomia i
międzynarodowe stosunki gospodarcze.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student ma szeroka wiedzę w zakresie problematyki
handlu światowego

K_W01
K_W02
K_W10

1 EP1

umiejętności

Student potrafi analizować przebieg i przyczyny
zawierania poszczególnych rodzajów transakcji handlu
zagranicznego

K_U01
K_U02
K_U07

1 EP2

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu
i analizy handlu zagranicznego kraju oraz oceny polityki
handlu zagranicznego

K_U01
K_U02
K_U05
K_U07
K_U09

2 EP3

Student interpretuje informacje dotyczące handlu
zagranicznego pochodzące z dostępnych baz danych

K_U01
K_U023 EP4

Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności K_U084 EP5

kompetencje społeczne
Student wykazuje gotowość do poszerzania i pogłębiania
wiedzy zawodowej i umiejętności K_K041 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: International trade - advanced course (handel zagraniczny II)

Forma zajęć: wykład

21. Handel zagraniczny - zagadnienia wprowadzające. 3 0

22. Rola handlu zagranicznego w gospodarce. 3 0

23. Bezpośrednia i pośrednia działalność w handlu zagranicznym. Pośrednicy w eksporcie i imporcie. 3 0
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24. Narzędzia pośredniej i bezpośredniej regulacji handlu zagranicznego. 3 0

45. Rozliczenia w handlu zagranicznym. 3 0

36. Ryzyko w handlu zagranicznym. 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Korzyści handlu zagranicznego (gra ekonomiczna). 3 0

22. Tendencje w handlu zagranicznym Polski. 3 0

33. Stosowanie bezpośrednich narzędzi regulacji handlu zagranicznego. 3 0

44. Tendencje w handlu międzynarodowym towarami i usługami. 3 0

45. Rola w handlu zagranicznego w gospodarce wybranych krajów. 3 0

- wykład
- prezentacje multimedialne
- praca w grupach
- gry
- dyskusja

Metody kształcenia

Anders Grath (2016): Handbook of International Trade and Finance, Kogan Pag, London

Dominick Salvatore (2014): International Economics: Trade and Finance. 11 ed., , Wiley

Robert Feenstra, Alan M. Taylor (2018): International Economics. 4 ed., Worth Publishers Inc., New York

Steve Suranovic (2010):  International Trade: Theory and Policy, Saylor Foundation, Washington

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń: studenci oceniani są na podstawie przygotowania projektu i jego prezentacji (80%) oraz
aktywności (20%).
Zaliczenie wykładów: Studenci oceniani są na podstawie pisemnego zaliczenia w formie testu oraz pytań otwartych.
Student uzyskuje ocenę pozytywną jeśli zdobędzie co najmniej 60% punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną ocen uzyskanych z zaliczenia ćwiczeń i wykładów. Zaliczenie jest
przyznawane tylko w przypadku pozytywnych ocen z obu części.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3
International trade - advanced course (handel zagraniczny II)

Arytmetyczna

3
International trade - advanced course (handel zagraniczny II)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

3
International trade - advanced course (handel zagraniczny II)
[wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Andrew b. Bernard, Marco Grazzi, Chiara Tomasi  (2011): Intermediaries in International Trade: Direct versus Indirect Modes
of Export, NBER WORKING PAPER SERIES, Cambridge

Anne Krueger (2020): International Trade. What Everyone Needs to Know., Oxfrod University Press, Oxfrod

Ed. Bernard M. Hoekman, Ernesto Zedillo (2021): Trade in the 21st Century Back to the Past?, Brookings Institution Press

Edward G. Hinkelman (2002): A Short Course in International Payments, World Trade Press

Edward G. Hinkelman (2012): Dictionary of International Trade: Handbook of the Global Trade Community, World Trade Press

Keith Pilbeam (2013): International Finance, Red Globe Press

Robert Feenstra, Alan M. Taylor (2018): International Economics, Worth Publishers Inc., New York

Steve Suranovic (2010):  International Trade: Theory and Policy, George Washington University

(2019): Global Value Chain Development Report, WTO, Geneve

(2019): INCOTERMS 2020: Obligations, Cost & Risks, Global Negotiator, London

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Interpersonal communication (komunikacja interpersonalna)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_4S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr IZABELA SZAMREJ-BARAN

Prowadzący zajęcia: dr IZABELA SZAMREJ-BARAN

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami i aktualnymi tendencjami teoretycznymi w
komunikacji interpersonalnej oraz uświadomienie o istocie człowieka w systemie społecznym. Istotą zajęć jest ich
wysoka aplikacyjność związana z wykorzystaniem teorii komunikacji w praktyce.

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma zaawansowaną wiedzę z komunikacji interpersonalnej
i technik skutecznego komunikowania się do budowania
relacji społeczno- gospodarczych

K_W03
K_W071 EP1

umiejętności

Potrafi wskazać efektywne sposoby komunikowania się z
otoczeniem społeczno-gospodarczym K_U071 EP2

Potrafi współpracować w zespole opartym na kulturze
motywacji i inspiracji K_U062 EP3

kompetencje społeczne
Wykazuje gotowość do rozwoju osobistego z
poszanowaniem etyki i zasad współżycia
społecznego

K_K02
K_K041 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Interpersonal communication (komunikacja interpersonalna)

Forma zajęć: konwersatorium

1
1. Istota i proces komunikowanie się. Sposoby porozumiewania się ludzi, formy komunikowania, typy
komunikowania. 1 0

12. Bariery komunikacyjne. Nietypowe sytuacje komunikacyjne: sztuka rozmowy. 1 0

23. Asertywne porozumiewanie się. 1 0

34. Autoprezentacja czyli kreowanie wizerunku. 1 0

35. Sztuka wystąpień publicznych. 1 0

26. Wywieranie wpływu na ludzi. Zasady wywierania wpływu. 1 0

37. Powtórzenie i podsumowanie materiału 1 0
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- wykład
- dyskusja
- studia przypadków
- "burza mózgów"
- materiały drukowane
- e-booki
- aplikacje internetowe

Metody kształcenia

Cialdini R. (2021): Influence, New and Expanded: The Psychology of Persuasion, Harper Business

Devito, Joseph, A (2018): Interpersonal communication book , Pearson
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie konwersatorium - na podstawie projektu i aktywności (zajęcia praktyczne).
Student uzyskuje zaliczenie z przedmiotu jeżeli uzyska minimum 60% punktów możliwych do uzyskania zarówno z
projektu jak i z zajęć praktycznych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa przedmiotu jest równa ocenie z konwersatorium.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1

Interpersonal communication (komunikacja interpersonalna)
Ważona

1
Interpersonal communication (komunikacja interpersonalna)
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Open lecture (wykład ogólnouczelniany) [moduł]

Introduction to neuroeconomics (wprowadzenie do neuroekonomii)
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_6S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 wykład 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr AGATA WAWRZYNIAK

Prowadzący zajęcia: dr AGATA WAWRZYNIAK

Cele przedmiotu:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do metodologii, założen i głównych osiągnięć neuroekonomii. Ekonomia,
psychologia i neuronauka łączą się obecnie tworząc nową dziedzinę - neuroekonomie, której celem jest stworzenie
wspólnej, ogólnej teorii podejmowania decyzji przez człowieka. Neuronauka w połączeniu z psychologią i ekonomią
tworzy nowe modele wyjaśniające, dlaczego podejmujemy takie a nie inne decyzje. Neurobiologiczne mechanizmy
podejmowania decyzji, decyzje podejmowane w warunkach ryzyka, zaufanie i współpraca będą centralnymi
zagadnieniami omawianymi w ramach przedmiotu. Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy i
umiejętności z zakresu neuroekonomii oraz przygotowanie studentów do kreatywnego działania w grupie.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie światowy dorobek naukowy
dotyczący neuroekonomii i jej znaczenie dla praktyki
gospodarczej w skali międzynarodowej

K_W011 EP1

Student ma pogłębioną wiedzę na temat głównych teorii i
metodologii w dziedzinie neuroekonomii i jej wpływu na
współczesną gospodarkę światową

K_W01
K_W042 EP2

Student rozumie zalety i wady różnych metod
neuronauki, w tym neuronauki konsumenckiej K_W113 EP3

umiejętności

Student potrafi zinterpretować wyniki badan
neuroekonomicznych, w tym o zasięgu
międzynarodowym

K_U051 EP4

Student jest przygotowany do prowadzenia
innowacyjnych badań interdyscyplinarnych K_U042 EP5

Student potrafi współpracować w zespole
interdyscyplinarnym przy rozwiazywaniu złożonych
problemów ekonomicznych

K_U063 EP6

kompetencje społeczne
Student wykazuje gotowość do kreatywności w realizacji
projektu grupowego

K_K02
K_K041 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Introduction to neuroeconomics (wprowadzenie do neuroekonomii)

Forma zajęć: wykład
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11. Neuroekonomia - podstawowe pojeęia i definicje 2 0

22. Metody eksperymentalne w neuronauce poznawczej 2 0

23. Neuronalne podstawy preferencji ekonomicznych 2 0

24. Teoria decyzji: ryzyko i niepewność. Teoria perspektywy 2 0

25. Neuronalne korelaty ryzyka i niepewności. Neuronalne podstawy wyboru międzyokresowego 2 0

16. Błędy poznawcze w mózgu 2 0

27. Proces podstawowy: emocje i poznanie. Neuroekonomia emocji 2 0

28. Mózg społeczny 2 0

29. Pomiar preferencji społecznych. Altruizm i uczciwość 2 0

210. Neuronalne podstawy teorii wyboru 2 0

211. Przegląd metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w neuroekonomii 2 0

212. Wprowadzenie do neurofinansów i neuronauki konsumenckiej 2 0

6
13. Narzędzia wykorzystywane w badaniach z zakresu neuronauki konsumenckiej (m.in. EEG, fMRI,
fNIRS, ECG, GSR i eye tracking) 2 0

214. Prezentacja projektów studenckich 2 0

- prezentacja multimedialna
- studia przypadków
- praca w grupach

Metody kształcenia

P. W. Glimcher, E. Fehr (red.) (2014): Decision making and the brain,, ElsevierLiteratura podstawowa

J. J. Vromen, C. Marchionni (red.) (2019): Neuroeconomics, , Routledge

M. Reuter, Ch. Montag (red.) (2016):  Neuroeconomics, Springer
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

7Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu na podstawie projektu grupowego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej 2

Introduction to neuroeconomics (wprowadzenie do
neuroekonomii)

Ważona

2
Introduction to neuroeconomics (wprowadzenie do
neuroekonomii) [wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Macroeconomics - advanced course (makroekonomia II)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 62
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 6

Koordynator
przedmiotu:

dr PIOTR SZKUDLAREK

Prowadzący zajęcia: dr PIOTR SZKUDLAREK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z mechanizmem funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, w tym wykorzystywania
narzędzi polityki makroekonomicznej.
Umiejętność  oceniania bieżącej polityki makroekonomicznej.
Podniesienie świadomości znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych.

Wymagania wstępne:
W zakresie wiedzy: zna podstawy makroekonomii polityki makroekonomicznej.
W zakresie umiejętności: wyrobił nawyki samodzielnej nauki.
W zakresie kompetencji: ma skłonność do uczenia się przez całe życie i poszerzania już zdobytej wiedzy.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma wiedzę o cechach współczesnej gospodarki i
identyfikuje relacje między podmiotami w gospodarce:
gospodarstwami domowymi, przedsiębiorstwami,
rządem, bankiem centralnym i podmiotami
zagranicznymi.

K_W01
K_W03
K_W09

1 EP1

Student opisuje rolę państwa w gospodarce: narzędzia
polityki pieniężnej i fiskalnej. K_W032 EP2

umiejętności

Student ocenia skuteczność państwa we wspieraniu
wzrostu gospodarczego i stabilizacji gospodarki oraz
wyjaśnia działania decydentów gospodarczych w
procesie adaptacji do zmian w makrootoczeniu.

K_U01
K_U021 EP3

Potrafi przygotować prezentację w grupie i omawia
wyzwania współczesnej gospodarki, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów makroekonomicznych.

K_U062 EP4

kompetencje społeczne
Student jest gotowy do wyrażania własnych opinii w
zakresie zagadnień makroekonomicznych K_K011 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Macroeconomics - advanced course (makroekonomia II)

Forma zajęć: wykład

21. Główne problemy makroekonomiczne. 2 0

22. Stopa procentowa a popyt globalny. 2 0

33. Równowaga krótkookresowa a polityka gospodarcza w modelu IS-LM. 2 0
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24. Rynek walutowy. Wpływ kursu walutowego na popyt globalny. 2 0

2
5. Model równowagi makroekonomicznej: rynek towarów i usług, rynek pieniężny i rynek walutowy. IS-
LM-FE model. 2 0

26. Polityka fiskalna i monetarna i równowaga wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki 2 0

27. Model agregatowego popytu i agregatowej podaży. 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Repetytorium z podstaw ekonomii: model funkcjonowania gospodarki 2 0

22. Bank centralny i rząd w gospodarce. Polityka monetarna i fiskalna. 2 0

2
3. Stopa procentowa i popyt agregatowy. Równowaga krótkookresowa i polityka ekonomiczna w modelu
IS-LM. 2 0

24. Wpływ kursu walutowego na popyt globalny. Model IS-LM-BP. 2 0

25. Polityka fiskalna i monetarne w modelu IS-LM-BP. 2 0

26. Współczesna ekonomia ? główne problemy makroekonomiczne w wybranych państwach na świecie. 2 0

27. Model AD-AS 2 0

18. Podsumowanie makroekonomii zaawansowanej. 2 0

- wykłady poparte prezentacjami multimedialnymi
- dyskusja,
- praca zespołowa

Metody kształcenia

 Mankiw N. Gregory (2016): Macroeconomics , Worth Publishers, New York

Jones C.J. (2013): Macroeconomics , Norton & Company, London

Krugman P., Wells R.  (2012): Macroeconomics , Worth  Publishers, New York

Literatura podstawowa

Mankiw N. Gregory, Taylor P. Mark, (2016): Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

30Przygotowanie się do zajęć 0

25Studiowanie literatury 0

25Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie kolokwium i prezentacji
zaliczenie wykładu - na podstawie pisemnych pytań testowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią ocen z ćwiczeń i egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 Macroeconomics - advanced course (makroekonomia II) Arytmetyczna

2
Macroeconomics - advanced course (makroekonomia II)
[wykład]

egzamin

2
Macroeconomics - advanced course (makroekonomia II)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Managerial economics (ekonomia menedżerska)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_18S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 30 ZO15

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ BERNAT

Prowadzący zajęcia: dr hab. TOMASZ BERNAT

Cele przedmiotu:

Podstawowym celem wykładu jest z jednej strony ? zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami
charakteryzującymi współczesny sposób myślenia menedżerów o rynku, jego instytucjach, strukturze oraz wynikach ?
z drugiej zaś, wykorzystanie teorii i metod ekonomii (zwłaszcza mikroekonomii) do rozwiązywania problemów
związanych z podejmowaniem optymalnych decyzji. Osadzenie analizowanych zagadnień na konkretnych przykładach,
umożliwi studentom wykorzystanie zdobytej wiedzy nie tylko w działalności przedsiębiorstw, ale także w sektorze
publicznym i wszelkiego rodzaju organizacjach, jak również przez każdego, kto w swoich osobistych decyzjach natury
finansowej, ekonomicznej itp. szuka najlepszych dla siebie rozwiązań.

Wymagania wstępne:

Student zna podstawy mikroekonomii i makroekonomii oraz zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, student
orientuje się w aktualnych wydarzeniach gospodarczych.
Student potrafi rozwiązywać podstawowe zadania z zakresu matematyki oraz posługiwać się (prawidłowo
interpretować) wykresy przedstawiające zależności między głównymi kategoriami, będącymi przedmiotem analiz
ekonomicznych w przedsiębiorstwie.
Student potrafi analitycznie myśleć, prawidłowo formułować wnioski w oparciu o posiadaną wiedzę na temat
funkcjonowania przedsiębiorstw.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe pojęcia gospodarcze, związane z
przedmiotem zainteresowania ekonomii menedżerskiej

K_W01
K_W04
K_W05

1 EP1

zna główne zależności zachodzące na poszczególnych
rynkach, zarówno rynkach dóbr i usług, jak również
rynkach czynników produkcji i ich relacje do
funkcjonowana przedsiębiorstwa oraz teorii ekonomii
menedżerskiej

K_W03
K_W04
K_W05
K_W06

2 EP2

umiejętności

umie przewidywać możliwe scenariusze wynikające z
bieżących wydarzeń na różnych rynkach oraz ocenić
sytuację przedsiębiorstwa w konkretnych strukturach
rynkowych, w zależności od kształtowania się kosztów,
przychodów itp.

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04

1 EP3

kompetencje społeczne
wykazuje gotowość do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy K_K021 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Managerial economics (ekonomia menedżerska)

Forma zajęć: konwersatorium

41. Podejmowanie decyzji menedżerskich 3 2
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62. Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej 3 3

83. Popyt i podaż jako problem menedżerski 3 4

44. Decyzje przedsiębiorstwa - optymalizacja produkcji 3 2

85. Struktury rynku - decyzje menedżerskie w obliczu konkurencji 3 4

- wykład
- studium przypadków
- zadania graficzne i algebraiczne
- dyskusje
- rozwiązywanie testów i zadań w systemie e-learningowym

Metody kształcenia

James R. McGuigan, R. Charles Moyer, Frederick H.deB. Harris  (2016): Managerial Economics: Applications, Strategies and
Tactics 14th Edition, Cenagebrain, Hampshire

Luke M. Froeb, Brian T. McCann, Michael R. Ward, Mike Shor (2018): Managerial Economics: A Problem Solving Approach,
5th edition, Cenage, Hampshire

Literatura podstawowa

Forbes.com, Journal, e-journal

The Economist, https://www.economist.com
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 15

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie konwersatorium - na podstawie kolokwium pisemnego. Jest to test rozwiązanie studium przypadku,
opisującego wybrane elementy gospodarki - przedsiębiorstwo. Rozwiązanie zadania to odpowiedź na zamieszczone
pytania otwarte. Teoria zaliczona na podstawie testów w systemie e-studia.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie z konwersatorium

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 Managerial economics (ekonomia menedżerska) Ważona

3
Managerial economics (ekonomia menedżerska)
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Market communication (komunikacja rynkowa)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_7S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MAGDALENA SOBOŃ

Prowadzący zajęcia: dr MAGDALENA SOBOŃ

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z koncepcja współczesnej komunikacji rynkowej w powiązaniu z potrzebami gospodarki, jej
mechanizmami i skutkami.
Wypracowanie wśród studentów umiejętności oceny procesów komunikacji.
Rozwój kompetencji społecznych w zakresie kreatywnego podejścia do zadań z obszaru komunikacji rynkowej.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student definiuje pojęcia z dziedziny komunikacji
rynkowej, dobiera metody oceny skuteczności i
efektywności komunikacji oraz identyfikuje i objaśnia
mechanizmy komunikacji.

K_W071 EP1

umiejętności

Student wyjaśnia mechanizmy komunikacji rynkowej
oraz wykorzystuje zdobyta wiedze do oceny procesów
komunikacji.

K_U02
K_U041 EP2

kompetencje społeczne
Student kreatywnie podchodzi do realizacji zadań
problemowych z obszaru komunikacji rynkowej. K_K021 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Market communication (komunikacja rynkowa)

Forma zajęć: wykład

21. Istota i zakres komunikacji rynkowej. 1 0

22. Proces komunikacji. 1 0

23. Modele komunikacji. 1 0

24. Narzędzia komunikacji rynkowej - część 1. 1 0

25. Narzędzia komunikacji rynkowej - część 2. 1 0

26. Internet w komunikacji rynkowej. 1 0

27. Ekonomiczna ewaluacja procesu komunikacji rynkowej. 1 0
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18. Powtórzenie i podsumowanie materiału. 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Komunikacja rynkowa w sektorze produkcyjnym. 1 0

22. Komunikacja rynkowa w sektorze usługowym. 1 0

23. Komunikacja rynkowa w handlu. 1 0

24. Komunikacja B2B. 1 0

25. Skuteczne kampanie komunikacyjne. 1 0

46. Podmioty i ich działania komunikacyjne na rynku. 1 0

17. Powtórzenie i podsumowanie materiału. 1 0

Główną formą transferu wiedzy są wykłady z przykładami. Głównym sposobem ćwiczeń są studia przypadków i
prezentacje działań komunikacyjnych oraz dyskusje.Metody kształcenia

Bell De Tienne Kristen (2009): Komunikacja elektroniczna . Przewodnik,, Dom Wydawniczy ABC Grupa Wolters Kluwer,
Warszawa

Hamilton C. (2011): Skuteczna komunikacja w biznesie., PWN, Warszawa

Pilarczyk Bogna (2011): Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty. Zeszyty naukowe 208, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań

Potocki Arkadiusz (2008): Instrumenty Komunikacji Wewnętrznej w Przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa

Pragyan Rath, Apoorva Bharadwaj (2017): Communication Strategies for Corporate Leaders: Implications for the Global
Market (Contemporary Themes in Business and Management),,  Routledge

Literatura podstawowa

Arkadiusz Potocki , Renata Winkler , Agnieszka Zbikowska (2003): Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych,
Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

9Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

17Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP2,EP3PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji.
Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa przedmiotu jest średnią ocen z ćwiczeń i wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 Market communication (komunikacja rynkowa) Arytmetyczna

1 Market communication (komunikacja rynkowa) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1 Market communication (komunikacja rynkowa) [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Master's seminar (seminarium magisterskie)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_13S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język angielski (100%) , semestr: 3 - język
angielski (100%) , semestr: 4 - język angielski (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 42 seminarium 30 ZO0

2
43 seminarium 30 ZO0

44 seminarium 30 ZO0

Razem 90 12

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA PORADA-ROCHOŃ

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA PORADA-ROCHOŃ

Cele przedmiotu:
przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego, planu pracy, zebrania niezbędnych
danych liczbowych, przeprowadzenia badania empirycznego i napisania na tej podstawie pracy magisterskiej

Wymagania wstępne:

- w zakresie wiedzy - posiada wiedzę ekonomiczną oraz zna możliwości zastosowań metod badawczych w zakresie
ekonomii
- w zakresie umiejętności - potrafi zastosować narzędzia w badaniach empirycznych z zakresu ekonomii
- w zakresie kompetencji - wybiera i logicznie uzasadnia potrzebę wykorzystania w badaniu określonych metod
badawczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

opanował wiedzę z dziedziny, do której należy tematyka
pracy dyplomowej

K_W01
K_W031 EP1

zna najnowszą polską literaturę z dziedziny obejmującej
przedmiot pracy

K_W01
K_W04
K_W05

2 EP2

zna metody i techniki pozyskiwania danych K_W113 EP3

zna zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i
prawa autorskiego K_W084 EP4

umiejętności

umie sformułować zadanie badawcze i cel pracy,
postawić hipotezy badawcze K_U031 EP5

potrafi dobrać właściwe metody i techniki badawcze do
realizacji tematu oraz zastosować je we własnym badaniu K_U042 EP6

interpretuje i analizuje uzyskane wyniki, wyciąga z nich
wnioski, potrafi je zaprezentować i opisać

K_U01
K_U023 EP7

potrafi uczestniczyć w debacie i korzysta z
zaproponowanych w trakcie dyskusji sugestii K_U074 EP8

potrafi korzystać z literatury z dziedziny obejmującej
przedmiot pracy napisanej w języku obcym K_U095 EP9

kompetencje społeczne

w sytuacjach problemowych jest gotów do zasięgania
opinii ekspertów K_K011 EP10

jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy z zakresu
tematyki poruszanej w pracy dyplomowej K_K012 EP11
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Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Master's seminar (seminarium magisterskie)

Forma zajęć: seminarium

61. Określenie problematyki badawczej i tematu (tytułu) pracy wraz z uzasadnieniem (sem. 2) 2 0

8
2. Dyskusja o literaturze przedmiotu i źródłach pozyskania danych oraz wymogach edycyjnych (sem. 2)

2 0

103. Prezentacja samodzielnie przygotowanych planów pracy magisterskiej (sem. 2) 2 0

64. Korekta i ostateczne zaakceptowanie planów pracy (sem. 2) 2 0

85. Przygotowanie i prezentacja esejów związanych tematycznie z treścią pracy (sem. 3) 3 0

6
6. Formułowanie i korygowanie rozdziału pracy zawierającego przedmiot, cel i zakres badania (sem. 3)

3 0

10
7. Dyskusja nad wyborem metod i sformułowaniem treści rozdziału zawierającego aspekty
metodologiczne (sem. 3) 3 0

68. Prezentacja rozdziałów pracy o charakterze teoretycznym wraz z ich oceną (sem. 3) 3 0

6
9. Prezentacja i ocena zebranych materiałów statystycznych, niezbędnych do konstrukcji empirycznej
części pracy (sem. 4) 4 0

810. Przegląd wyników i dyskusja nad rezultatami przeprowadzonych analiz ilościowych (sem. 4) 4 0

811. Sformułowanie i prezentacja zasadniczej empirycznej części pracy (sem. 4) 4 0

812. Ostateczne formułowanie części empirycznej oraz całościowa konstrukcja pracy (sem. 4) 4 0

zajęcia o charakterze konwersatoryjnym z prezentacjami uczestników, dotyczącymi omawiania części pracy oraz
wyników przeprowadzonych badańMetody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

PRACA DYPLOMOWA

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP4,EP5,EP6
,EP7,EP8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Student otrzymuje zaliczenie przedmiotu, jeśli na koniec semestru zrealizuje zadanie przewidziane dla niego tzn.
sem. 2 - przygotuje i sformułuje plan pracy oraz zbierze niezbędną literaturę przedmiotu
sem. 3 - przygotuje i zaprezentuje część teoretyczną pracy (dwa rozdziały)
sem. 4 - przeprowadzi badania empiryczne, napisze i złoży gotową pracę dyplomową
Każdy semestr kończy się oceną

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie z zaliczenia seminarium

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 Master's seminar (seminarium magisterskie) Nieobliczana

2 Master's seminar (seminarium magisterskie) [seminarium]
zaliczenie z
oceną

3 Master's seminar (seminarium magisterskie) Nieobliczana

3 Master's seminar (seminarium magisterskie) [seminarium]
zaliczenie z
oceną

4 Master's seminar (seminarium magisterskie) Nieobliczana

4 Master's seminar (seminarium magisterskie) [seminarium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

90Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

25Przygotowanie się do zajęć 0

30Studiowanie literatury 0

45Udział w konsultacjach 0

110Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 300

Liczba punktów ECTS 12
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Mathematical economics  (ekonomia matematyczna)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_9S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 52
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA GUZOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA GUZOWSKA

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami modelowania procesów i zjawisk ekonomicznych z
wykorzystaniem metod matematycznych .
Nabycie przez studenta umiejętności formalnego opisu podstawowych pojęć ekonomicznych i zależności między nimi.
Kształtowanie umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego.

Wymagania wstępne:
Umiejętność zastosowania wiedzy nabytej na studiach wyższych w zakresie matematyki, makroekonomii i
mikroekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma pogłębioną wiedzę o procesach, zjawiskach,
podmiotach i strukturach ekonomicznych.

K_W01
K_W02
K_W03

1 EP1

Student ma pogłębioną wiedzę o relacjach miedzy
zjawiskami, podmiotami i strukturami ekonomicznymi w
skali mikro- i makroekonomicznej w wymiarze realnym.

K_W01
K_W02
K_W03

2 EP2

umiejętności
Student opisuje i analizuje  procesy i zjawiska
ekonomiczne za pomocą metod graficznych i
algebraicznych.

K_U01
K_U021 EP3

kompetencje społeczne
Student jest gotów do wykorzystywania wiedzy i narzędzi
ekonomii matematycznej w rozwiazywaniu problemów
gospodarczych i społecznych.

K_K011 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Mathematical economics  (ekonomia matematyczna)

Forma zajęć: wykład

11. Wprowadzenie do ekonomii matematycznej. Szkoła matematyczna w ekonomii 2 0

22. Funkcja rzeczywista wielu zmiennych i jej własności. 2 0

23. Matematyczna teoria popytu 2 0

24. Matematyczna teoria produkcji 2 0

25. Decyzje przedsiębiorstwa 2 0
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26. Równowaga cząstkowa i ogólna 2 0

47. Wzrost gospodarczy i cykle koniunkturalne 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Ekstrema funkcji wielu zmiennych -zadania 2 0

22. Optymalizacja wyboru konsumenta - zadania 2 0

23. Optymalizacja wyboru producenta ? zadania. 2 0

24. Decyzje przedsiębiorstwa ? case studys. 2 0

25. Równowaga cząstkowa i ogólna ? zadania 2 0

46. Analiza wybranych modeli wzrostu ? ujęcie dynamiczne 2 0

17. Powtórzenie i podsumowanie materiału 2 0

- wykład połączony z prezentacją multimedialną
- rozwiązywanie zadań problemowych
- analiza case studies

Metody kształcenia

Allen R. G. D. (1951): Ekonomia matematyczna,, PWN

Chiang, A. C., (1992): Elements of Dynamic Optimization, McGraw Hill,

Chiang, Alpha C., and Kevin Wainwright (2005): Fundamental Methods of Mathematical Economics ,  McGraw-Hill

Literatura podstawowa

De La Fuente, A. (1999): Mathematical Methods and Models for Economists, New York: Cambridge Univ Press

Dixit, A. K. and Nalebuff, B. J. (1993): Thinking Strategically: The Competitive Edge in Business, Politics, and Everyday Life.,
New York: W.W. Norton & Company

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

25Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu na podstawie testu wielokrotnego wyboru.
Zaliczenie ćwiczeń  na podstawie  kolokwium oraz projektu naukowego (prezentacji).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 Mathematical economics  (ekonomia matematyczna) Arytmetyczna

2
Mathematical economics  (ekonomia matematyczna) [wykład] zaliczenie z

oceną

2
Mathematical economics  (ekonomia matematyczna)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Microeconomics - advanced course (mikroekonomia II)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 61
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 E15

Razem 30 6

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ BERNAT

Prowadzący zajęcia: dr hab. TOMASZ BERNAT

Cele przedmiotu:

Celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem zaawansowanej teorii mikroekonomii do
rozwiązywania  problemów decyzyjnych oraz zaprezentowanie problemów optymalizacyjnych, wykorzystania rachunku
różniczkowego do rozwiązania tych problemów optymalizacji, wykorzystania rozumowania ekonomicznego do
wyjaśnienia strategicznych wyborów jednostek lub organizacji. Ponadto student jest przygotowany do swobodnego
porozumiewania się w języku angielskim w międzynarodowym gronie ludzi w celu realizacji zadań i projektów
biznesowych.

Wymagania wstępne:

Student zna podstawy ekonomii i mikroekonomii, jest zorientowany w aktualnych wydarzeniach gospodarczych.
Student potrafi rozwiązywać podstawowe zadania matematyczne i posługiwać się (odpowiednio zinterpretowanymi)
wykresami pokazującymi zależności pomiędzy głównymi kategoriami, które podlegają analizie ekonomicznej.
Student potrafi myśleć analitycznie, poprawnie formułować wnioski na podstawie posiadanej wiedzy na temat
przykładów z życia gospodarczego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna zaawansowaną metodologię pozwalającą na analizę
podstawowych zdarzeń gospodarczych

K_W01
K_W03
K_W07

1 EP1

umiejętności

student potrafi przewidzieć możliwe scenariusze
wynikające z różnych wydarzeń z rynku i potrafi ocenić
sytuację firmy w różnych strukturach rynkowych. Bierze
udział w dyskusji

K_U01
K_U02
K_U04
K_U07
K_U09

1 EP2

kompetencje społeczne

student jest gotów myśleć kreatywnie i nowatorsko oraz
swobodnie porozumiewać się w języku angielskim w
międzynarodowym gronie ludzi w celu realizacji zadań i
projektów biznesowych

K_K01
K_K021 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Microeconomics - advanced course (mikroekonomia II)

Forma zajęć: wykład

21. Wprowadzenie do mikroekonomii zaawansowanej 1 2

22. Zaawansowana analiza popytu i podaży 1 2

23. Transakcje rynkowe i system cenowy 1 2
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24. Teoria produkcji - funkcja produkcji 1 2

25. Zaawansowana analiza firmy konkurencyjnej maksymalizującej zysk 1 2

36. Struktura rynku - analiza cen i zachowań konkurencyjnych 1 3

27. Struktura rynku - teoria gier 1 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Przedmiot i cele mikroekonomii zaawansowanej 1 0

22. Teoria popytu i podaży 1 0

23. Transakcje rynkowe i system cenowy 1 0

2
4. Wybór przedsiębiorstwa - funkcja produkcji

1 0

25. Przedsiębiorstwo - modele maksymalizacji zysku 1 0

36. Struktura rynku - analiza cen i zachowań konkurencyjnych 1 0

27. Struktury rynku - teoria gier 1 0

Main form of knowledge transfer is lectures with case studies analysis. The main way of excercises is case studies
solving, also discussions, graphic and algebraic tasksMetody kształcenia

Felix Munoz-Garcia (2017): Advanced Microeconomic Theory: An Intuitive Approach with Examples, The MIT Press,
Massachusetts, USA

Geoffrey Jehle, Philip Reny (2017): Advanced Microeconomic Theory 3rd Edition, Pearson, Essex, England
Literatura podstawowa

Forbes

The Economist

The Financial Time

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 15

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

25Przygotowanie się do zajęć 0

25Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Ocena końcowa kursu jest obliczana na podstawie średniej arytmetycznej z case studies rozwiązujących i
odpowiadających na pytania otwarte:
- Studenci są oceniani na podstawie pisemnego egzaminu obejmującego weryfikację wiedzy w oparciu o studia
przypadków (50% punktów) i teorię (50% punktów w systemie nauczania), sprawdzające znajomość podstawowych
zasad funkcjonowania rynków oraz jej podmioty (konsumenci, przedsiębiorstwa).
zaliczenie ćwiczeń - na podstawie rozwiązania studium przypadku
zaliczenie wykładu - na podstawie rozwiązania studium przypadku

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń i wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 Microeconomics - advanced course (mikroekonomia II) Arytmetyczna

1
Microeconomics - advanced course (mikroekonomia II) [wykład]

egzamin

1
Microeconomics - advanced course (mikroekonomia II)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



25Udział w konsultacjach 10

25Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Monitoring of the economic situation (monitoring sytuacji gospodarczej)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_12S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 62
laboratorium 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 6

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. RAFAŁ NAGAJ

Prowadzący zajęcia: dr hab. RAFAŁ NAGAJ

Cele przedmiotu:
Zdobycie wiedzy i kompetencji związanych z monitorowaniem wzrostu gospodarczego i wahań koniunkturalnych, a
także zapoznanie studenta z miernikami służącymi do analizy koniunktury gospodarczej oraz nauczenie umiejętności
ich wykorzystania do monitorowania koniunktury gospodarczej.

Wymagania wstępne:
Student zna podstawowe zmienne makroekonomiczne oraz posiada umiejętność posługiwania się metodami
ilościowymi w analizie zmian.
Student zna podstawy ekonomii i finansów publicznych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna pojęcia i modele związane ze wzrostem
gospodarczym i cyklem koniunkturalnym. K_W011 EP1

Student zna instrumenty wykorzystywane do
monitorowania sytuacji gospodarczej. K_W112 EP2

umiejętności

Student rozpoznaje zależności makroekonomiczne
rządzące cyklem koniunkturalnym oraz finansowym. K_U011 EP3

Student ocenia szanse i zagrożenia związane z cyklem
koniunkturalnym oraz finansowym. K_U042 EP4

kompetencje społeczne

Student ma świadomość znaczenia wiedzy dotyczącej
zmian koniunktury gospodarczej w rozwiązywaniu
problemów społeczno-ekonomicznych. K_K011 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Monitoring of the economic situation (monitoring sytuacji gospodarczej)

Forma zajęć: wykład

21. Wzrost a rozwój gospodarczy. Czynniki i mierniki wzrostu gospodarczego. 2 0

42. Cykle koniunkturalne 2 0

33. Cykle finansowe 2 0

44. Wyznaczanie i przewidywanie faz cyklu. Barometry koniunktury gospodarczej. 2 0

25. Powtórzenie i podsumowanie materiału. 2 0

Forma zajęć: laboratorium

1/3



6
1. Podstawowe problemy ekonomiczne we współczesnych gospodarkach. Przegląd statystyczny w
głównych instytucjach/organizacjach krajowych i międzynarodowych. 2 0

62. Wzrost gospodarczy w ujęciu taksometrycznym: mierniki oceny wzrostu gospodarczego. 2 0

6
3. Podmioty gospodarujące i zmienne ekonomiczne w trakcie cyklu koniunkturalnego. Sekwencja cyklu.
Empiryczne wyznaczanie faz cyklu. 2 0

44. Monitorowanie gospodarki i prognozowanie koniunktury przy pomocy barometrów koniunktury. 2 0

65. Cykle finansowe. Przewidywanie kryzysów. 2 0

26. Powtórzenie i podsumowanie materiału. 2 0

- wykłady
- prezentacja multimedialna
- studia przypadku i zadania problemowe

Metody kształcenia

Hayek, F.A. (2013): Business cycles. Part 1, Routledge/Taylor & Francis, London

Hayek, F.A. (2013): Business cycles. Part 2, Routledge/Taylor & Francis, London

Lahiri, K. (2010): Transportation indicators and business cycles, Emerald, Bingley

Literatura podstawowa

Schumpeter, A. (2005): Macroeconomics, 4th Edition, Norton & Company, Inc., New York/London

Shimer R. (2010): Labor markets and business cycles, Princeton University Press, Princeton

S?rensen, P.B. (2010): Introducing advanced macroeconomics: growth and business cycles. 2nd ed., McGraw-Hill Higher
Education, Maidenhead

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

6Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

24Przygotowanie się do zajęć 0

30Studiowanie literatury 0

30Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie laboratoriów: Studenci oceniani są na podstawie pisemnego kolokwium/testu rozwiązywanego przy
pomocy komputera z dostępem do internetu. Kolokwium składa się z pytań i zadań otwartych.
Zaliczenie wykładów: Studenci oceniani są na podstawie pisemnego egzaminu w formie testu wielokrotnego wyboru.
Student otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli wykazuje podstawowe zrozumienie zagadnień (ma elementarną wiedzę)
związanych z monitorowaniem sytuacji gospodarczej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu  jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu. Jeśli wynik tej
średniej jest niejednoznaczny, to decyduje ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2
Monitoring of the economic situation (monitoring sytuacji
gospodarczej)

Arytmetyczna

2
Monitoring of the economic situation (monitoring sytuacji
gospodarczej) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

2
Monitoring of the economic situation (monitoring sytuacji
gospodarczej) [wykład]

egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

OHS training (szkolenie BHP)
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3434_7S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 wykład 5 Z0

Razem 5 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr APOLONIUSZ KURYLCZYK

Prowadzący zajęcia: mgr APOLONIUSZ KURYLCZYK

Cele przedmiotu:
Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej
pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza o środowisku

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania
wykonywania działalności zawodowej w ramach
studiowanego kierunku studiów

K_W081 EP1

umiejętności Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce K_U011 EP2

kompetencje społeczne
Jest gotów do realizacji zadań w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzegania
zasad bezpieczeństwa pracy.

K_K03
K_K041 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: OHS training (szkolenie BHP)

Forma zajęć: wykład

1

1. Regulacje prawne: - uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w
prawodawstwie polskim i Unii Europejskiej , - obowiązki uczelni, przełożonych w zakresie zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, czynniki ergonomiczne w kształtowaniu
warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych pomieszczeń pracy

1 0

1

2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych, pracowniach i
w czasie zajęć terenowych, ? unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony
zbiorowej i indywidualnej ? postępowanie powypadkowe ( uregulowania prawne, ubezpieczenia
wypadkowe.)

1 0

23. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadkowej, apteczki pierwszej pomocy 1 0

1
4. Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż., systemy wykrywania pożarów. substancje palne i
wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym, postępowanie w czasie pożaru i innych
miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja

1 0

wykład z prezentacją multimedialnąMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



Kodeks Pracy :

Rączkowski B. (2010): BHP w praktyce. ODDK :

Zarządzenia Rektora US :

Literatura podstawowa

Koradecka D. (1999): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CIOP :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie wykładu - na podstawie pisemnego sprawdzianu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie wykładu jest podstawą zaliczenia końcowego z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 OHS training (szkolenie BHP) Nieobliczana

1 OHS training (szkolenie BHP) [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Open lecture (wykład ogólnouczelniany) [moduł]

Optimization of Economic and Financial Decisions (optymalizacja decyzji ekonomicznych i
finansowych)
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_4S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ANNA TURCZAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. ANNA TURCZAK

Cele przedmiotu:

Podejmowanie decyzji wiąże się z problematyką jak najlepszego wykorzystania ograniczonych zasobów. Zasobami
takimi są pieniądze, czas, przestrzeń, surowce, praca, maszyny, itd. We wszystkich tych przykładach zasobów
decydenci muszą zidentyfikować najlepsza opcje dotyczącą alokacji, tj. znaleźć optymalne rozwiązanie. Głównym
celem zajęć z niniejszego przedmiotu jest dostarczenie studentom szczegółowej wiedzy na temat metod i technik
optymalizacji stosowanych w ekonomii i finansach. W szczególności celem zajęć jest zapoznanie studentów z
programowaniem liniowym, które jest nieodzownym narzędziem w podejmowaniu trafnych decyzji. Programy liniowe
znajdują zastosowanie w rozwiazywaniu wielu praktycznych problemów związanych z prowadzeniem oraz koordynacją
dużej liczby operacji i działań. Studenci zdobędą umiejętność konstruowania specyficznych modeli decyzyjnych, a
także rozwiną swoje zdolności analitycznego i logicznego myślenia.

Wymagania wstępne:
Będzie korzystniej dla studentów, jeśli dobrze znają matematykę, mikroekonomie, finanse przedsiębiorstw oraz
niektóre elementy statystyki. Wymagana jest znajomość podstawowej terminologii angielskiej używanej w ekonomii i
finansach.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Wymienia etapy procesu decyzyjnego; zna
zaawansowane metody badawcze oraz rozumie ich
przydatność w efektywnym podejmowaniu decyzji; wie,
jak ustrukturyzować dany problem badawczy i dobrać
odpowiednią procedurę do sytuacji praktycznej.

K_W09
K_W111 EP1

Jest zaznajomiony z podstawowymi założeniami i
charakterystykami programowania liniowego; rozumie
różnice między rozwiązaniem dopuszczalnym a
rozwiązaniem optymalnym.

K_W03
K_W112 EP2

Zapoznał się z najczęściej występującymi modelami
kolejek i poprawnie opisuje podstawowe konfiguracje
systemów kolejkowych.

K_W09
K_W113 EP3

Rozumie konieczność kontrolowania poziomu zapasów;
w pełni pojmuje koncepcje zapasu bezpieczeństwa; jest
przygotowany do wykonywania analizy ABC; wie, jak
prawidłowo określić moment złożenia nowego
zamówienia oraz obliczyć ekonomiczną wielkość
zamówienia.

K_W05
K_W09
K_W11

4 EP4

1/4



umiejętności

Formułuje rozmaite proste oraz bardziej rozbudowane
programy liniowe; posiada umiejętność stosowania
procedury graficznego rozwiązywania programów
liniowych.

K_U041 EP5

Układa i rozwiązuje za pomocą tablic simpleksowych
zadania programowania liniowego z maksymalizowaną
oraz minimalizowaną funkcją celu; umie przeprowadzić
analizę wrażliwości; jest w stanie zinterpretować liczby w
tablicy simpleksowej.

K_U01
K_U02
K_U04

2 EP6

Proponuje i stosuje właściwe metody służące
wyznaczeniu rozwiązania początkowego oraz rozwiązania
optymalnego; rozwiązuje zadania dotyczące problemów
transportowych, przydziału, lokalizacji obiektu.

K_U01
K_U043 EP7

Potrafi kalkulować stopę zwrotu oraz szacować ryzyko;
zdaje sobie sprawę z relacji, jaka zachodzi między stopą
zwrotu i ryzykiem.

K_U02
K_U044 EP8

kompetencje społeczne

Wykazuje chęć stosowania metod optymalizacji w
rzeczywistych sytuacjach; ma potrzebę ciągłego
doskonalenia i rozwijania umiejętności analizowania
danych; jest chętny do dokonywania ocen uzyskanych
wyników i formułowania własnych wniosków.

K_K01
K_K02
K_K04

1 EP9

Jest gotów rozwiązywać złożone problemy ekonomiczne
i finansowe przy użyciu zaawansowanych metod oraz
narzędzi; ma świadomość zalet oraz ograniczeń
wykorzystywanych metod i narzędzi.

K_K01
K_K022 EP10

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Optimization of Economic and Financial Decisions (optymalizacja decyzji ekonomicznych i finansowych)

Forma zajęć: wykład

2

1. Naukowe podejście do podejmowania decyzji. Sformułowanie problemu. Zdefiniowanie zmiennych.
Pozyskanie danych wejściowych. Skonstruowanie modelu. Uzyskanie rozwiązania. Zinterpretowanie
wyników. Modelowanie w realnym świecie. Wdrożenie. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.
Przegląd koncepcji ryzyka. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka.

2 0

4

2. Podstawy programowania liniowego. Warunki ograniczające i funkcja celu. Metoda graficzna, algorytm
simpleks, dualność i analiza wrażliwości. Optymalny wybór asortymentu produkcji jako jedno z
głównych zastosowań programowania liniowego. 2 0

2

3. Zagadnienie kolejek - podstawowe pojęcia i definicje. Cechy systemów kolejkowych. Opracowanie
modeli kolejek. Jednokanałowe modele kolejek. Wielokanałowe modele kolejek. Przeciętna liczba
klientów w systemie. Czas spędzony w systemie. Pomiar kosztów. Efektywność obsługi. Zastosowanie
bardziej złożonych modeli kolejek w praktycznych sytuacjach.

2 0

2

4. Decyzje dotyczące zapasów. Materiały, produkcja w toku, wyroby gotowe jako przykłady zapasów.
Modele gospodarowania zapasami znajdujące zastosowanie w praktyce. Ekonomiczna wielkość
zamówienia. Moment złożenia nowego zamówienia. Rabaty ilościowe. Nieregularna podaż i popyt.
Korzystanie z zapasu bezpieczeństwa.

2 0

2

5. Wprowadzenie do zagadnien transportowych i przydziału. Problemy zamknięte i otwarte. Znalezienie
pierwszego rozwiązania dopuszczalnego. Poprawianie bazowego rozwiązania dopuszczalnego. Decyzje
dotyczące wyboru lokalizacji obiektu (nowopowstałego magazynu, fabryki, biura). 2 0

3

6. Ryzyko i stopa zwrotu w analizie inwestycji. Odchylenie standardowe stopy zwrotu jako miara ryzyka.
Dwie składowe całkowitego ryzyka: ryzyko systematyczne i ryzyko niesystematyczne. Portfel jako
inwestycja składająca się z grupy aktywów. Dywersyfikacja oparta na współczynnikach korelacji między
stopami zwrotu. Portfele efektywne. 2 0

Forma zajęć: laboratorium

4

1. Modele, w których wyrażenia matematyczne występujące w funkcji celu i w warunkach
ograniczających są funkcjami liniowymi. Maksymalizacja zysku. Maksymalizacja przychodu.
Minimalizacja kosztu. Wykorzystanie dwuwymiarowego wykresu do zilustrowania rozwiązań programów
liniowych. Określenie, ile jednostek poszczególnych produktów należy wytworzyć, aby
zmaksymalizować zysk bądź przychód.

2 0
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4
2. Ekonomika systemów kolejkowych. Konstruowanie rozkładów przybyć i czasu obsługi. Przybycia
według rozkładu Poissona. Wykładniczy rozkład czasu obsługi. Model stałego czasu obsługi. Systemy
jednokanałowe i wielokanałowe. Analiza kosztów. Symulacja systemów kolejkowych.

2 0

2

3. Deterministyczne i probabilistyczne modele zapasów. Modele uwzgledniające rabat ilościowy.
Oszacowanie ekonomicznej wielkości zamówienia w oparciu o kryterium minimalizacji kosztu
całkowitego gospodarowania zapasami. Określenie, jak często zamawiać i kiedy złożyć zamówienie.
Analiza ABC.

2 0

2

4. Zagadnienie optymalnego przewiezienia towarów z wielu punktów podaży do wielu punktów popytu.
Problem najefektywniejszego przydzielenia ludzi do projektów, sprzedawców do terytoriów, kontraktów
do oferentów, zadań do maszyn, itd. Optymalizacja lokalizacji obiektu. 2 0

3

5. Maksymalizacja stopy zwrotu. Minimalizacja ryzyka. Dywersyfikacja portfela. Ryzyko, którego nie
można wyeliminować w drodze dywersyfikacji. Ryzyko, które można zredukować poprzez
dywersyfikacje. Zasady łączenia aktywów w portfele. Portfel efektywny jako portfel, którego nie można
polepszyć z punktu widzenia ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu.

2 0

Zagadnienia teoretyczne prezentowane są z wykorzystaniem technik multimedialnych. Sposób prowadzenia zajęć
jest interaktywny. Studenci pozyskują wiedzę, a następnie analizują liczne przykłady praktyczne, rozwiązują
dodatkowe zadania i testy. Całość materiałów dydaktycznych została przygotowana w postaci elektronicznej i jest
przekazywana studentom droga internetową.

Metody kształcenia

Orzechowski Arkadiusz (2015): Operations Research, Warsaw School of Economics, Warsaw

Swift Louise, Piff Sally (2014): Quantitative Methods for Business, Management and Finance, Red Globe Press, Londo
Literatura podstawowa

Lyeme Halidi, Seleman Mohamed (2012): Introduction to Operations Research: Theory and Applications,  LAP LAMBERT
Academic Publishing, Saarbrücken

Taha Hamdy A. (2017): Operations research. An introduction, Pearson, Upper Saddle River, NJ
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów na podstawie pisemnego kolokwium.
Zaliczenie zajęć laboratoryjnych na podstawie pisemnego kolokwium.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przystąpienie do kolokwium dotyczącego wykładów i przystąpienie do
kolokwium dotyczącego zajęć laboratoryjnych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnia arytmetyczną ocen z wykładów i laboratoriów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2
Optimization of Economic and Financial Decisions
(optymalizacja decyzji ekonomicznych i finansowych)

Arytmetyczna

2
Optimization of Economic and Financial Decisions
(optymalizacja decyzji ekonomicznych i finansowych)
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

2
Optimization of Economic and Financial Decisions
(optymalizacja decyzji ekonomicznych i finansowych) [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/4



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Foreign language (język obcy) [moduł]

Russian langugae (język rosyjski)
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3509_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język rosyjski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 lektorat 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr LUCYNA SMĘDZIK

Prowadzący zajęcia: mgr LUCYNA SMĘDZIK

Cele przedmiotu:
Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe zgodne ze specjalizacją kierunku
na poziomie B2 +

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo
języka rosyjskiego pozwalające na zrozumienie tekstów
dotyczących danego kierunku studiów oraz tekstów o
charakterze akademickim

1 EP1

umiejętności

rozumie teksty w języku rosyjskim dotyczące
studiowanej dziedziny, a także teksty o charakterze
ogólnoakademickim. Potrafi dostrzec znaczenie ukryte,
wyrażone pośrednio

K_U05
K_U091 EP2

potrafi w języku rosyjskim przygotować różnorodne
opracowania pisemne dot. studiowanego kierunku

K_U05
K_U092 EP3

potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane
wypowiedzi ustne dotyczące języka rosyjskiego
potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania w
środowisku akademickim i w środowisku pracy

K_U05
K_U093 EP4

potrafi planować uczenie się przez całe życie K_U084 EP5

kompetencje społeczne

wykazuje gotowość do wzięcia odpowiedzialności za
samodzielną pracę nad powierzonym zadaniem

K_K02
K_K041 EP6

wykazuje kreatywność podczas realizowanych zadań K_K022 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Russian langugae (język rosyjski)

Forma zajęć: lektorat

12
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku. (patrz: literatura
podstawowa)

2 0

12
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2+ 2 0
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63. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału 2 0

- konwersacje
- symulacja scenek z życia codziennego
- słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
- oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego)
- czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
- ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
- pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
- prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Pado A. : start.ru, język rosyjski dla średnio zaawansowanych, cz. 1 i 2, WSiP

Ślązak-Gwizdała A., Tatarchyk O. : Ekspres na Wschód, Kurs języka rosyjskiego B1-- B2, Cogit

Wiatr-Kmieciak M., Wujec S. : Vot i my, cz. 2 i 3, Wydawnictwa Szkolne PWN

Literatura podstawowa

Duchnowska D. : Russkij yazyk, podgotovitelnye materialy k ekzamienu TELC urovrn B1, B2, Politechnika Krakowska

H. Stelmach : Język rosyjski, prościej, jaśniej, Interbook

Pado A. : ty za ili protiv, Materiały uzupełniające, WSiP

słownik monolingwalny

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP6,E
P7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP4,EP7PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie lektoratu - na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, zaliczenia testów cząstkowych, prac
pisemnych lub prezentacji, kolokwium
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z lektoratu

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 Russian langugae (język rosyjski) Ważona

2 Russian langugae (język rosyjski) [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Small Medium Enterprise on global markets (małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku
globalnym)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_6S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 51 konwersatorium 30 ZO16

Razem 30 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ BERNAT

Prowadzący zajęcia: dr hab. TOMASZ BERNAT

Cele przedmiotu:

Celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z analizą, istotą i znaczeniem sektora małych i średnich
przedsiębiorstw w globalnej gospodarce rynkowej oraz przygotowanie  do pracy w grupie nad wybranymi problemami
związanymi z działaniem sektora MSP

Wymagania wstępne:

Student posiada umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i kategorii ekonomicznych, w szczególności z zakresu
mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej, przedsiębiorczości i konkurencyjności przedsiębiorstw.
Student posiada podstawową wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania rynku i działania przedsiębiorstw.
Student posiada podstawową wiedzę w zakresie globalnego funkcjonowania rynku i procesów globalizacji w
gospodarce światowej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student ma zaawansowaną wiedzę z zakresu specyfiki
funkcjonowania sektora MŚP na rynkach lokalnych i
globalnych

K_W01
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W08

1 EP1

umiejętności
Student posiada umiejętność rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw sektora
MŚP na rynkach globalnych

K_U02
K_U04
K_U09

1 EP2

kompetencje społeczne
Student jest przygotowany do współpracy w grupie nad
wybranymi problemami związanymi z działaniem sektora
MSP

K_K01
K_K031 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Small Medium Enterprise on global markets (małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku globalnym)

Forma zajęć: konwersatorium

41. Wprowadzenie do przedmiotu 1 2

42. Znaczenie sektora MSP dla rozwoju gospodarki w kontekście globalizacji 1 2

43. Globalizacja w gospodarce światowej 1 2

44. Specyfika działalności sektora MŚP 1 2

85. Konkurencyjność MŚP. Uwarunkowania i bariery w skali lokalnej i globalnej 1 4
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46. Kierunki wspierania rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP na rynkach globalnych 1 2

27. Powtórzenie i podsumowanie materiału 1 2

- metody case study do praktycznej analizy zachowań rynkowych podmiotów z sektora MŚPMetody kształcenia

Ilan Bijaoui (2017): SMEs in an Era of Globalization: International Business and Market Strategies , Palgrave Macmillan, New
York

Tijani Yakubu Ndanyenbah (2020): SMEs DEVELOPMENT AND MANAGEMENT: Understanding the dynamics of the SME
Industry and Discovering Viable Investment Opportunities, LAMBERT Academic Poblishing

Literatura podstawowa

Mohammad Hoq (2011): Contemporary Strategies For Small And Medium Enterprise (SME), LAMBERT Academic Poblishing

red:  Manuel Fernández-Esquinas, Madelon van Oostrom, Hugo Pinto (2018): Innovation in SMEs and Micro Firms: Culture,
Entrepreneurial Dynamics and Regional Development, Routledge , New York

Journal of Globalization and Development, De Gruyter, https://www.degruyter.com/journal/key/JGD/html

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 16

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

25Udział w konsultacjach 0

25Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie konwersatorium na podstawie przygotowania i zaprezentowania projektu (prezentacja multimedialna).
Ocena końcowa wynika z 3 elementów: jakości przedstawionego materiału i zgodności z treścią zajęć (70%), sposobu
przygotowania prezentacji  - jakość techniczna (10%), sposobu prezentacji - przygotowania się do wystąpienia (20%)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie z konwersatorium

Metoda obliczania oceny
końcowej

1
Small Medium Enterprise on global markets (małe i średnie
przedsiębiorstwa na rynku globalnym)

Ważona

1
Small Medium Enterprise on global markets (małe i średnie
przedsiębiorstwa na rynku globalnym) [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Social capital and local development (kapitał społeczny w rozwoju lokalnym)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_19S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 14 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

mgr MAŁGORZATA ZAKRZEWSKA

Prowadzący zajęcia: mgr MAŁGORZATA ZAKRZEWSKA

Cele przedmiotu:

Przedmiot ma na celu przedstawienie zagadnień teoretycznych, metodologicznych i empirycznych związanych z
kapitałem społecznym jako czynnika rozwoju lokalnego. Przedmiot wykorzystując interdyscyplinarność tematyki,
obejmuje szereg podejść do tematu kapitału społecznego i jego roli w rozwoju lokalnym. Istotą zajęć jest ich wysoka
aplikacyjność związana z wykorzystaniem teorii kapitału społecznego w praktyce.

Wymagania wstępne:
Brak wymagań wstępnych. Zaleca się posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu mikroekonomii, makroekonomii oraz
problematyki globalizacji i regionalizacji.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma pogłebioną wiedzę z zakresu wykorzystania teorii
kapitału społecznego do prognozowania procesów
społeczno-gospodarcznych.

K_W111 EP1

Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu wykorzystania
kapitału społecznego do budowania relacji społeczno-
gospodarczych.

K_W032 EP2

umiejętności

Potrafi zastosować metody pomiaru kapitału
społecznego w badaniach naukowych. K_U041 EP3

Potrafi wskazać efektywne sposoby pozyskiwania
zasobów z otoczenia społeczno-gospodarczego. K_U072 EP4

Potrafi współpracować w zespole opartym na kulturze
motywacji i inspiracji. K_U063 EP5

Potrafi wskazać zasady podnoszenia produktywności
własnej i zespołu. K_U084 EP6

kompetencje społeczne

Wykazuje gotowość do rozwoju osobistego opartego na
jasno określonych celach z poszanowaniem etyki i zasad
współżycia społecznego.

K_K02
K_K041 EP7

Uznaje potrzebę do działań na rzecz otoczenia
społeczno-gospodarczego K_K032 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Social capital and local development (kapitał społeczny w rozwoju lokalnym)

Forma zajęć: konwersatorium

11. Kapitał społeczny - wprowadzenie 4 0

12. Pomiar komponentów kapitału społecznego 4 0
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33. Kapitał społeczny a determinanty rozwoju lokalnego cz. 1 4 0

34. Kapitał społeczny a determianty rozwoju lokalnego cz.2 4 0

35. Istota sieci społecznych w rozwoju lokalnym - teoria i praktyka 4 0

46. Powtórzenie i podsumowanie materiału 4 0

- wykład
- dyskusja
- studia przypadków
- "burza mózgów"
- materiały drukowane
- e-booki
- aplikacje internetowe

Metody kształcenia

Fukuyama, Francis (2001): Social capital, civil society and development, Third World Quarterly

Grootaert, Christiaan; Van Bastelar, Thierry (2002): Understanding and Measuring Social Capital : A Multidisciplinary Tool for
Practitioners, World Bank, Washington, DC

Putnam, Robert D. (2000): Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon and Schuster., New
York:

Putnam, Robert D. : Social Capital: Measurement and Consequences, OECD Working Papers

Woolcock, Michael; Narayan, Deepa (2000): Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy, The
World Bank Research Observer, Washington DC

Literatura podstawowa

Dasgupta, Partha; Serageldin, Ismail  (2000): Social Capital: A Multifaceted Perspective, World Bank, Washington DC

OECD (2001): The Well-Being of Nations: The Role of Human and Social Capital, OECD, Paris
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP8PROJEKT

EP5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie konwersatorium - na podstawie projektu i aktywności (zajęcia praktyczne).
Student uzyskuje zaliczenie z przedmiotu jeżeli uzyska minimum 60% punktów możliwych do uzyskania zarówno z
projektu jak i z zajęć praktycznych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa przedmiotu jest równa ocenie z konwersatorium.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

Social capital and local development (kapitał społeczny w
rozwoju lokalnym)

Ważona

4
Social capital and local development (kapitał społeczny w
rozwoju lokalnym) [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Open lecture (wykład ogólnouczelniany) [moduł]

Socio-Economic Demographics (demografia społeczno-ekonomiczna)
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_5S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MARTA HOZER-KOĆMIEL

Prowadzący zajęcia: dr MARTA HOZER-KOĆMIEL

Cele przedmiotu:

Uzyskanie wiedzy o zjawiskach i procesach demograficznych oraz ich związku z wybranymi zagadnieniami
społecznoekonomicznymi.
Nabycie umiejętności opisu zjawisk i procesów demograficznych oraz przygotowanie do przeprowadzenia projektu
badawczego.
Student jest przygotowany do pracy w grupie nad wspólnie zaprojektowanym badaniem.

Wymagania wstępne:

Wymagania dotyczące
- wiedzy - znajomość podstawowych miar statystyki opisowej,
- umiejętności - stosowanie podstawowych metod statystycznych,
- kompetencji społecznych - umiejętność czytania i wywodu logicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna metody analizy zjawisk i procesów
demograficznych.

K_W01
K_W02
K_W03

1 EP1

umiejętności
Student wykorzystuje podstawowe teorie demograficzne
do opisu zjawisk i procesów demograficznych.

K_U01
K_U03
K_U05
K_U07

1 EP2

kompetencje społeczne
Student jest gotów do przeprowadzenia projektu badań
ekonomiczno-społecznych z uwzględnieniem problemów
demograficznych.

K_K011 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Socio-Economic Demographics (demografia społeczno-ekonomiczna)

Forma zajęć: wykład

31. Podstawowe koncepcje i miary 2 0

22. Wskaźniki demograficzne według płci i wieku 2 0

23. Ruch naturalny 2 0

24. Modele demograficzne 2 0
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25. Dzietność i Reprodukcja ludności 2 0

26. Wybrane wzorce i procesy demograficzne na świecie 2 0

27. Prognozowanie demograficzne 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Podstawowe koncepcje i miary 2 0

22. Wskaźniki demograficzne według płci i wieku 2 0

23. Ruch naturalny 2 0

24. Modele demograficzne 2 0

25. Dzietność i Reprodukcja ludności 2 0

26. Wybrane wzorce i procesy demograficzne na świecie 2 0

27. Prognozowanie demograficzne 2 0

- wykłady problemowe prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej ppt.
- laboratoria komputerowe z wykorzystaniem programu Excel. Podczas zajec studenci pracuja indywidualnie i w
grupach.

Metody kształcenia

Okólski, M. (2005): Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa

Pressat, R. (2014): The Dictionary Of Demography, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa

Preston SH, Heuveline P, Guillot M. (2001): Measuring and Modeling Population Processes, , Blackwell Publishing, UK

Rowland D.T. (2003): Demographic Methods and Concepts, Oxford, New York

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

1Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

4Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu na podstawie pisemnego testu (pytania otwarte).
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie projektu opracowanego pisemnie i zaprezentowanego przed grupa.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2
Socio-Economic Demographics (demografia społeczno-
ekonomiczna)

Arytmetyczna

2
Socio-Economic Demographics (demografia społeczno-
ekonomiczna) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

2
Socio-Economic Demographics (demografia społeczno-
ekonomiczna) [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Foreign language (język obcy) [moduł]

Spanish language (język hiszpański)
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3507_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język hiszpański (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 lektorat 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr PIOTR WAHL

Prowadzący zajęcia: dr PIOTR WAHL

Cele przedmiotu:
Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe zgodne ze specjalizacją kierunku
na poziomie B2 +

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo
języka hiszpańskiego pozwalające na zrozumienie
tekstów dotyczących danego kierunku studiów oraz
tekstów o charakterze akademickim

1 EP1

umiejętności

rozumie teksty w języku hiszpańskim dotyczące
studiowanej dziedziny, a także teksty o charakterze
ogólnoakademickim. Potrafi dostrzec znaczenie ukryte,
wyrażone pośrednio

K_U05
K_U091 EP2

potrafi w języku hiszpańskim przygotować różnorodne
opracowania pisemne dot. studiowanego kierunku K_U05

K_U092 EP3

potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane
wypowiedzi ustne dotyczące języka hiszpańskiego
potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania w
środowisku akademickim i w środowisku pracy

K_U05
K_U093 EP4

potrafi planować uczenie się przez całe życie K_U084 EP5

kompetencje społeczne

wykazuje gotowość do wzięcia odpowiedzialności za
samodzielną pracę nad powierzonym zadaniem

K_K02
K_K041 EP6

wykazuje kreatywność podczas realizowanych zadań K_K022 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Spanish language (język hiszpański)

Forma zajęć: lektorat

12
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku. (patrz: literatura
podstawowa)

2 0
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12
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2+ 2 0

63. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału 2 0

- konwersacje
- symulacja scenek z życia codziennego
- słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
- oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego)
- czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
- ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
- pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
- prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

F. Marín. R. Morales. M. del Mazo de Unamuno  : NUEVO VEN 3Literatura podstawowa

Hiszpański  No hay problema!" B1 + B2C1

Last but not least

prasa hiszpańskojęzyczna

słownik monolingwalny

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP6,E
P7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP4,EP7PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie lektoratu - na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, zaliczenia testów cząstkowych, prac
pisemnych lub prezentacji, kolokwium
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa ocenie z lektoratu

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 Spanish language (język hiszpański) Ważona

2 Spanish language (język hiszpański) [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Common / Global Labor Market [moduł]

Sustainable financial systems towards labor market (zrównoważony system finansowy wobec
rynku pracy)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_26S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAGDALENA ZIOŁO

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAGDALENA ZIOŁO

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest identyfikacja i rozumienie procesów zachodzących w obszarze systemu finansowego, pokazanie
różnic między tradycyjnie rozumianym systemem finansowym a zrównoważonym systemem finansowym, w wymiarze
krajowym i międzynarodowym oraz ukazanie znaczenia (w tym oddziaływania) procesów finansowych na rynku pracy.
W zakresie umiejętności: rozwinięcie e umiejętności analizowania wpływu wykorzystywania instrumentów
zrównoważonego systemu finansowego  finansowych na rynku pracy.
W zakresie kompetencji: nabycie kompetencji w zakresie komunikowania się z otoczeniem i wymiany podstawowej
wiedzy z zakresu reguł funkcjonowania zrównoważonego systemu finansowego i jego wpływu na rynek pracy.

Wymagania wstępne:

Student posiada znajomość tematyki z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz rynku pracy; student zna podstawy
finansów oraz ekonomii, umie wykonywać podstawowe operacje matematyczne; potrafi korzystać ze źródeł wiedzy
pierwotnych i wtórnych dostępnych w Internecie i w literaturze. Student posiada podstawowa wiedze co to jest
rachunkowość i bankowość.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma wiedzę z zakresu reguł działania systemu
finansowego, głównie w obszarze instytucji finansowych
i niefinansowych (sektora publicznego i prywatnego)
oraz związków ze sferą realną. Zna powiązania i
oddziaływanie zrównoważonego systemu finansowego
na rynek pracy.

K_W01
K_W06
K_W10

1 EP1

umiejętności

potrafi określać szanse i zagrożenia oraz skutki związane
z przemianami współczesnych zjawisk finansowych w
kierunku sustainability i ich wpływ na rynek pracy

K_U01
K_U041 EP2

ma podstawowe umiejętności analizowania wpływu
wykorzystywania instrumentów finansowych na rynku
pracy, tak aby kreować nową wartość przez
sustainability, potrafi posługiwać się zrównoważonymi
instrumentami finansowymi na rynku pracy,

K_U01
K_U042 EP3

potrafi przygotować podstawowe decyzje finansowe z
uwzględnieniem konsekwencji związanych z rynkiem
pracy, komunikować decyzje finansowe uzasadniać je
posługując się językiem finansów, potrafi argumentować
i słuchać argumentów finansowych innych członków
zespołu

K_U043 EP4
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kompetencje społeczne

Wykazuje gotowość do komunikowania się z otoczeniem
i przekazywania podstawowej wiedzy z zakresu reguł
funkcjonowania zrównoważonego systemu finansowego,
podmiotów finansowych, eliminacji ryzyk ESG i
identyfikowania zagrożeń dla rynku pracy wynikających z
ryzyk ESG związanych ze zrównoważonym systemem
finansowym

K_K01
K_K031 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Sustainable financial systems towards labor market (zrównoważony system finansowy wobec rynku pracy)

Forma zajęć: wykład

21. System finansowy i jego funkcje 4 0

42. Zrównoważony system finansowy, instytucje, instrumenty i reguły 4 0

23. Problemy rynku pracy a zrównoważony system finansowy 4 0

4
4. Dedykowane instrumenty i instytucje zrównoważonego systemu finansowego na rynku pracy (zasady i
specyfika interwencji) 4 0

25. Rysyka ESG a rynek pracy 4 0

16. Instytucje finansowe, problem społecznej odpowiedzialności a rynek pracy 4 0

Forma zajęć: laboratorium

4
1. Instytucje i produkty zrównoważonego systemu dedykowane rozwiązywaniu problemów rynku pracy.
Aspekty praktyczne. 4 0

2
2. Analiza i ocena pryncypiów dedykowanych rozwiązywaniu problemów rynku pracy poprzez
zrównoważony system finansowy 4 0

4
3. Podstawy analizy ryzyk ESG oddziałujących na rynek pracy.
Ryzyka tradycyjne, ryzyka ESG a instrumenty zrównoważonego rynku finansowego 4 0

3
4. Analiza przykładów i dobrych praktyk w zakresie zrównoważonych systemów finansowych wobec
problemów rynku pracy 4 0

25. Prezentacje prac zespołowych 4 0

- prezentacja multimedialna powiązana z komentowaniem aktualnych zjawisk dotyczących zrównoważonych
systemów finansowych i ich wpływu na rynek pracy;
- analiza danych źródłowych dotyczących struktury i ewolucji zrównoważonego systemu finansowego, zielonych
instrumentów dedykowanych rynkowi pracy;
- zadania i case study do przygotowania przez studentów
- udział w quizach
- dyskusja

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP3,EP4,EP5PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie laboratorium - na podstawie projektu i prezentacji
zaliczenie wykładu - na podstawie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest równa średniej arytmetycznej ocen z wykładu i laboratorium

Metoda obliczania oceny
końcowej

4
Sustainable financial systems towards labor market
(zrównoważony system finansowy wobec rynku pracy)

Arytmetyczna

4
Sustainable financial systems towards labor market
(zrównoważony system finansowy wobec rynku pracy)
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

4
Sustainable financial systems towards labor market
(zrównoważony system finansowy wobec rynku pracy) [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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     eds. Thomas WalkerStéfanie D. KibseyRohan Crichton (2018): Designing a Sustainable Financial System, Palgrave
Macmillan, Cham, Switzerland

eds. M.Ziolo (2021): Finance and Sustainable Development: Designing Sustainable Financial Systems, Routledge, London

Füsun Yenilmez and Esin K?l?ç  (2017): Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era
of Globalization Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization,  IGI
Global , Hershey, USA

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

9Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

16Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-IE-O-II-S-21/22Z

Moduł:
International Finance [moduł]

The European Union Finance (finanse Unii Europejskiej)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
International Economics

EFZ199AIIJ3432_39S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr NATALIA MARSKA-DZIOBA

Prowadzący zajęcia: dr NATALIA MARSKA-DZIOBA

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze wszystkimi aspektami gromadzenia, wydatkowania i ewaluacji
zasobów finansowych w ramach Unii Europejskiej, zarówno na poziomie instytucji centralnych, krajowych i
regionalnych. Równocześnie studenci nabędą umiejętność krytycznej analizy gospodarki finansowej  na poziomie
wspólnoty europejskiej oraz rozwiną kompetencje niezbędne w procesie aplikowania o dofinansowanie.

Wymagania wstępne:
Student posiada wiedzę z zakresu finansów, zarządzania finansami przedsiębiorstw, prawa gospodarczego,
międzynarodowych stosunków gospodarczych, potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne oraz potrafi uzupełniać i
doskonalić wiedzę oraz określać priorytety służące realizacji celu.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

identyfikuje i pozyskuje rozszerzone informacje z zakresu
planowania, uchwalania i wydatkowania zasobów
finansowych Unii Europejskiej,

K_W121 EP1

charakteryzuje złożone instrumenty i zasady dotyczące
programowania finansowego na poziomie
ponadnarodowym, krajowym i regionalnym z
uwzględnieniem przykładowych wniosków o
dofinansowanie

K_W032 EP2

definiuje zagadnienia gospodarki finansowej Unii
Europejskiej oraz natury więzi między instytucjami
unijnymi i krajami członkowskimi

K_W023 EP3

umiejętności

interpretuje zapisy prawa i sprawnie posługuje się
systemami normatywnymi (wspólnotowymi, krajowymi,
konkursowymi) w planowaniu finansowym i
postępowaniu aplikacyjnym

K_U051 EP4

ocenia zachowania instytucjonalne i krytycznie analizuje
zjawiska z zakresu finansów wspólnotowych; K_U012 EP5

wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizowania
przebiegu procesów i zjawisk finansowych w zakresie
funduszy strukturalnych UE

K_U023 EP6

kompetencje społeczne

rozwija zdolności krytycyzmu w kształtowaniu opinii K_K011 EP7

rozwija umiejętność uczestniczenia w przygotowaniu
projektów ekonomicznych K_K042 EP8
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Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: The European Union Finance (finanse Unii Europejskiej)

Forma zajęć: wykład

31. Geneza, cele i Członkowie Unii Europejskiej. Struktura prawno-instytucjonalna Unii Europejskiej. 4 0

42. Budżet Unii Europejskiej. Fundusze strukturalne UE. 4 0

2
3. Polityka regionalna, transportowa i ochrony środowiska - anliza instrumentów i metod 2
finansowania 4 0

3
4. Organizacja i dystrybucja funduszy europejskich w Polsce w świetle zasad planowania wieloletniego.

4 0

35. Analiza kosztów i korzyści w projektach wspólnotowych. 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

7

1. Blok pierwszy: dotyczący finansowych zagadnień ogólnoeuropejskich ze szczególnym
uwzględnieniem pozycji Polski- płatnicy netto i brutto, finansowanie polityki rolnej, struktura
składek do budżetu UE, finansowanie i konsekwencje rozwiązań wspólnotowych np. czterech
swobód (wprowadzenie - 1h i praca ze studiami przypadków, przygotowywanymi i prezentowanymi
przez studentów - 6 h)

4 0

7

2. Blok drugi: dotyczący krytycznej analizy i ewaluacji ekonomicznej przykładów realizacji
regionalnych projektów finansowanych z funduszy unijnych i dobrych praktyk ze szczególnym
uwzględnieniem wskaźników rezultatu (wprowadzenie - 1h i praca ze studiami przypadków,
przygotowywanymi i prezentowanymi przez studentów - 6 h)

4 0

13. Podsumowanie projektów 4 0

- prezentacje multimedialne
- analizy dokumentów z komentarzem
- opracowanie projektu
- praca w  grupach

Metody kształcenia

Anand Menon, Stephen Weatherill  (2012): The Oxford Handbook of the European Union

Materials of European Union from Europa.eu

Materials of Ministry of European Funds from http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/en/

Literatura podstawowa

Czarny Elżbieta, Folfas  Paweł (eds) (2017): European Union three anniversaries Polish perspective, Warsaw School of
Economics Press, Warszawa

Grażyna Wojtkowska-Łodej, Henryk Bąk (eds.) (2015): Selected aspects of functioning of Poland in the European Union : the
balance of ten years of membership, Warsaw School of Economics Press, Warsaw

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP5,EP6,EP7,E
P8PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń na podstawie projektu
zaliczenie wykładu na podstawie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest równa średniej arytmetycznej ocen z wykładu i ćwiczeń, pod warunkiem, że obie
oceny są pozytywne.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 The European Union Finance (finanse Unii Europejskiej) Arytmetyczna

4
The European Union Finance (finanse Unii Europejskiej)
[wykład]

zaliczenie z
oceną

4
The European Union Finance (finanse Unii Europejskiej)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

17Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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SYLLABUS 

 
LOCATION OF BUSINESS ENTITIES 

 
course id: US54AIJ3039_21S 

 
Nazwa przedmiotu / Course name: Location of business entities 

Nazwa kierunku / Study area: SPATIAL ECONOMY 
 

Forma studiów / 
Form of studies:  
first degree 
(Bachelor), full - time 
 

Profil studiów / Study profile: 
general academic 

Specjalność / Specialization:  
- 

Rok / Academic 
year: 
2 
 

Semestr / 
semester: 
3 (winter) 

Status przedmiotu 
/ course status: 
facultative 

Język przedmiotu / course language: 
English 
 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ / LEARNING OUTCOMES 

 
Kategoria /  
Category 

L.p. / 
No. 

Opis efektu / 
Outcome description 

KNOWLEDGE 

EP1 The student characterizes the basic concepts of location theory, distinguishes 
economic and ecological location problems as well as global, regional and 
local aspects of location and characterizes them on specific examples 

EP2 The student explains the importance of location from a functional and result 
point of view and recognizes the degree of suitability of various places for a 
given function in relation to internal and external conditions 

SKILLS 

EP3 The student criticizes individual approaches to the problem of business 
location and discusses various problems and aspects of location 

EP4 The student demonstrates the importance of the location coherence rule and 
sets the criteria for the location of enterprises in relation to individual periods 
of the history of business development and in relation to individual industries 
and branches 

EP5 The student works in a team, demonstrates creativity and diligence, engages 
in discussion in the group forum 

SOCIAL 
COMPETENCES 

EP6 The student maintains criticism in expressing opinions, referring to 
statements made by other students 

TREŚCI PROGRAMOWE / COURSE PROGRAM 
L.p
. / 
No
. 

Treści / Content semestr / 
semester 

liczba 
godzin 

/ 
Hours 

Forma zajęć: wykład / Type of classes: lecture 
1 Basic issues in the field of business location  3 
2 Explaining change processes in business space  2 
3 Economic location problems  2 
4 Ecological location problems  2 
5 Knowledge and technology in the process of globalization of economic 

activity 
 2 

6 Investment climate in Poland  2 
7 The role of local government in determining the location of investments 

and economic development of the commune 
 2 

    
Forma zajęć: ćwiczenia /  Type of classes: exercises  
1 Features of the business management process (e.g. multifaceted, multi-

subject, instrumental pluralism) 
 2 

2 Introduction to issues of integral functioning of economic systems  2 
3 Application of integrity criteria to individual forms of business operation  2 
4 Application of integrity sub-criteria for the study of specific types of  2 



economic activities 
5 Corrective and preventive actions based on examples of lack of integrity 

in economic systems 
 2 

6 Examination of the level of integrity of selected types of economic 
activities using criteria and sub-criteria 

 5 

    
 

Metody kształcenia / 
Teaching methods: 
 

Informative lecture, discussion, analysis of texts with discussion, development of the 
project (paper), multimedia presentation, work in groups, analysis of critical events 
and cases 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 
/ 
Methods of 
verification of 
learning outcomes  

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa / 

The number of learning 
outcome from syllabus 

EGZAMIN PISEMNY / WRITTEN EXAM EP1,EP2,EP3,EP4 
EGZAMIN USTNY / ORAL EXAM  
KOLOKWIUM / WRITTEN TEST  
OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK /   
PRACA DYPLOMOWA / DIPLOMA THESIS  
PRACA PISEMNA / ESEJ / RECENZJA / WRITTEN 
ESSAY/ REVIEW  

EP1,EP2,EP3,EP4 

PREZENTACJA / PRESENTATION  
PROJEKT / PROJECT EP1,EP2,EP3,EP4 
SPRAWDZIAN / TEST  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA 
POPRZEZ OBSERWACJE) 
PRACTICAL (verification by observation) 

EP5, EP6 

Forma i warunki 
zaliczenia / 
Form and conditions 
of completion 

Written exam - knowledge from lectures and from the given literature; passing 
exercises based on the project (paper), preparation and presentation of the 
multimedia presentation and on the basis of activity (participation in discussions). 
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu  /  The calculation of a final grade 
The grade in the subject includes the result of the exam and passing the exercises 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  / 
The method of 
calculating final 
grade 

Semes
ter Przedmiot / Course 

Rodzaj 
zaliczenia / 

Type of exam 

Metoda 
obliczania 

oceny / 
Method of 

grade 
calculation 

 

Waga do 
średniej 

/ 
Average 
weight 

3 Location of business 
entities 

 Arithmetic  

3 Location of business 
entities [lectures] 

exam   

3 Location of business 
entities [exercises] 

credit with a 
grade 

  

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA / STUDENT WORKLOAD  

 
Łączny nakład pracy 
studenta w godz. /  
Total workload  in hours 

75 

Liczba punktów ECTS / 
Number of ECTS 

3 

 
 
 



 
 

 
SYLLABUS 

 
MARKETING OF TOURISM AND RECREATION SERVICES 

 
course id: US181AIIJ3343_48S 

 
Nazwa przedmiotu / Course name: Marketing of tourism and recreation services 

Nazwa kierunku / Study area: TOURISM AND RECREATION 
 

Forma studiów / Form 
of studies:  
second degree 
(Master), full - time 
 

Profil studiów / Study profile: 
general academic 

Specjalność / Specialization:  
- 

Rok / Academic 
year: 
1 
 

Semestr / 
semester: 
2 (summer) 

Status przedmiotu 
/ course status: 
facultative 

Język przedmiotu / course language: 
English 
 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ / LEARNING OUTCOMES 

 
Kategoria /  
Category 

L.p. / 
No. 

Opis efektu / 
Outcome description 

KNOWLEDGE 

EP1 The student knows in depth the principles and mechanisms of functioning 
and development of modern marketing on the market of tourist and 
recreational services 

EP2 The student knows the marketing principles of creating and promoting tourist 
products 

SKILLS 

EP3 The student is able to detect, analyze and evaluate selected marketing 
phenomena in the field of tourism and recreation, as well as to formulate and 
verify relevant research hypotheses regarding the factors and mechanisms 
determining them 

EP4 The student is able to select and apply adequate marketing methods and 
tools for in-depth analysis and presentation of market phenomena and 
processes related to tourism and recreation, and adapt marketing instruments 
to solve specific and unusual tasks in tourism 

SOCIAL 
COMPETENCES 

EP5 The student is ready for marketing thinking and actions when taking specific 
actions and solving problems related to roses 

TREŚCI PROGRAMOWE / COURSE PROGRAM 
L.p
. / 
No
. 

Treści / Content semestr / 
semester 

liczba 
godzin 

/ 
Hours 

Forma zajęć: wykład / Type of classes: lecture 
1 The essence of modern marketing. Marketing of services.  2 
2 Analysis of the marketing environment of tourism market entities. Trends 

in the environment 
 1 

3   The importance of segmentation on the tourist services market  1 
4 Analysis of purchasing behavior on the tourist services market  2 
5 Marketing instruments on the tourist services market - a product  2 
6 Marketing instruments on the tourist services market - price  1 
7 Marketing instruments on the tourist services market - distribution  1 
8 Marketing instruments on the tourist services market - promotion  2 
    

Forma zajęć: ćwiczenia /  Type of classes: exercises  
1 The essence of marketing  1 
2 The essence of service marketing  1 
3 Marketing environment of the tourist enterprise  1 
4 Market segmentation of tourist services  1 
5 Behaviors of buyers on the tourist services market  1 
6 Positioning on the tourist services market  1 
7 Marketing instruments on the tourist services market - a product  1 



8 Marketing instruments on the tourist services market - price  1 
9 Marketing instruments on the tourist services market - distribution  1 
10 Marketing instruments on the tourist services market - promotion - 

advertising 
 1 

11 Marketing instruments on the tourist services market - promotion - sales 
promotion, personal sales 

 1 

12 Internet marketing on the tourist services market  1 
13 Marketing management and planning in tourism  1 
    

 
Metody kształcenia / 
Teaching methods: 
 

 
Lecture and exercises conducted in the multimedia form, including case study 
analysis and discussion. Work in groups when preparing projects. 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 
/ 
Methods of 
verification of 
learning outcomes  

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa / 

The number of learning 
outcome from syllabus 

EGZAMIN PISEMNY / WRITTEN EXAM EP1, EP2, EP3, EP4, EP5 
EGZAMIN USTNY / ORAL EXAM  
KOLOKWIUM / WRITTEN TEST EP1, EP2, EP3, EP4 
OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK /   
PRACA DYPLOMOWA / DIPLOMA THESIS  
PRACA PISEMNA / ESEJ / RECENZJA / WRITTEN 
ESSAY/ REVIEW  

 

PREZENTACJA / PRESENTATION  
PROJEKT / PROJECT EP3, EP4, EP5 
SPRAWDZIAN / TEST  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA 
POPRZEZ OBSERWACJE) 
PRACTICAL (verification by observation) 

 

Forma i warunki 
zaliczenia / 
Form and conditions 
of completion 

The condition of obtaining credit for the course is to complete the exercises (2 tests 
per semester and project) and pass the written exam 
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu  /  The calculation of a final grade 
The final grade is the exam grade 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  / 
The method of 
calculating final 
grade 

Semes
ter Przedmiot / Course 

Rodzaj 
zaliczenia / 

Type of exam 

Metoda 
obliczania 

oceny / 
Method of 

grade 
calculation 

 

Waga do 
średniej 

/ 
Average 
weight 

 Marketing of tourism 
and recreation 

services 

 Weight  

 Marketing of tourism 
and recreation 

services [exercises] 

credit with a 
grade 

 0 

 Marketing of tourism 
and recreation 

services [lectures] 

exam  1 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA / STUDENT WORKLOAD  

 
Łączny nakład pracy 
studenta w godz. /  
Total workload  in hours 

150 

Liczba punktów ECTS / 
Number of ECTS 

6 

 
 
 



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

accounting in public sector (rachunkowość w sektorze finansów publicznych)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

EFZ65AIIJ3432_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 62
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 6

Koordynator
przedmiotu:

dr PRZEMYSŁAW MUĆKO

Prowadzący zajęcia: dr PRZEMYSŁAW MUĆKO , mgr MICHAŁ HENDRYK

Cele przedmiotu:
The aim of the course  is to provide students with the knowledge in the area of financial and management accounting
in the public sector and to enable students to gain understanding of the content of financial reports of public sector
entities, and to gain understanding of the use of accounting information in decision-making process.

Wymagania wstępne: Basic knowledge of financial accounting and finance

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student demonstrates knowledge of accounting in public
sector

K_W11
K_W13
K_W18

1 EP1

umiejętności

Student is able to record transactions in general ledger
and assess their influence on financial reports

K_U03
K_U04
K_U05
K_U11

1 EP2

Student is able to apply selected management tools and
techniques to determine optimal managerial decisions in
public sector

K_U03
K_U05
K_U11
K_U13

2 EP3

kompetencje społeczne
Student integrates knowledge and skills to interpret
internal and extrenal financial reports in public sector
entities.

K_K01
K_K031 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: accounting in public sector (rachunkowość w sektorze finansów publicznych)

Forma zajęć: wykład

21. Introduction to accounting in public sector entities 2 0

22. Basic financial statements and reports in public sector entities 2 0

23. Principles of recording transactions in accounting books 2 0

24. Assessing the financial health of a public sector organization 2 0

25. Cost and cost classification 2 0

1/3



26. Variable costing tools and its use in decision making 2 0

27. Cost-volume-profit analyses and break-even point 2 0

18. Using accounting information in decision making 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Introductory case of accounting, reporting and budgeting in public sector entities 2 0

42. Preparing financial statements of  public sector entities 2 0

43. Recording transactions in the books of accounts 2 0

24. Assessing the financial situation of a public sector organization 2 0

45. Costs, cost classifications and behaviour 2 0

46. The use of variable costing in decision making 2 0

47. CVP and BEP analyses 2 0

48. Accounting information in decision making process 2 0

29. Review and discussions on topics selected by the students 2 0

Case studies related to accounting in public sector entities, Lectures with Power Point  presentations, In-class
discussionsMetody kształcenia

Jan van Helden, Ron Hodges (2017): Public Sector Accounting and Budgeting for Non-Specialists, Palgrave, London

Young David W. (2008): Management accounting in health care organizations, Jossey-Bass, San Francisco
Literatura podstawowa

Finkler S.A. (2010): Financial management for public, health, and not-for-profit organizations, , Pearson, Boston

Walther L.M. (2016): Managerial Accounting, CreateSpace Independent Publishing Platform

Zelman W.N., McCue M.J., Glick N.D. (2013): Financial management of health care organizations: an introduction to
fundamental tools, concepts, and applications, Jossey-Bass, Wiley, San Francisco

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP4PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Classes:
Students are assessed on the basis of in-class activities and in-class presentations. To pass a student have to solve
properly at least 5 tasks (problems) assigned during classes and present a solution to a case study.
Lecture:
A written examination testing the knowledge and skills . The examination covers the part of the test (about 40% of the
points - the test of choice and open-ended questions) and the case studies. (60% of the points)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Final grade:
* Final grade is equal to the weighted average of the exam grade (75% weighted) and classes grade (25% weighted) -
upon condition that both grade are at least satisfactory (3,0).

Metoda obliczania oceny
końcowej

2
accounting in public sector (rachunkowość w sektorze finansów
publicznych)

Ważona

2
accounting in public sector (rachunkowość w sektorze finansów
publicznych) [wykład]

egzamin 0,75

2
accounting in public sector (rachunkowość w sektorze finansów
publicznych) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,25

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



13Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

40Udział w konsultacjach 0

19Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

advanced macroeconomics (makroekonomia II)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2859_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr AGNIESZKA BRETYN

Prowadzący zajęcia: dr PIOTR SZKUDLAREK

Cele przedmiotu:
The aim is to acquaint the student with the mechanism of functioning of modern market economy, its limitations and
challenges, and in this way creating a theoretical basis for building the skills to formulate views on macroeconomic
policy and their presentation.

Wymagania wstępne: Student knows the basics of macroeconomics.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student has knowledge about the characteristics of
modern economy and identifies relationships among
entities in the modern economy: households,
enterprises, the government, the central bank and foreign
entities.

K_W03
K_W05
K_W07
K_W16
K_W17

1 EP1

Student describes the role of the state in the economy:
the tools of monetary and fiscal policy.

K_W06
K_W16
K_W17

2 EP2

umiejętności

Student evaluates the effectiveness of the state in
supporting economic growth and stabilizing the
economy and explains the actions of economic decision
makers in the process of adapting to changes in the
macro-environment.

K_U03
K_U151 EP3

Student can prepare a presentation in a group and
discusses the challenges of the modern economy with a
special focus on macroeconomic problems.

K_U03
K_U04
K_U08
K_U15
K_U17

2 EP4

kompetencje społeczne
Student is ready to complement and improve the
acquired knowledge and skills in the field of
macroeconomics.

K_K041 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: advanced macroeconomics (makroekonomia II)

Forma zajęć: wykład

21. The mega trends in the modern economy and the main macroeconomic problems. 1 0

1/3



22. Interest rate and aggregate demand. 1 0

23. Short run equilibrium and policy in IS-LM model. 1 0

24. Foreign exchange market. The impact of exchange rates on aggregate demand. 1 0

2
5. Macroeconomic equilibrium model: the market of goods and services, money market and foreign 2
exchange market. IS-LM-BP model. 1 0

26. Fiscal and monetary policy and internal and external market equilibrium. 1 0

17. Inflation. Labour market and unemployment. 1 0

28. Aggregate demand and aggregate supply model. 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Modern economy -  the main macroeconomic problems in selected countries of the World. 1 0

12. Financial market. Central bank. 1 0

23. Interest rate and aggregate demand. Short run equilibrium and policy in IS-LM model. 1 0

24. IS-LM-BP model and the relationships between short and long-term sustainability. 1 0

25. Fiscal and monetary policy in IS-LM-BP model. 1 0

26. Inflation and unemployment. 1 0

27. AD-AS Model. 1 0

28. Summary of the Advanced Macroeconomics 1 0

lectures supported by multimedia presentations, discussion, brainstorming, team workMetody kształcenia

Krugman P., Wells R.  (2012): Macroeconomics, Worth Publishers, New York

Mankiw N.G.  (2016): Macroeconomics, 9th Edition, Macmillan Education, New York

Romer D.  (2011): Advanced Macroeconomics, 4th Edition, McGraw-Hill, New York

Sułkowski Cz. (ed.) (2007): Makroekonomia (Macroeconomics), Wydawnictwo Zapol ( Zapol Publishers), Szczecin

Literatura podstawowa

Jones C.J.  (2013): Macroeconomics, 3rd Edition., W.W. Norton & Company Ltd. , London

Mankiw N.G. (2014): Principles of Macroeconomics, 7th Edition , Cengage Learning, Boston
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Credit for lectures: Students are evaluated based on a written exam. The exam consists of test questions.
Credit for classes: Students are evaluated based on test questions, tasks, presentation and activity.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is the average of the grades from classes and the exam.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 advanced macroeconomics (makroekonomia II) Arytmetyczna

1
advanced macroeconomics (makroekonomia II) [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną

1 advanced macroeconomics (makroekonomia II) [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

30Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

advanced management (zarządzanie II)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2865_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 61
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 30 E0

Razem 45 6

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. ALBERTO LOZANO PLATONOFF

Prowadzący zajęcia: dr ALEKSANDRA RUDAWSKA , dr hab. inż. ALBERTO LOZANO PLATONOFF

Cele przedmiotu:

The course objective is to introduce students the fundamentals to strategic management, and the selected approaches
and methods of management (their purposes, assumptions, ways of implementation, advantages and disadvantages,
determinants) as well as rules functioning and development of  enterprises and public organizations.  Basing on the
cases study analysis students will have opportunity to analyse the situation of the companies, identify problems and
propose solutions.

Wymagania wstępne:

Student should be familiar with the methods of analysis like SWOT analysis.
Student should be willing to work in team and search for literature resources.
Student should be familiar with the basic concepts from the field of: management, theory of organization,
organizational behaviour.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student presents the essence of the approaches to
strategic management and methods of management
(definition, what problems it solves, elements, phases of
implementation, situation and condition of
implementation, advantages and disadvantages).

K_W01
K_W02
K_W14

1 EP1

Student compares approaches and methods of
management (similarities and dissimilarities in the fields
of the essence implementation, conditions, relations
between methods and approaches)

K_W01
K_W07
K_W14

2 EP2

Student explains the mechanisms of strategic
management of companies and public organizations and
their development.

K_W01
K_W05
K_W08
K_W14
K_W17

3 EP3

umiejętności

Student identifies the problems of the company,
indicates the causes and suggests solutions.

K_U01
K_U03
K_U04

1 EP4

Student prepares (in groups) written assignment on the
topic of selected approach or method of management
suggesting in it the practical possibilities of their
implementation or describing the company that has
applied such method or approach.

K_U01
K_U16
K_U18
K_U21

2 EP5

Student selects substances and methods of oral
presentation, presents the selected topics and enhances
discussion.

K_U17
K_U183 EP6
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kompetencje społeczne
Student is ready to conduct in-depth literature research
with the emphasis on international publications. K_K02

K_K041 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: advanced management (zarządzanie II)

Forma zajęć: wykład

41. General trends and challenges in contemporary management 1 0

42. What is strategy 1 0

23. Value creation approach - strategy as value creation, critical success factors 1 0

44. Sources of competitive advantage 1 0

25. Differentiation strategy 1 0

26. Cost leadership strategy 1 0

47. Diversification vs. concentration approach 1 0

28. Relational approach - stakeholders theory, clusters theory, partnership, coopetition 1 0

29. Knowledge approach - knowledge management, organizational learning and agile organization 1 0

210. Commitment based approach - leadership, culture, work and organizational commitment 1 0

211. Performance approach - Management by Objectives and Balanced Scorecard 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Process approach in management 1 0

22. Change approach in management 1 0

23. Change management  - case study 1 0

24. The methods of outsourcing and benchmarking 1 0

25. Outsourcing - case study 1 0

5
6. Students' presentations of their papers on the practical implementation of contemporary managerial
approaches presented during lectures (knowledge, performance, relational, commitment) 1 0

Case study analysis and discussion;, Group discussion, Students presentations of the results of their written
assignments., Lecture with the use of multimedia presentation;Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP7EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP7KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP6,EP7PREZENTACJA

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Requirements and grading of exercises:
30% - written colloquium with open questions;
30% - team written assignment  with theoretical and practical part.
20% - team presentation for 15 minutes (the presenting skills)
20 % - reports from case study analysis.
Requirements and grading of lecture:
The course ends with  oral exam (themes discussed during lectures and exercises) and grade from exam is the grade
of lecture.
To get the satisfactory grade student has to describe the essences of the methods and approaches discussed during
course.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is equal 60% of the grade for exam and 40% of the grade for exercises.
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Armstrong M., Taylor S. (2014): Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page

Grant R.M. (2013): Contemporary strategy analysis, John Wiley & Sons

Jashapara A. (2011): Knowledge Management: An Integrated Approach, Financial Times/ Prentice Hall, Harlow

Kaplan, R.S., Norton D.P. (1996): The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press

Slack N. at al. (2012): Operations and Process Management with EText: Principles and Practice for Strategic Impact, Pearson

Literatura podstawowa

Lozano Platonoff A., Gadomska-Lila K. (2018): ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE KSZTAŁTOWANIE KONKURENCYJNOŚCI
WSPÓŁCZESNYCH, WNUS, Szczecin

Rudawska A. (2013): The Learning Organization Idea in the Context of Organizational Learning and Knowledge Management,
International Journal of Contemporary Management, 2013, Issue 12(4), p. 97-109

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

11Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

40Udział w konsultacjach 0

20Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 advanced management (zarządzanie II) Ważona

1 advanced management (zarządzanie II) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,40

1 advanced management (zarządzanie II) [wykład] egzamin 0,60

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

advanced microeconomics (mikroekonomia II)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2860_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ BERNAT

Prowadzący zajęcia: dr hab. TOMASZ BERNAT

Cele przedmiotu:
The aim is to get students acquainted with issues of microeconomics, in particular the principles of functioning of
individual markets, behavior of individual economic entities, economic selection theory of micro-entities: consumers
and enterprises, conceptual apparatus of microeconomics and tools for analyzing the behavior of business entities.

Wymagania wstępne:

The student knows the basics of macroeconomics and the principles of functioning of the market economy and knows
the current economic events.
The student is able to solve basic mathematical tasks and to use (correctly interpret) graphs showing the relationships
between the main categories that are subject to economic analysis.
The student is able to think analytically, correctly formulate conclusions based on the knowledge of the current
economic situation.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

knows the economic concepts associated with the
subject of microeconomics, knows the relationship
between such categories as costs, revenues, profits,
profitability thresholds.

K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05

1 EP1

knows the main relationships in particular markets, both
the goods and services markets, as well as the
production factors markets.

K_W06
K_W172 EP2

umiejętności

can predict possible scenarios resulting from current
events on various markets and assess the situation of
the company in specific market structures, depending on
the development of costs, revenues, etc.

K_U02
K_U03
K_U04
K_U05

1 EP3

kompetencje społeczne
demonstrates readiness to think and act in an
entrepreneurial way

K_K03
K_K051 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: advanced microeconomics (mikroekonomia II)

Forma zajęć: wykład

21. Introduction to advanced theories of microeconomics 1 0

22. Market equilibrium 1 0

23. Consumer choice advanced theory 1 0
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24. Advanced theory of productivity 1 0

45. Economic profit and its determinants 1 0

26. Market structures - advanced models 1 0

17. Input's market - advanced theory 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Introduction to advanced theories of microeconomics 1 0

42. Market equilibrium 1 0

23. Consumer choice advanced theory 1 0

24. Advanced theory of productivity 1 0

25. Economic profit and its determinants 1 0

26. Market structures - advanced models 1 0

17. Input's market - advanced theory 1 0

lecture
case study
graphic and algebraic tasks
discussions
solving tests and tasks in the e-learning system

Metody kształcenia

Bernat Tomasz (editor) (2015): Microeconomics Background of Managerial Decisions, Access Press UK, Lancashire

Geoffrey A. Jehle, Philip J. Reny (2011): Advanced Microeconomic Theory, 3rd Edition, Prentice Hall, Harlow

Mankiw Gregory (2012): Principles of Microeconomis, Sought Western CENGAGE Learning, USA

Literatura podstawowa

Bernat Tomasz (editor) (2014): A Maintenance of a Dominant Market Position – on the Example of the Polish Post Office,
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Toruń

Bernat Tomasz (editor) (2010): Market concentration and economy, Publishing House "volumina.pl" Daniel Krzanowski,
Szczecin

Bernat Tomasz (editor) (2011): Selected Issues of Decision-Making by Economic Entities, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

To get a pass from classes the student needs to get a positive grade from colloquium. It is based on solving a case
study describing selected elements of the economy - an enterprise. The task is to answer a couple of open questions.
Getting a pass from lectures has a dual character. Every part of the theory presented at the lecture has its equivalent
in the e-learning system. The student solves tests and tasks presented there. The exam is a summary of the entire
lecture cycle, has a form of a case study including a description and open questions. In order to take the exam the
student must positively solve all the tests and tasks in the e-learning system - this is a reflection of his theoretical
knowledge.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is the arithmetic mean of grades from the lecture and classes.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 advanced microeconomics (mikroekonomia II) Arytmetyczna

1 advanced microeconomics (mikroekonomia II) [wykład] egzamin

1 advanced microeconomics (mikroekonomia II) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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8Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

12Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

30Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Regional and Cohesion (Polityka regionalna i spójności) [moduł]

cohesion policy in the European Union (polityka spójności w Unii Europejskiej)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2891_27S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr JOANNA BRZYSKA

Prowadzący zajęcia: dr JOANNA BRZYSKA

Cele przedmiotu:

The objective of the course is to familiarize students with the assumptions of EU cohesion policy and the tools of this
policy.
The aim is to provide students with the skills to assess the impact of EU Structural Funds on the sustainable
development of EU Member States.

Wymagania wstępne: Student should have knowledge of basic principles in macroeconomics and finance

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student has in-depth knowledge about mechanisms of
functioning of EU's cohesion policy K_W041 EP1

Student has knowledge about changes in EU's cohesion
policy, its causes and consequences. K_W162 EP2

umiejętności

Student can analyze problems of effectiveness of
cohesion policy.

K_U01
K_U081 EP3

The student is able to assess the impact of EU funds on
the development of European Union countries. K_U032 EP4

kompetencje społeczne
Student is ready to conduct literature studies (acquiring
knowledge and information). K_K041 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: cohesion policy in the European Union (polityka spójności w Unii Europejskiej)

Forma zajęć: wykład

41. The origin, objectives, the scope and the rules of cohesion policy of EU. 4 0

32. Economic cohesion in the EU. 4 0

33. Social cohesion in the EU. 4 0

34. Territorial cohesion in the EU. 4 0

15. National policies and cohesion. 4 0
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16. Perspectives of EU cohesion policy. 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

4
1. Financing of EU' cohesion policy. Priorities of the Union's cohesion policy for the period 2014-2020
under the terms of Europe 2020 Strategy. 4 0

32. Strategy for responsible development in Poland. 4 0

23. Selected projects financed with European Funds in Poland. 4 0

24. Effects of European Funds on reducing disparities in economic development of Poland. 4 0

2
5. Problems of EU' cohesion policy.

4 0

26. Experiences in implementation and effectiveness of cohesion policy in selected members of EU. 4 0

lectures with multimedia presentation, problem-based discussions, team work, case studies, students presentations
Metody kształcenia

Bachtler J.  (2019): EU Cohesion Policy in Practice, Rowman & Littlefield Publishing Group Inc

Braun M., Marek D. (Eds) (2010): EU cohesion policy after enlargement, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York

Ed.  A. Ambroziak (2015): Regional Dimension of the EU Economic Policies in Poland., SGH Press, Warsaw

Ed. Lewis Dijkstra (2017): My Region, My Europe, Our Future, Seventh Report on economics, social and territorial cohesion.,
Publications Office of the European Union, Luxembourg

(2016): Strategy for Responsible Development., Ministry of Economic Development, Warsaw

Literatura podstawowa

Dan Marek, Michael Baun (2014): Cohesion Policy in the European Union, Palgrave Macmillan, UK

Ed. Laura Polverari (2016): Handbook on Cohesion Policy in the EU. Simona Piattoni. , Elgar

Ed. Leonardi R.  (2005): Cohesion Policy in the European Union: the building of Europe, Palgrave Macmillan, New York US

Eds. Tadeusz Marszał, Iwona Pielesiak (2013): Spatial Inequality and Cohesion, Committee for Spatial Economy and Regional
Planning Polish Academy of Sciences, Warsaw

Molle W. (2007):  European Cohesion Policy, Routledge

(2017): European Structural and Investment Funds 2014–2020., European Commission

(2021): Eurostat regional yearbook 2020, European Commission

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PROJEKT

EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Pass the exercises - based on a preparation of the project and its presentation (80%) and activity on the exercises
(20%).
Pass the lectures - based on a written test  in the form of one choice test and the open questions. The test includes
knowledge of the seminar content and the recommended literature.
Test grading: 60% pass, 75% grade 4.0, 90% grade 5.0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is an arithmetic average of positive grades  from exercises and lectures.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4
cohesion policy in the European Union (polityka spójności w
Unii Europejskiej)

Arytmetyczna

4
cohesion policy in the European Union (polityka spójności w
Unii Europejskiej) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

4
cohesion policy in the European Union (polityka spójności w
Unii Europejskiej) [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

20Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Urban and demography (Polityka miejska i demografia) [moduł]

demography and population policy (demografia i polityka ludnościowa)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2856_29S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MAGDALENA MOJSIEWICZ

Prowadzący zajęcia: dr MAGDALENA MOJSIEWICZ

Cele przedmiotu:
Obtainment of knowledge about demographic phenomena and processes and their relation to economic phenomena.
Usage of demographic methods in order to built research projects with demographic perspective.

Wymagania wstępne:

Demands concerning
" knowledge - the acquaintance of the descriptive statistics measures
" skills - applying the descriptive statistics methods
" social competencies - ability to read and understand the logical reasoning

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student knows the methods of the analysis of
demographic phenomena and processes

K_W06
K_W07
K_W11

1 EP1

umiejętności
Student uses the basics of the theory of demography in
order to describe the analyzed phenomena and
processes

K_U121 EP2

kompetencje społeczne
Student is ready to integrate knowledge and skills in
order to build socio-economic research projects dealing
with demographic problems

K_K061 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: demography and population policy (demografia i polityka ludnościowa)

Forma zajęć: wykład

31. Basic methods and Measures 4 0

22. Age-specific Rates and Probabilities 4 0

23. Vital processes 4 0

24. Demographic models 4 0

25. Fertility and Reproduction 4 0

26. Introduction to epidemiology 4 0
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27. Population Projections 4 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Basic methods and Measures 4 0

22. Age-specific Rates and Probabilities 4 0

23. Vital processes 4 0

24. Demographic models 4 0

25. Fertility and Reproduction 4 0

26. Introduction to epidemiology 4 0

27. Population Projections 4 0

Lectures are conducted with the support of ppt presentation, laboratories with the use of computers (excel). During
laboratories students work both individually and in groups.Metody kształcenia

Preston SH, Heuveline P, Guillot M (2001): Demography: Measuring and Modeling Population Processes, Blackwekk
Publishing

Rowland D.T.  (2014): Demographic Methods and Concepts, Oxford University Press, New York
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

30Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

A written thesis on the chosen socio-demographic issue from classes.
Test of the knowledge from lectures.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is the arithmetic mean of the note from classes and lectures.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4
demography and population policy (demografia i polityka
ludnościowa)

Arytmetyczna

4
demography and population policy (demografia i polityka
ludnościowa) [wykład]

zaliczenie z
oceną

4
demography and population policy (demografia i polityka
ludnościowa) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

Diploma Seminar (seminarium dyplomowe)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIWNEiZ_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język angielski (100%) , semestr: 3 - język
angielski (100%) , semestr: 4 - język angielski (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32 seminarium 30 ZO0

2
33 seminarium 30 ZO0

144 seminarium 30 ZO0

Razem 90 20

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KATARZYNA SZOPIK-DEPCZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. ALBERTO LOZANO PLATONOFF , dr hab. KATARZYNA SZOPIK-DEPCZYŃSKA , dr SANDRA MISIAK-KWIT

Cele przedmiotu:
Preparing a student to independently formulate a work plan, collect the necessary data, to carry out empirical
research and write a thesis on that basis.

Wymagania wstępne:

Prerequisites with regards to:
- knowledge - knows the basics of economics and financial analysis of public sector, necessary to analyse public
entities
- skills - is able to apply basic methods of economics and financial analysis of public sector to empirical study
with the use of IT tools
- competences - is able to think logically and understands proposed solutions and actively adjusts them to own
needs

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows the main concepts of the knowledge area
of his research within the thesis preparation.

K_W01
K_W211 EP1

Student knows the basics of the thesis construction
methodology

K_W11
K_W222 EP4

Student knows main literature in the thematic area of his
thesis and the methods and techniques necessary to
conduct the preparation of his thesis

K_W223 EP5

Student knows and understands the basic concepts and
principles concerning the protection of industrial
property and copyright and the need for intellectual
property management.

K_W204 EP6

umiejętności

Student can formulate a research task and thesis
objective, identify research problems and questions and
formulate hypothesis set in his research

K_U05
K_U071 EP2

Student actively participates in seminar discussions and
can benefit from the suggestions proposed during those
discussions

K_U172 EP3

Student can apply known research methods and
techniques in conducting his own research K_U123 EP7

Student analyses and interprets results and can draw
conclusions based on them K_U034 EP8

Student has acquired a skill of writing a scientific text K_U165 EP9
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kompetencje społeczne
Student applies the provisions on the protection of
intellectual property K_K061 EP10

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Diploma Seminar (seminarium dyplomowe)

Forma zajęć: seminarium

71. Basics of conducting scientific research methodology 2 0

52. Defining area and topic of thesis together with a justification of the choice 2 0

2
3. Basic concepts and principles concerning the protection of industrial property and copyright and the
need for intellectual property management 2 0

44. Discussion on the research area literature and sources of data 2 0

65. Presentation of independently prepared work plan for the thesis 2 0

66. Correcting and final approval of the work plan 2 0

47. Presentation of the rules of scientific writing and requirements for the thesis 3 0

68. Preparation and presentation of essays related to the topic of the thesis 3 0

4
9. Formulating and correcting the thesis chapters with regard to the topic, objective and scope of the
research 3 0

8
10. Discussion on the choice of methods and formulating the chapter on the methodological aspects of
the thesis 3 0

811. Presentation of the theoretical chapters of the thesis and their acceptance 3 0

8
12. Presentation and evaluation of gathered data, necessary for constructing the empirical part of the
thesis 4 0

813. Presentation of results and discussion of the conclusions of the conducted analytical research 4 0

814. Formulating and presentation of empirical part of the thesis 4 0

615. Final formulating of empirical part and overall thesis construction 4 0

Seminars based on discussions with presentations by students, regarding the thesis and presentation of results of
conducted researchpresentation of results of conducted researchMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP4,EP5,EP6,E
P8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP10,EP2,EP4,
EP5,EP6,EP7,EP8,E
P9

PRACA DYPLOMOWA

EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Student receives a pass grade, if by the end of semester he/she conducts the assigned task, that is:
semester 2 - prepares and formulates work plan and collects subject literature;
semester 3 - prepares and presents the theoretical part of the thesis;
semester 4 - conducts empirical study, writes and submits the final version of thesis;
The obtained grade depends on the quality of the submitted work.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is the grade obtained in a given semester.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 Diploma Seminar (seminarium dyplomowe) Nieobliczana

2 Diploma Seminar (seminarium dyplomowe) [seminarium]
zaliczenie z
oceną

3 Diploma Seminar (seminarium dyplomowe) Nieobliczana

3 Diploma Seminar (seminarium dyplomowe) [seminarium]
zaliczenie z
oceną

4 Diploma Seminar (seminarium dyplomowe) Nieobliczana

4 Diploma Seminar (seminarium dyplomowe) [seminarium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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According to the topic of thesisLiteratura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

90Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

25Przygotowanie się do zajęć 0

70Studiowanie literatury 0

90Udział w konsultacjach 0

190Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

35Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 500

Liczba punktów ECTS 20
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

Economic forecasting (prognozowanie ekonomiczne)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2857_16S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 53
laboratorium 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr BARBARA BATÓG

Prowadzący zajęcia: dr BARBARA BATÓG

Cele przedmiotu:
The ability to choose adequate method of forecasting for a given economic variable and to compute the effective
forecasts

Wymagania wstępne: basis of statistics and econometrics

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student defines forecasts, knows stages of forecasting
process and explains the meaning of assumptions in
forecasting methods

K_W10
K_W11
K_W12

1 EP1

student knows fundamentals of classical and non-
classical forecasting methods

K_W10
K_W11
K_W12

2 EP2

umiejętności

student is able to choose appropriate forecasting method
for given economic variable

K_U08
K_U121 EP3

student is able to compute forecasts by means of
classical and non-classical methods and determine
appropriate forecast errors

K_U08
K_U122 EP4

kompetencje społeczne
student is ready to enlarge their knowledge and skills in
forecasting methods K_K031 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Economic forecasting (prognozowanie ekonomiczne)

Forma zajęć: wykład

21. Fundamentals of prediction theory 3 0

22. Econometric forecasts 3 0

33. Trend and seasonality 3 0

34. Exponential smoothing 3 0

25. Forecasting by analogies 3 0

36. Forecasting qualitative variables 3 0
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Forma zajęć: laboratorium

71. Trend and seasonality, ex post errors 3 0

82. Econometric forecasts, prediction errors 3 0

73. Exponential smoothing 3 0

44. Forecasting by analogies 3 0

45. Forecasting qualitative variables 3 0

Lectures, computer laboratory, group workMetody kształcenia

Hanke J.E., Wichern D. (2014): Business Forecasting, Pearson Education Limited

Hyndman R.J., Athanasopoulos G. (2018): Forecasting: principles and practice, OTEXT
Literatura podstawowa

Batóg B., Wawrzyniak K. (2019): Comparison of the results of modelling rates of return depending on the financial situation of
companies with the use of real and transformed values of variables, Springer Proceedings of Business and Economics

Stock J.H.., Watson M.W. (2020): Introduction to Econometrics, Pearson Education Limited

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

40Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN USTNY

EP3,EP4,EP5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Student prepares an individual project. The project checks education effects in terms of skills and social
competences. The project grade determines the laboratory grade.
The oral exam checks education effects in terms of knowledge.
Student can take the exam after obtaining a positive project grade.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The exam grade is the final grade.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 Economic forecasting (prognozowanie ekonomiczne) Ważona

3
Economic forecasting (prognozowanie ekonomiczne)
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

0,00

3
Economic forecasting (prognozowanie ekonomiczne) [wykład]

egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Język obcy (Foreign language) [moduł]

English (język angielski)
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2643_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 lektorat 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr MONIKA MATUSZCZYK

Prowadzący zajęcia: mgr MONIKA MATUSZCZYK

Cele przedmiotu:
The acquisition of communicative and social competence in the English language (listening and reading
comprehension and written and oral expression, communicative interaction and mediation, including grammatical and
stylistic correction) at the B2+ level of the Common European Framework.

Wymagania wstępne:
Recommended previous knowledge and competences: students will need a minimum B2 level of English according to
the Common European Framework.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student recognises an appropriate language register in
written and oral statements. K_W191 EP1

Student identifies and recognises the acquired grammar
and lexical structures K_W192 EP2

Student is able to select appropriate language phrases
and use them in different situation patterns. K_W193 EP3

umiejętności

Student is able to express opinions, make
recommendations, determine the interests, which is the
basis for conversation practice.

K_U16
K_U181 EP4

Student can summarize oral or written statements in a
clear and understandable way.

K_U16
K_U182 EP5

Student creates a consistent and logical text on the given
topic in the form of a formal or informal letter, e-mail, etc. K_U16

K_U183 EP6

Student works creatively within a group. K_U204 EP7

kompetencje społeczne
Student demonstrates an active attitude towards
continuous training and improvement of language skills. K_K041 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: English (język angielski)

Forma zajęć: lektorat

101. Condensation of previously acquired knowledge in grammar, vocabulary, phonetics. 2 0
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202. Introducing the topic and vocabulary for Public Management degree program. 2 0

reading, text analysis, lexical and grammar exercises, conversation, listening, writing (e-mails, business letters)
Metody kształcenia

According to the lecturer :Literatura podstawowa

According to the lecturer :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP5,EP6SPRAWDZIAN

EP3,EP4,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

To get a positive grade the student must have positive grades from both the test and classwork.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

test (75%); 100%-90% - bdb; 89%-80% - db+; 79%-70% - db; 69%-60% - dst+; 59%-50% - dst
classwork (25%) 100%-90% - bdb; 89%-80% - db+; 79%-70% - db; 69%-60% - dst+; 59%-50% - dst

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 English (język angielski) Nieobliczana

2 English (język angielski) [lektorat]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Environment and development (Środowisko i rozwój) [moduł]

environmental policy (polityka ochrony środowiska)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2862_26S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr IZABELA SZAMREJ-BARAN

Prowadzący zajęcia: dr IZABELA SZAMREJ-BARAN

Cele przedmiotu:
Familiarisation of students with issues of the environmental policy and with selected methods and tools for achieving
sustainable development objectives

Wymagania wstępne: fundamentals of macroeconomics and microeconomics, relations between economy and environment

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Knowledge of the nature, objectives, functions and
principles of environmental policy and its relationship
with selected types of economic policy

K_W01
K_W031 EP1

in-depth knowledge of the mechanisms and instruments
for implementing environmental policy and of indicators
and ways of measuring its effectiveness.

K_W06
K_W07
K_W21

2 EP2

umiejętności

Identifies and interprets the links between the
environment, society and the economy in the context of
environmental policy.

K_U03
K_U081 EP3

Uses knowledge of environmental policy instruments to
describe the responsibilities of those involved in its
implementation; analyses processes and phenomena in
the field of environmental policy.

K_U01
K_U042 EP4

kompetencje społeczne

integrates knowledge from different fields of economics
in order to promote environmental policy

K_K02
K_K051 EP5

Understanding/awareness of the need to protect the
environment. Willingness to participate in the preparation
of social projects in the field of environmental protection.

K_K03
K_K042 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: environmental policy (polityka ochrony środowiska)

Forma zajęć: wykład
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2
1. The natural environment as a basis for economic processes (environment and its functions).
Theoretical basis and application of environmental policy. Concept, functions, subject, object of
environmental policy.

4 0

2
2. Environmental Policy of the European Union. Principles of the EU environmental policies. evaluation
of the Polish environmental policy (I-IV), environmental management model 4 0

23. Environmental Policy System in Poland. Instruments of environmental policy and its effects. 4 0

24. Developing Countries and the Environment 4 0

25. Energy policy and lack of energy. 4 0

36. Climate Change 4 0

27. Ecosystem Valuation 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. The Role of Economics in Environmental Policy 4 0

22. Development of Ideas on Natural Resources and the Environment 4 0

3
3. Nature, the natural environment, natural resources (nature resources, natural capital and its
protection). The international dimension of environmental protection. 4 0

2
4. Legal aspects of environmental protection (legal regulations, organisation of environmental
protection, responsibility). 4 0

25. Management of water and waste. 4 0

26. Methods of assessment of ecological policy effectiveness. 4 0

27. Agriculture and the Environment 4 0

informative lecture, multimedia presentation, case studies, group work, texts analysing/watching films with
discussionMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP3,EP4PREZENTACJA

EP3,EP4,EP5,EP6PROJEKT

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Classes: To get a pass the student must get positive grades from test, presentation and activity during classes.
Lectures: To get a pass the student must achieve at least 60% points from the written test (open questions) and
present the project.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Classes: 50% test, 30% presentation, 20% activity
Lectures: 70% written test (open questions), 30% project
The final assessment will be calculated as the arithmetic mean of the classes and lecture grades.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 environmental policy (polityka ochrony środowiska) Arytmetyczna

4
environmental policy (polityka ochrony środowiska) [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną

4
environmental policy (polityka ochrony środowiska) [wykład] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Atkinson G., Dietz S., Neumayer  E. (2010): Handbook of Sustainable Development, Edward Elgar Publishing

Barry C. Field, Martha K. Field (2016): Environmental Economics An Introduction, Published by McGraw-Hill, New York

Burchard-Dziubińska  M.(Ed.) (2015): Towards a Green Economy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Daly H. (1996): Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development, Beacon Press Boston

Folmer H., Gabel L. (Eds) (2000): Principles of Environmental and Resource Economics: A Guide for Students and Decision-
Makers, 2nd edition, Edward Elgar, Cheltenham; Northampton MA

Hanley N., Barbier E. B. (2010): Pricing Nature, Edward Elgar

Hein L. (2010): The Economics of Ecosystem, Edward Elgar Publishing

Lovett J. C., Ockwell D. G. (2010): A Handbook of Environmental Management, Edward Elgar Publishing

Poskrobko B., Poskrobko T. (2012): Environment management in Poland, Białystok University Press

Sachs J. (2008): Common  Wealth. Economics for a Crowded Planet

Current Polish and EU documents on environmental policy, energy, sustainable development and green economy

Thematic articles from foreign journals such as

Thematic reports from ministries and research institutes (eg World Bank, World Economic Forum, the World Resources
Institute, United Nations Institute for Sustainable Development).

Literatura podstawowa

Kryk B. (red.) (2012): Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem , Press University of Szczecin

Stiglitz J. E., Sen A., Fitoussi J.P. (2013): Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and
Social Progress, www.stiglitz-sen-fitoussi.fr

www.europa-lex.europa.eu

www.eurostat

www.foe.co.uk

www.onz.org.pl/rozwój

www.stat.gov.pl

www.waterfootprint.org

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

30Udział w konsultacjach 0

12Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Information society (Społeczeństwo informacyjne) [moduł]

information society policy (polityka społeczeństwa informacyjnego)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2856_21S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 wykład 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOMINIK ROZKRUT

Prowadzący zajęcia: dr DOMINIK ROZKRUT

Cele przedmiotu:

The lectures concern economic, political, technical, legal and societal aspects of ICTs, Information Society, and the
research, development and innovation programs and activities related to them. They aim to provide a full- portfolio
insight into the Information Society, to look on the impact of information on society as a whole. The purpose is to
enhance understanding of topical debates about the dynamics of the Information Society, Digital Economy, Digital
Agenda, A Digital Single Market. Key issues discussed include: technological trends and social change and policies
developed by governments for the information society.

Wymagania wstępne:
knowledge and skills in the subject of Statistics
knowledge and skills from the subject Macroeconomics

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows concepts of the Information Society,
knowledge based economy,
digital economy, digital divide, e-skills, digital literacy,
digital exclusion, e-gov, e- helath.

K_W07
K_W081 EP1

Student knows current policy initiatives, general
principles of ICT policies, Digital Agenda for Europe,
Digital Single Market initiative.

K_W04
K_W072 EP2

Student knows relevant data sources (and methods of
their acquisition) on information society development,
knowledge based economy and digital economy. K_W113 EP3

Student identifies key issues involved in the
development of the Information Society.

K_W20
K_W214 EP4

umiejętności

Student is able articulate personal perspectives and
show a critical awareness of the positive and negative
issues of the information society.

K_U031 EP5

Student is able to demonstrate an understanding of the
impact of information on technological change, society,
economy and government.

K_U02
K_U03
K_U04

2 EP6

kompetencje społeczne

Student is ready to integrate knowledge and use relevant
data on Information Society development, and to
acknowledge the importance and consequences of
cooperation with relevant stakeholders, including public
administration.

K_K031 EP7
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Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: information society policy (polityka społeczeństwa informacyjnego)

Forma zajęć: wykład

4
1. Genesis and concepts of the Information Society. Information Society in Knowledge-based Economy.

3 0

22. Perspectives on the Development of the Internet and the Worldwide Web. 3 0

23. Economic and Social ICT Policies. Building blocks of policies in the digital age. 3 0

2
4. Information Society Policy in European Union. General principles of information and communication
policy. 3 0

25. Information Society Statistics. 3 0

26. Measuring Digital Economy. Internet Economy Outlook. 3 0

27. eGovernment - Policies and Practices. 3 0

28. Digital Divide: Diffusion of ICT, e-skills. 3 0

29. Telecom Regulation and Broadband. 3 0

210. General principles of information and communication policy. 3 0

211. Media policy and digitization. 3 0

212. Information Literacy, Digital Exclusion, Skils and Competencies. 3 0

213. Public Information Infrastructure. Open data. 3 0

214. Information Society Development in European Union - empirical analysis. 3 0

The course uses lectures with (when needed) multimedia presentations of statistical surveys of socio-economic
processes.Metody kształcenia

Webster, F. (2014): Theories of the Information Society, 4th edition, Routledge, Abington

(2014): Measuring the Digital Economy: A New Perspective,  OECD Publishing, Paris.
Literatura podstawowa

(2007): F.W. Horton Jr.  Uderstanding information literacy, UNESCO, Paris

(2010): Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów. Europejska agenda cyfrowa (COM/2010/0245 f/2).

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Completion of the course obtained on the basis of a properly written project.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The grade from the subject is the grade from the project.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3

information society policy (polityka społeczeństwa
informacyjnego)

Nieobliczana

3
information society policy (polityka społeczeństwa
informacyjnego) [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



5Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

information systems in public administration (systemy informacyjne w administracji
publicznej)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2717_12S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 62
laboratorium 30 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 45 6

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. JAROSŁAW WĄTRÓBSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. JAROSŁAW WĄTRÓBSKI

Cele przedmiotu:

Get the student acquainted with the methods and tools of information technology used in public
administration.Familiarize the student with a modern approach to the functioning of public administration. Change
theperspective on the existing traditional functioning of the administration. Presentation of the latest regulations inthe
field of e-administration. Teach the student to perform administrative tasks electronically

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows the issues of public administration
information systems and is able to characterize them K_W011 EP1

Student knows projects implemented by national and
external administration entities K_W052 EP2

Student knows Polish and EU legislation in the field of
informatization of public administration K_W143 EP3

umiejętności

Student has practical skills of acquiring needed
information as well as searching and interpreting texts of
resolutions and regulations regarding e-administration K_U041 EP4

Student has practical skills of utilizing and evaluating
information systems used in public administration
offices, both as a clerk and as a citizen

K_U01
K_U04
K_U14

2 EP6

Student has skills to share the knowledge in an oral and
written form in English

K_U16
K_U173 EP7

Student is able to work in a team K_U204 EP8

kompetencje społeczne

Student is prepared to use the aquired knowledge in
public projects K_K021 EP9

Student is prepared to use and develop knowledge in the
area of public administration information systems to
solve emerging problems

K_K032 EP10

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: information systems in public administration (systemy informacyjne w administracji publicznej)
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Forma zajęć: wykład

2
1. Introduction to the course of Information systems (information systems components, organizations
and management, the information system as a socio-technical system, the strategic use of IT) 2 0

2

2. Information systems in organizations (information mapping and modelling, administration processes
mapping, informational needs of organizations, capabilities of information systems from an
organizational perspective, information requirements for management, levels of planning and control
with MIS, MIS support for business functions, management reporting systems and transaction
processing systems)

2 0

23. Informatization of administration - goal and stages of achieving it 2 0

24. Formats of basic reference data - goals of regulations and legal acts regulating data formats. 2 0

2
5. Legal regulation of data formats and its consequences for the economics of administration processes.

2 0

2
6. Internet in the contemporary administration. Examples of information systems in Polish public
administration. 2 0

37. Examples of information systems in European electronic administration. 2 0

Forma zajęć: laboratorium

51. Electronic processes mapping and modelling 2 0

4
2. Electronic document. Digital signature. Legal empowerment of digital signature - places and examples
of application. Electronic Registry Box and electronic office. 2 0

43. Information authentication methods. Electronic document workflow system. 2 0

5
4. Forms of basic data describing territory, individuals, legal entities, vehicles - domain systems and
registers storing that data. 2 0

10
5. Case studies (exercises in the form of case studies analysis taking into account the subjects covered
during lectures; students review the online resources on the above mentioned issues, taking into
account the specificities of a given European country (division into project groups).

2 0

26. Presentations of students' projects 2 0

Case study, Demonstrations of public administration information systems during laboratories, Lectures supported by
multimedia presentationsMetody kształcenia

Homburg V. (2010):  Understanding E-Government: Information Systems in Public Administration, Routledge

Shark A., Toporkoff S. (2008): Beyond e-Government & e-Democracy: A Global Perspective, BookSurge Publishing

Shea Ch., Garson D. (2010):  Handbook of Public Information Systems,  CRC Press

Literatura podstawowa

Snellen I.Th.M. et al (2012):  Public Administration in the Information Age: Revisited, IOS PressLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP7,EP8,EP9PROJEKT

EP10,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Laboratory examination: points for tasks obtained during laboratories (40%) and group project (60%). Test in the
written form verifies knowledge from lectures. Student must obtain 51% points to get a positive grade.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is an arithmetic average of the grades received from the laboratory and the test result. It is required to
have at least satisfactory (3,0) grade from both laboratory and test to get a positive final grade.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2
information systems in public administration (systemy
informacyjne w administracji publicznej)

Arytmetyczna

2
information systems in public administration (systemy
informacyjne w administracji publicznej) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

2
information systems in public administration (systemy
informacyjne w administracji publicznej) [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

40Udział w konsultacjach 0

20Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

IT tools in management (narzędzia informatyczne w zarządzaniu)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2894_4S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 61 laboratorium 45 ZO0

Razem 45 6

Koordynator
przedmiotu:

mgr inż. Piotr Niemcewicz

Prowadzący zajęcia: dr GRZEGORZ SZYJEWSKI

Cele przedmiotu:

Study on dependencies between computer information systems, management and organizations.
Overview of management and organization concepts in the context of information technologies.
Understanding of basic issues related to management, development and operation of computer information systems.

Wymagania wstępne:

Knowledge: the student has general knowledge about the functioning of economic units.
Competences: the student knows how to work in a group, he has rooted habits of lifelong learning and consciously
benefits from information technologies.
Skills: the student is able to use the computer and work in a Microsoft Windows environment.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

The student understands how modern information
technologies are important for management and decision
making.

K_W01
K_W101 EP1

The student understands how information technologies
influence business strategies and management practice. K_W01

K_W102 EP2

The student has knowledge of the functioning and
construction of databases (project, data structure,
normalisation, SQL, concepts and principles).

K_W09
K_W103 EP3

umiejętności

The student knows how to use the database in
managerial applications in practice. K_U091 EP4

The student can independently design a relational
database. K_U032 EP5

The student can generate SQL queries, create forms and
reports. K_U093 EP6

The student knows how to use the OLAP tools and
perform data analysis. K_U094 EP7

kompetencje społeczne
The student acquires the competence to independently
expand and supplement knowledge based on available
sources.

K_K041 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: IT tools in management (narzędzia informatyczne w zarządzaniu)

Forma zajęć: laboratorium

21. Tools and information systems in management 1 0
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22. Requirement analysis of information system 1 0

23. Relational databases - introduction 1 0

54. Database project - designing a relational database (tables and relationships), normalization 1 0

25. Structured Query Language (SQL) concepts and principles 1 0

36. SQL - types of commands, types of data, functions, group functions 1 0

57. SQL - defining data 1 0

58. SQL - data manipulation (select, insert, update, delete) 1 0

29. Data Mining - introduction, data warehouses, OLAP, Data Mining tools 1 0

310. Market Basket Analysis as an example of Data Mining technique 1 0

511. Data Mining tools in Excel 1 0

512. QlikView as an example of OLAP tool 1 0

213. Cloud-based IT tools in management 1 0

214. Presentations of student projects 1 0

Classes illustrated with multimedia presentations, Case study method, Computer laboratory - MS Excel, MS Access,
MS SQL Server, QlikViewMetody kształcenia

McNurlin B., Sprague R., Bui T. (2009): Information Systems Management (8th edition), Prentice-Hall

Turban E., Volonino L., Wood G.R. (2015): Information technology for management : digital strategies for insight, action and
sustainable performance : international student version , Wiley

Literatura podstawowa

Forta B. (2019): SQL in 10 Minutes a Day, Sams Teach Yourself (5th ed.), SAMS

Hoffer J. A., Prescott M., McFadden F. (2005): Modern Database Management (7th ed.), Prentice-Hall

J. Cypryjański, A. Borawska, T. M. Komorowski (2015): Excel dla menedżera Casebook, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

25Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Laboratory examination: points for tasks getting during laboratories (60%) and group project (40%).
Student passes the course when he/she knows basic concepts from the scope of database design principles and is
able to perform advanced operations in the chosen database management system (based on SQL).
The final grade is a weighted average of the grades received from the project and the course work.
In the period of hybrid or distance learning only, the conditions for passing the course will change to the following
requirements: classes and project presentation take place through MS Teams.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade for the course is the grade obtained for laboratory examination.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1

IT tools in management (narzędzia informatyczne w
zarządzaniu)

Nieobliczana

1
IT tools in management (narzędzia informatyczne w
zarządzaniu) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



10Studiowanie literatury 0

40Udział w konsultacjach 0

30Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

language as a tool for action (język jako narzędzie działania)
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2669_5S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 11 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KAROL POLCYN

Prowadzący zajęcia: dr hab. KAROL POLCYN

Cele przedmiotu:
The purpose of this class is to discuss some of the key aspects of meaning, mind and cognition. In particular, the
following issues will be discussed: (1) sence versus reference, (2 meaning as rule-following, (3) the nature of
phenomenal consciousness, (4) thinking versus computing, (5) embodied cognition, (6) knowledge and imagination.

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

The student knows contemporary theories of meaning,
mind and cognition and recognizes these phenomena as
the fundamental constituents of social institutions. The
student knows the rules of abstract, critical thinking and
recognizes the practical importance of this sort of
thinking for the managing of institutions.

K_W01
K_W04
K_W05

1 EP1

umiejętności

The student clearly presents and explains in speech his
or her point of view, formulates arguments for and
against particular conclusions, reconstructs and
evaluates arguments formulated by others.

K_U03
K_U04
K_U07

1 EP2

kompetencje społeczne

Student is ready to critically evaluate research scientific
papers and reconstruct their argumentative structures,
draw conclusions from reconstructed opinions and
views.

K_K03
K_K041 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: language as a tool for action (język jako narzędzie działania)

Forma zajęć: konwersatorium

41. Meaning: sense versus reference, meaning as rule-following, the normativity of meaning. 1 0

4
2. Mind: the nature of phenomenal consciousness (the subjectivity of consciousness, arguments against
materialism: the knowledge argument, the conceivability argument). 1 0

43. Cognition I: thinking versus computing (can computers think?), embodied cognition. 1 0

34. Cognition II: knowledge and imagination (imagination as a source of knowledge). 1 0

text analysis, critical argumentation analysis, group discussionMetody kształcenia

1/2



Chalmers, D. (2010): The Character of Consciousness, ch. 6, sections 1-3, Oxford University Press

Clark, A. and Chalmers, D.  (1998): The Extended Mind, Analysis, 1998, 58

Goff, Philip (2017): Consciousness and the Fundamental Reality, selected fragments, Oxford University Press

Jackson, F. (1986): What Mary didn't know?, The Journal of Philosophy, 1986, 83(5)

Kripke, S.  (1982): Wittgenstein on Rules and Private Language, ch. 1, Harvard University Press

Putnam, H. (1977): Meaning and Reference. In St. Schwartz (ed.) Naming, Necessity, and Natural Kinds, Cornell University
Press

Searle, J. (1980): Minds, brains, and programs, The Behavioral and Brain Sciences, 1980, 3

Williamson, T. (2016): Knowing by Imagining. In A. Kind and P. Kung (eds.), Knowledge through Imagination, Oxford
University Press

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

1Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

1Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1SPRAWDZIAN

EP2,EP3PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

presentation of one of the topics discussed in class, a written work on an assigned topic

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

average of marks for presentation and the written work

Metoda obliczania oceny
końcowej 1

language as a tool for action (język jako narzędzie działania)
Nieobliczana

1
language as a tool for action (język jako narzędzie działania)
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

law - advanced course (prawo II)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2468_6S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 30 E0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr KONRAD GARNOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. PASQUALE POLICASTRO , dr KAMIL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:

Develop a highly specialised knowledge at the forefront between law, management and economics. Acquire skills
permitting to solve new unpredictable problems in the mentioned fields of activity. Develop competence permitting to
lead the strategic development of firms and institutions in the different aspects concerning law, economics, and
management.

Wymagania wstępne: An introductory course in law.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Knows advanced legal concepts regarding complex
phenomena related to economics and management

K_W04
K_W151 EP1

Recognizes and analyzes legal institutions connected
with advanced economic processes K_W042 EP2

umiejętności

Analyses legal problems and is able to derive from it
economic and management oriented results K_U021 EP3

Can lead a group to understand complex problems
addressing economy of an information society K_U202 EP4

Can present and solve advanced legal problems K_U173 EP6

kompetencje społeczne
Is ready to share and integrate the results of the legal
analysis of phenomena of economic and technological
nature in groups

K_K031 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: law - advanced course (prawo II)

Forma zajęć: wykład

21. Basic terms, sources of law, systems of law, branches of law 1 0

22. Judicial system in Poland and EU 1 0

10
3. Selected aspects of general part of civil law (subjects of law, legal acts, forms of legal acts, statutes of
limitation, power of attorney) 1 0

64. Selected aspects of property law and law of obligations 1 0

45. Selected aspects of commercial law (partnerships and companies, commercial contracts) 1 0
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26. Selected aspects of procedural law (basic rules of civil procedure) 1 0

47. Selected aspects of other branches of law (administrative law and criminal law) 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

51. Analysis of Legal Cases 1 0

52. Analysis of Legislations 1 0

53. Analysis of Contracts 1 0

Problem based lessons, Exercises based upon synthesising and sharing complex legal  materials, Interactive
lessonsMetody kształcenia

Dajczak, W., Szwarc, A., Wiliński, P. (2011): Handbook of Polish Law

Frankowski, S. (2005): Introduction to Polish Law, Zakamycze

Jabłońska-Bonca, J. (2013): Wprowadzenie do prawa. Introduction to law., Lexis Nexis

Lewandowski, R. (2007): Polish Commercial Law: An Introduction, Beck

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

30Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP5KOLOKWIUM

EP2,EP4,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Lecture:  Written exam consisting of a test covering the issues discussed in the lecture.
Practical classes: Assessment in the form of a colloquium - preparation of a draft contract. Active participation in
classes has an additional influence on the final grade.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is the grade received from the exam.

The grade of the exam depends on the number of points obtained according to the following criteria:
less than 60% - 2.0 - the work does not meet the minimum criteria - points will be awarded when the student repeats
the entire material,
60%- 69% - 3.0 - the work meets the minimum criteria,
70%- 74% - 3.5 - satisfactory but with significant deficiencies,
75%-84% - 4.0 - solid work with noticeable errors,
85%-89% - 4.5 - above average standard - with some errors,
90%-100% - 5.0 - outstanding performance - results with only secondary errors allowed.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 law - advanced course (prawo II) Ważona

1 law - advanced course (prawo II) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

1 law - advanced course (prawo II) [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Health and Education (Zdrowie i edukacja) [moduł]

management of education system (zarządzanie systemem edukacji)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2866_20S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA WIŚCICKA-FERNANDO

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA WIŚCICKA-FERNANDO

Cele przedmiotu:

Transfer of knowledge about the role of education in social development and management of educational organizations
(institutions). Developing skills of analyzing and interpreting factors influencing the management of education.
Developing the attitude of a person ready to implement and improve acquired knowledge and skills and connect
general education goals with discipline-specific courses.

Wymagania wstępne:
The student knows the basics of economics, marketing and business management; has the ability to observe and draw
conclusions, the student is able to work in a group.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student knows the importance of management in
institutions and the marketing tools in educational
institutions and organizations.

K_W04
K_W07
K_W14

1 EP1

umiejętności
Student is able to analyze and interpret factors
influencing the management of education with regard to
situational factors

K_U04
K_U06
K_U13
K_U17

1 EP2

kompetencje społeczne
Student is ready to implement and improve acquired
knowledge and skills and connect general education
goals with discipline-specific courses.

K_K03
K_K041 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: management of education system (zarządzanie systemem edukacji)

Forma zajęć: konwersatorium

21. Changes in the educational sphere (the direction of change and factors) 3 0

22. The role of management in education 3 0

23. Educational services market in Poland 3 0

24. School and university as market player 3 0

35. Marketing management of educational services 3 0

26. Pricing Strategies in educational services 3 0
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2
7. Distribution of educational services

3 0

3
8. Marketing communications of educational services

3 0

49. A process of management in educational services 3 0

3
10. The role of quality in educational services

3 0

211. Customer service for educational services 3 0

312. Relationships marketing management in educational service 3 0

Seminars will be conducted with the use of multimedia presentations and case studies. In groups, students will solve
tasks (problems) associated with the creation of the strategy and the management of educational servicesMetody kształcenia

 P. Kotler  (2002):  Marketing Management,  Pearson

M. Thrupp, W. Robert (2003): Educational Management in Managerialist times: Beyond the Textural Apologists, Open
University Press

Martens K., Knodel P., Windzio M. (2014): Internationalization of Education Policy: A New Constellation of Statehood in
Education, Palgrave Macmillan

P. Kotler, V. Wong, J. Saunders, G. Armstrong (2004): Principles of Marketing: European Edition , Pearson

Literatura podstawowa

 M. Pluta - Olearnik  (2006):  Rozwój usług edukacyjnych w dobie społeczeństwa informacyjnego, PWE

A. Drapińska  (2010): Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, PWE

U. Leusmann, M. Wiścicka, (2012): Die Hochschulen als Entwicklungsinstrument strukturschwacher Regionen, w:
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu , T. II. red nauk. J. Witek, ZN 725,, Uniwersytetu Szczecińskiego

Wiścicka M (2007): Determinanty konsumpcji usług edukacyjnych na rynku lokalnym [w:] Konsument na rynku europejskim,
red nauk. Mirosława Janoś-Kresło, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP3PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Lecture: multiple choice test with 25 questions or 5 open questions
Classes: Presentation and class activity.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Students receive a satisfactory grade form the lecture test if they achieve at least 60% of available points.
Students receive a satisfactory grade form the tutorial if they achieve at least 60%  of available points. Calculation will
be based on marks from project's presentation and class activity. It will be calculated as the arithmetic mean.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3

management of education system (zarządzanie systemem
edukacji)

Nieobliczana

3
management of education system (zarządzanie systemem
edukacji) [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Health and Education (Zdrowie i edukacja) [moduł]

management of health care systems (zarządzanie systemem opieki zdrowotnej)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2861_19S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  IGA RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  IGA RUDAWSKA

Cele przedmiotu:
To make students familiar with the principles of management of health care and health economics.
To make students able to practice skills referring analysis of health care systems.

Wymagania wstępne:
Regarding knowledge: a student knows principles of macro- and microeconomics, and management.
Regarding skills: a student can interpret basic economic, social and demographic phenomena and trends.
Regarding social competencies: a student can work in a team.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

The student lists and describes the basic concepts
related to health economics and the functioning of the
health sector and health systems.

K_W05
K_W061 EP1

The student explains the relationship between the health
sector and other sectors of the economy.

K_W05
K_W062 EP4

The student characterizes different types of health care
systems and explains how they are funded.

K_W05
K_W063 EP5

umiejętności

The student analyzes and interprets the principles of the
various health care  systems.

K_U05
K_U081 EP2

The student evaluates the effects of different health care
systems.

K_U05
K_U082 EP6

The student can plan and take responsibility for carrying
out the their own life long learning process. K_U193 EP8

kompetencje społeczne
The student is ready to take part creatively in solving the
cases referring functioning and analysis of health care
systems.

K_K051 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: management of health care systems (zarządzanie systemem opieki zdrowotnej)

Forma zajęć: wykład

41. The basic conceptual categories of management of health care and health economics 3 0

42. The role of the market and the state in the health systems 3 0
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23.  Methods of financing health care 3 0

24. Economic evaluation of health care systems 3 0

35.  Managing the information in health care 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

41.  Analysis of stakeholders in the health care systems 3 0

42.  Analysis of the environment of health care systems 3 0

33.  Health care providers' functioning and performance 3 0

44. Critical analysis of the phenomena observed in the current health care systems 3 0

PPT presentation, case studies, discussion based on papers, team work.Metody kształcenia

Bhattacharya J., Hyde T., Tu P. (2016): Health Economics, Palgrave Macmillan, Basingstoke

Rudawska (ed.) (2015): Challenges for healthcare reform in Europe, Foundation of International Studies - Centre of
Sociological Research, Kijów

Rudawska I. (2019): Essays on health economics, AC UK, Manchester

Santerre R.E., Neun S.P (2016): Health economics, Theory, Insights and Industry Studies, South-Western Cengage Learning,
London

Sloan F.A., Hsieh Ch.  (2016): Health economics, MIT Press

Literatura podstawowa

Saltman R.B., Figueras J., Sakellarides C. (eds.)  (2009): Critical challenges for health care reform in Europe, , Open
University Press

(2019): OECD Working Papers
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6,EP7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6,EP7,EP8PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Credit for essay. This written verification of students' knowledge covers both lectures and exercises.
Credit for presentation. This visual form of the verification of students' knowledge covers excercises.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade of the course is equal to the assessment of both credit obtained in writing (an essay) and credit
obtained in presenting (presentation) - final credit is an average of the two mentioned elements.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3
management of health care systems (zarządzanie systemem
opieki zdrowotnej)

Arytmetyczna

3
management of health care systems (zarządzanie systemem
opieki zdrowotnej) [wykład]

zaliczenie z
oceną

3
management of health care systems (zarządzanie systemem
opieki zdrowotnej) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Regional and Cohesion (Polityka regionalna i spójności) [moduł]

management of regional development (zarządzanie rozwojem regionalnym)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2862_28S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr IZABELA SZAMREJ-BARAN

Prowadzący zajęcia: dr JOANNA BRZYSKA

Cele przedmiotu:

The objective is to familiarize students with the goals, rules, methods of operation, instruments and effectiveness of
regional policy.
The aim is to improve students' skills in identifying problems, barriers, opportunities for regional development as well
as critical thinking.

Wymagania wstępne:
Student should have basic knowledge of  economic policy, economics, development economics, sustainable
development.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student defines basic ideas in the field of regional
politics and management of regional development

K_W02
K_W04
K_W05

1 EP1

Student describes process of development of regions
and changes in their socio-economic structures K_W072 EP2

Student mentions contemporary conditions, factors and
forecasts of development.

K_W03
K_W123 EP3

umiejętności

Student analyzes the reasons for the disproportions in
the development of regions. K_U031 EP4

Student foresees multifaceted effects of deepening
inequality and looks for solutions that can be used in the
light of the acquired knowledge

K_U02
K_U102 EP5

kompetencje społeczne

Student is ready to integrate knowledge and skills from
various areas and to critically evaluate their knowledge
and use it to solve problem in the field of regional
development.

K_K031 EP6

Student is ready to conduct literature studies (acquiring
knowledge and information). K_K042 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: management of regional development (zarządzanie rozwojem regionalnym)

Forma zajęć: wykład

1/3



3
1. Regional economy; regionalisation and globalisation, definition of region; causes of regional
differences; a typology of region; scope of region's competences; regions in chosen functional
relationship.

4 0

2
2. Competences of regions in federal, regional and unitary states; competence's division between
different decisive levels. 4 0

3
3. Regional policy and management of regional development - entities, objectives, rules and instruments.

4 0

2
4. The legal bases of decentralisation in Poland; activities of local government units; regional
differentiation in Poland, euroregions in Poland. 4 0

2
5. Competitiveness of regions, competition and competitiveness of regions: determinants of
competitiveness (external and internal). 4 0

3
6. Regional development - characteristics, conceptions, rules and strategies of regional development.
Sustainable development as a appraisal criterion of integrated effectiveness of regional development
policy's implementation.

4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Modern trends in development. Globalisation, competition, innovation. Fordism and Postfordism,
information economy, network economy, sustainable development, smart growth. 4 0

2
2. Modern determinants of localisation. From quantitative criteria to qualitative criteria. Regional
restructuring and its consequences for different types of regions. Changing economic map of the world. 4 0

2
3. Development in spatial dimension. The concept of space and territory; the essence of spatial order;
concepts of spatial order; indices of sustainable spatial development. 4 0

4
4. Regional and local development strategies. Theoretical problems and methodology of strategy's
preparation. Instruments of management of regional development (planning, social participation, spatial
information).

4 0

3

5. Special Economic Zones in Poland as an instrument of regional and industrial - innovation policy.
Conditions of SEZ's functioning. Evaluation of socio-economic consequences of SEZ's functioning and
its level of competitiveness and innovation. Case study SEZ in Poland. 4 0

2
6. Problem areas in Poland. Transformation of Polish rural areas. Resource-efficient management in
local government units. 4 0

lectures with multimedia presentation, problem-based discussions, team work, case studies, students presentations
Metody kształcenia

Bedrunka K., Malik K. (2014): Multi-dimensional effectiveness of regional development policy: implementaion: evaluation
scheme for the Opole voivodeship,, Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning,
Warsaw

Constanza R., Cumberland J., Daly H., Goodland R., Norgaard R., Kubiszewski I., Franco C. (2015): An Introduction to
Ecological Economics, 2nd ed., CRC Press; Taylor & Francis Group, Boca Raton ; | London ; | New York

(2015): European Structural and Investment Funds 2014–2020, Publications Office of the European Union, Luxembourg

(2016): Strategy for Responsible Development., Ministry of Economic Development, Warsaw

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Pass the exercises - based on a written  multiple choice test (50%) and preparation of the project and its presentation
(50%).
Pass the lectures - based on a written exam in the form of one choice test and the open questions. The test includes
knowledge of the seminar content and the recommended literature.
Exam grading: 60% pass, 75% grade 4.0, 90% grade 5.0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is an arithmetic average of positive grades  from exercises and lectures.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4
management of regional development (zarządzanie rozwojem
regionalnym)

Arytmetyczna

4
management of regional development (zarządzanie rozwojem
regionalnym) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

4
management of regional development (zarządzanie rozwojem
regionalnym) [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Ed.  A. Ambroziak (2015): Regional Dimension of the EU Economic Policies in Poland., SGH Press, Warsaw

eds. Paweł Churski, Waldemar Ratajczak (2010): Regional development and regional policy in Poland, Committee for Spatial
Economy and Regional Planning. Polish Academy of Sciences, Warsaw

(2010): National Regional Development Strategy in Poland 2010-2020, Ministry of Regional Development, Warsaw

(2010): Zachodniopomorskie Voivodeship Development Strategy,
http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/srwz_in_english_0.pdf, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

25Udział w konsultacjach 0

12Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

marketing in public administration (marketing w administracji publicznej)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2866_13S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 42 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA WIŚCICKA-FERNANDO

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA WIŚCICKA-FERNANDO

Cele przedmiotu:
Student knows the principles of marketing in public administration and is able to use available marketing instruments.
Student is ready to work in group and individually and is aware of the need of life long learning.

Wymagania wstępne: Knowledge of marketing issues, methods and techniques of marketing research, marketing strategy development

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student knows the essence of marketing in public
administration. Student lists and describes the
instruments of marketing mix

K_W05
K_W08
K_W14
K_W18

1 EP1

umiejętności

Student has the ability to suggest the shape of marketing
instruments used in public administration - to analyse
examples of market practice and to develop the concept
of marketing.

K_U13
K_U151 EP3

kompetencje społeczne
Student is ready to communicate in English in an
international group of people in order to carry out
marketing tasks and projects.

K_K021 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: marketing in public administration (marketing w administracji publicznej)

Forma zajęć: konwersatorium

3
1. The role of marketing in the public sector. Application areas of marketing in the public administration

2 0

32. Challenges and constraints of marketing in the public sectors 2 0

43.  Stakeholders' segmentation in public organisations 2 0

44. Internal and external environment of public institution 2 0

45. Applying marketing tools to the public sector. Product in public administration 2 0

26. Setting motivating prices, incentives and disincentives 2 0

27. Optimizing distribution channels 2 0

38. Effective communication with key groups of recipients 2 0
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39. Creating and maintaining a desired brand Identity 2 0

210. Exam 2 0

Multimedia presentation, discussion, case studies, group work, presentation of the project by the studentsMetody kształcenia

D.Chapman, T. Cowdell (1998): New Public Sector Marketing, Pitman Publishing

Kotler PhT.., Lee N.R. (2007): Marketing in the Public Sector: A Roadmap for Improved Performance, Prentice Hall

Tony Proctor  (2007): Public Sector Marketing, Ft PrenticeHall

Literatura podstawowa

P. Kotler, V. Wong, J. Saunders, G. Armstrong  (2004): Principles of Marketing: European EditionLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

25Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3KOLOKWIUM

EP3,EP4PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Lecture: multiple choice test with 25 questions or 5 open questions
Classes: Presentation and class activity.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Students receive a satisfactory grade form the lecture test if they achieve at least 60% of available points.
Students receive a satisfactory grade form the tutorial if they achieve at least 60%  of available points. Calculation will
be based on marks from project's presentation and class activity. It will be calculated as the arithmetic mean.
The final assessment will be calculated as the arithmetic mean of the exercises and lecture.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2

marketing in public administration (marketing w administracji
publicznej)

Nieobliczana

2
marketing in public administration (marketing w administracji
publicznej) [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

methods and tools of public management (metody i narzędzia w zarządzaniu publicznym)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIWNEiZ_17S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 53
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  BEATA FILIPIAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAGDALENA ZIOŁO

Cele przedmiotu:
To identify and understand the public management mechanism, to evaluate and assess the government expenditure,
revenue and public budgets; to evaluate public tasks; to predict effects of public finance policy; to be ready to work
honestly and ethically

Wymagania wstępne:
Students have knowledge of the public finance, management, accounting, law, and macroeconomics.
Students have the ability to analyze the consequences of the use of certain method and tools of management.
Students can assess reports on public finance critically.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student describes the principles of management and
budgeting in the public sector;

K_W01
K_W02
K_W04
K_W22

1 EP1

student knows measurement systems used in public
institutions;

K_W01
K_W02
K_W04

2 EP4

umiejętności

student proposes the use of methods of measurement in
public organizations;

K_U01
K_U051 EP2

student evaluates the measurement system
customization to  specific of public tasks;

K_U01
K_U052 EP5

kompetencje społeczne students is ready to work ethically K_K061 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: methods and tools of public management (metody i narzędzia w zarządzaniu publicznym)

Forma zajęć: wykład

21. Models of public management 3 0

32. Performance management framework, stability and sustainability 3 0

43. The art of performance measurement in public sector 3 0

24. Performance Management Principles 3 0

25. Initiating, Implementing, and Sustaining Performance Management 3 0
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26. Performance Management Practices 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Strategic Management in Public Entities 3 0

42. Project Management for Public Entities 3 0

53. Common Asessment Framework 3 0

44. Public Service Value and Sustainability Value 3 0

45. Key Performance Indicators for Public Entities 3 0

46. Strategic Balanced Scorecard for Public Entities 3 0

47. Budgeting and Outcomes 3 0

28. Evaluation of public policies 3 0

Interactive lectures focused on current policy debates and issues, reports analysisMetody kształcenia

 Ed.: Joyce, Paul (2021): Governance and Public Management,  Palgrave Macmillan UK, London

eds. M.Ziolo (2021): Finance and Sustainable Development: Designing Sustainable Financial Systems,  Routledge, London

Joyce  P., Drumaux A. (2014): Strategic Management in Public Organizations: European Practices and Perspectives,
Routledge, London

Joyce B. (2015): Strategic Management in the Public Sector,  Routledge, London

Literatura podstawowa

Bovaird T., Elke Löffler E. (2014): Public Management and Governance,, Routledge, London

Ferlie E., Lynn Jr. L., Pollitt C. (Eds)  (2006): The Oxford Handbook of Public Management, Oxford University Press, Oxford
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

35Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

The student receives points for each activity. 50% of the points are positive.
Exam - test. 50% of the points are positive.
Final grade of the course: Final grade is a weighted average of final exam grade (60%) and project grade (40%)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Final grade of the course: Final grade is a weighted average of final exam grade (60%) and project grade (40%)

Metoda obliczania oceny
końcowej

3
methods and tools of public management (metody i narzędzia w
zarządzaniu publicznym)

Ważona

3
methods and tools of public management (metody i narzędzia w
zarządzaniu publicznym) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,40

3
methods and tools of public management (metody i narzędzia w
zarządzaniu publicznym) [wykład]

egzamin 0,60

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Social and non-pofit (Organizacje społeczne i non-profit) [moduł]

non-profit organization management (zarządzanie organizacjami non-profit)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2865_23S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr HUBERT PACHCIAREK

Prowadzący zajęcia: dr HUBERT PACHCIAREK

Cele przedmiotu:
The goal of the course is to present students the specificity of functioning and managing non-profit organizations.
The goal is to present the key success factors for non-profit organizations management.
The goal is to the role of non-profit organizations in the contemporary economy.

Wymagania wstępne:
Student should be familiar with the basis of: management, organizational behaviour, macroeconomics,
microeconomics and finance.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Explains the specificity and the role of non-profit
organizations in the contemporary management.

K_W06
K_W07
K_W08
K_W19

1 EP1

Explains the role of vision, mission, leadership and HR
practices in the performance of non-profit organizations.

K_W01
K_W03
K_W04
K_W14

2 EP2

umiejętności

Prepares and presents the proposal for non-profit
organization.

K_U04
K_U16
K_U17
K_U18

1 EP3

Student is able to design elements in the area of HR
management and a plan for their implementation

K_U01
K_U05
K_U13
K_U14

2 EP4

kompetencje społeczne
Is ready to cooperate in teams as well as to collect data,
conduct literature reviews, and prepare written
assignment.

K_K04
K_K061 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: non-profit organization management (zarządzanie organizacjami non-profit)

Forma zajęć: konwersatorium

3
1. Diversity of organizational types in non-profit sector (different types of classification); Non-profit
organizations and other sectors of economy 3 0

22. Goals, functions and tasks of non-profit organizations 3 0
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23. Efficiency and performance of non-profit organizations 3 0

24. Governance of non-profit organizations 3 0

25. Specification of strategic management 3 0

26. Stakeholders of non-profit organizations - the importance of relationship development 3 0

27. Financing non-profit organization 3 0

28. Staring a non-profit organization -the role of mission and vision in non-profit organization 3 0

29. Organizational structure in non-profit organizations 3 0

210. Organizational culture of the non-profit organization 3 0

211. The role of leadership - people commitment development 3 0

212. Human resource management in non-profit organization: volunteer and employee issues 3 0

213. Methods and functions of human resources management in non-profit organizations 3 0

314. Non-profit organizations and initiatives in practice 3 0

Case study analysis., Discussion with students., LectureMetody kształcenia

Pynes J.E. (2013): Human Resources Management for Public and Nonprofit Organizations, a Strategic approach; 4th Edition,
Jossey-Bass

Worth M.J.  (2019): Nonprofit Management: Principles and Practice 5th edition, SAGE Publications
Literatura podstawowa

Denhardt R.B., Denhardt J.V., Aristigueta M.P., Rawlings K.C. (2019): Managing Human Behavior in Public and Nonprofit
Organizations 5th Edition,  CQ Press

Janus K.K. (2018): Social Startup Success: How the Best Nonprofits Launch, Scale Up, and Make a Difference, Da Capo
Lifelong Books

Rowe W.G.  (Editor), Conway Dato-on M. (Editor) (2013): Introduction to Nonprofit Management: Text and Cases, SAGE
Publications

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PREZENTACJA

EP3,EP4,EP5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Requirements and grading:
60% - team written assignment  - preparing a business plan for new non-profit organization or a proposal for new
program for existing non-profit organization
40% - team presentation of the written proposal/business plan for 15 minutes (the presenting skills)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is equal to the grade described above.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3

non-profit organization management (zarządzanie
organizacjami non-profit)

Nieobliczana

3
non-profit organization management (zarządzanie
organizacjami non-profit) [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

official statistics (statystyka publiczna)
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2856_18S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 53
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 30 E0

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr DOMINIK ROZKRUT

Prowadzący zajęcia: dr DOMINIK ROZKRUT

Cele przedmiotu:

Gaining abilities of aquiring data from different sources.
Gaining knowledge about information system of public statistics in Poland, European Union, regional and global
institutions.
Acquiring abilities to properly interpret and use the official data.
Acquiring knowledge on topics covered with public statistics.
Providing students with an understanding of the impact that information and the systems that manage it have on the
ways in which information is gathered, processed, stored and disseminated in society.

Wymagania wstępne:
knowledge of issues in the field of descriptive and economic statistics, mathematical statistics
having general economic knowledge

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows the structure and organization of public
statistics in Poland and European Union.

K_W04
K_W051 EP1

Student knows the official data sources and methods of
their acquisition. K_W112 EP2

Student knows the statistical surveys program of the
public statistics in Poland. K_W053 EP3

umiejętności

Student is able to find and evaluate data sources for the
identified information needs. K_U041 EP4

Student is able to classify data and present them
accordingly. K_U042 EP5

Student is able to use data acquisition techniques in
order to diagnose economic processes.

K_U03
K_U15
K_U16

3 EP6

kompetencje społeczne

Student is ready to use the results of surveys conducted
by statistical institutions, including acknowledging the
importance and consequences of cooperation with public
statistics institution.

K_K01
K_K031 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: official statistics (statystyka publiczna)

Forma zajęć: wykład

31. European Statistical System. 3 0
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22. Organization of official statistics in Poland. 3 0

23. Classifications and nomenclatures 3 0

24. Statistical Survey Programs. 3 0

25. Households surveys. 3 0

26. Models in survey sampling. 3 0

37. System of National Accounts. Regional Accounts. 3 0

28. Statistics of Government Sector, Debt Statistics. 3 0

29. Balance of Payments, International Trade Statistics. 3 0

210. Labor market statistics. 3 0

211. Price statistics. 3 0

212. Environental Statistics. 3 0

213. Geospatial Statistics. 3 0

214. Harmonization of statistics. 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Organization of statistical systems. 3 0

22. Statistical classifications in practice. 3 0

23. Differences in coverage of survey programs. 3 0

34. Economic statistics. 3 0

35. Social Statisitcs. 3 0

36. Balance of payments and national accounting. 3 0

The course uses lectures with (where necessary) multimedia presentations of statistical surveys of socio-economic
processes and exercises based on individual and group work, including practical tasks related to the collection,
processing and storage of data

Metody kształcenia

Oleński J. (2006): Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Statistical Survey Programme of Public Statistics (current). [Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (aktualny)],
GUS

Literatura podstawowa

Statistical Work Programme of the Commission (current)., EC, , European Commision, EurostatLiteratura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5,EP6,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Lectures:  Written test (min. 60% of proper answers to pass).
Laboratries: project

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is an arithmetic average of the grades received from the lecture and laboratories.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 official statistics (statystyka publiczna) Arytmetyczna

3 official statistics (statystyka publiczna) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

3 official statistics (statystyka publiczna) [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

30Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

OHS training (szkolenie BHP)
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2400_7S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 wykład 5 Z0

Razem 5 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr APOLONIUSZ KURYLCZYK

Prowadzący zajęcia: dr MARIUSZ SIKORA

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusaMetody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 OHS training (szkolenie BHP) Nieobliczana

1 OHS training (szkolenie BHP) [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

project management in public administration (zarządzanie projektami w administracji
publicznej)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2717_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr KAROLINA MUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr KAROLINA MUSZYŃSKA

Cele przedmiotu:
The objective of this course is to introduce students to issues of project management with special emphasis on the
problems of defining, planning and implementation of projects realized by public administration entities.

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows the processes and areas of project
management in public administration

K_W01
K_W14
K_W18

1 EP1

Student identifies techniques and tools which can be
used to support different processes and areas of project
management

K_W092 EP2

umiejętności
Student uses appropriate techniques and tools
supporting different processes and areas of project
management

K_U01
K_U09
K_U11
K_U16

1 EP3

kompetencje społeczne
Student is prepared to use the aquired knowledge to
realize public projects and develop as a project manager
in the public administration entities

K_K02
K_K04
K_K06

1 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: project management in public administration (zarządzanie projektami w administracji publicznej)

Forma zajęć: laboratorium

21. Introduction to project management in public administration 1 0

22. Processes of project management and related concepts 1 0

23. Knowledge areas in project management 1 0

44. Project initiation - project selection, aims, requirements 1 0

45. Managing project scope, budget and time - various techniques and tools 1 0

46. Project resource allocation and estimation - techniques and tools 1 0

47. Managing project requirements and quality - techniques and tools 1 0
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48. Managing human resources and communications - methods and tools 1 0

29. Managing project risk - estimating probability, tools 1 0

210. Managing project procurement and vendors 1 0

Multimedia presentations of selected topics, Tasks realization supported by IT tools, GroupworkMetody kształcenia

PMI (2017): A Guide to the Project Management Body of Knowledge Sixth Edition, PMI

PMI (2006): Government Extension to the PMBOK Guide, PMI
Literatura podstawowa

Schwalbe K. (2017): An Introduction to project management. Sixth Edition, CreateSpace Independent Publishing Platform

Wirick D.W. (2011): Public-Sector Project Management: Meeting the Challenges and Achieving Results, Wiley
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

25Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

The test verifies the knowledge of processes, project management areas and techniques for supporting project
management in the public sector. The project verifies the ability to use appropriate tools and methods of project
management and to cooperate in a team to prepare the project documentation.
To get a positive grade from the test and from the project the student must get at least 51% of points in each of them.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade of the course is calculated on the basis of the test grade (30%) and project grade (70%). The pass is
granted only in case of positive assessment of both the test and the project.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1
project management in public administration (zarządzanie
projektami w administracji publicznej)

Nieobliczana

1
project management in public administration (zarządzanie
projektami w administracji publicznej) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

public administration in Poland and European Union (administracja publiczna w Polsce i Unii
Europejskiej)
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2470_14S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 42
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr KONRAD GARNOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr AGATA PYRZYŃSKA , dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Cele przedmiotu:

The course is designed to familiarize students with structures, tasks and principles of functioning of public
administration bodies in Poland and European Union. It shall also let students understand the relations within these
structures, as well as between them and external entities, including mutual obligations. It will also provide for
important knowledge about the regulations of administrative law applicable in most of the activities of  administration
and management in the public sphere.

Wymagania wstępne: Basic knowledge of legal concepts and institutions.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student has a basic knowledge of structures and
principles of the functioning of public and economic
administration and relations existing within these
structures.

K_W01
K_W041 EP1

Student knows the basic rules of administrative law. K_W152 EP2

umiejętności
Student takes into account legal, moral and professional
norms and rules in the proposed solutions to problems. K_U02

K_U041 EP3

kompetencje społeczne
Student is ready to integrate knowledge and skills from
various areas. K_K031 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: public administration in Poland and European Union (administracja publiczna w Polsce i Unii Europejskiej)

Forma zajęć: wykład

41. Concepts, sources and basic terms of administrative law 2 0

12. Classifications and divisions of administration, administrative bodies in Poland and EU 2 0

83. Administrative procedure in Poland 2 0

24. Selected aspects of administration of the EU 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Analysis of judicial cases connected with administrative law in Poland and EU 2 0
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62. Analysis of case studies connected with administrative law in Poland and EU 2 0

53. Preparing drafts of documents typical for administrative law (including applications and appeals) 2 0

Lectures with ppt presentations, discussions, students' presentationsMetody kształcenia

Możdzeń-Marcinkowski M. (2012): Introducion to Polish Administrative Law , C.H.BECKLiteratura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

25Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Classes - evaluation of the presentation (60% of grade) + student's activity (40% of grade)
Exam:
- satisfactory - from 60%,
- satisfactory plus- from 70 %,
- good- from 75%,
- good plus- from 85%,
- very good - from 95%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is the average of the grade from classes and the grade from the exam.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2
public administration in Poland and European Union
(administracja publiczna w Polsce i Unii Europejskiej)

Arytmetyczna

2
public administration in Poland and European Union
(administracja publiczna w Polsce i Unii Europejskiej) [wykład] egzamin

2
public administration in Poland and European Union
(administracja publiczna w Polsce i Unii Europejskiej)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

public finance management (zarządzanie finansami publicznymi)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIWNEiZ_15S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 62
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 6

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  BEATA FILIPIAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAGDALENA ZIOŁO

Cele przedmiotu:

The aim of this course is to share key fiscal policies, financial and budgetary processes, as well public discipline and
tools found in public sector financial reforms; to evaluate and assess the government expenditure, revenue and public
budgets; to evaluate public tasks; to predict effects of public finance policy; to be ready to work honestly and ethically

Wymagania wstępne:
Students have knowledge of the public finance, accounting, law, and macroeconomics.
Students have the ability to analyze the consequences of the use of certain financial instruments.
Students can assess reports on public finance critically

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

explains the principles of operation of public
organizations

K_W02
K_W05
K_W13

1 EP1

student describes the methods and tools of public
finance management

K_W01
K_W02
K_W03
K_W05

2 EP2

umiejętności

student evaluates and interprets macroeconomic
developments affecting  revenue and public expenditure

K_U01
K_U02
K_U05

1 EP3

student provides information on consequences of use of
the tools of public finance management

K_U01
K_U02
K_U05

2 EP4

student determines application of public finance
management tools

K_U01
K_U02
K_U05

3 EP5

kompetencje społeczne students is ready to work ethically K_K01
K_K061 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: public finance management (zarządzanie finansami publicznymi)

Forma zajęć: wykład

21. Public Policy Decision Making 2 0

22. Institutional Arrangements For Budgetary Outcomes 2 0
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23. Budget Methods And Practices 2 0

6
4. Linking Policy, Planning And Budgeting In A Medium-Term Framework, Stability and Sustainability,
ESG Risk 2 0

25. Public Procurement 2 0

16. Public-Private Partnership 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Federalism and Subsidiarity in National and International Contexts 2 0

42. Evaluation of Revenue Performance 2 0

43. Economic Analysis and Efficiency in Public Expenditure 2 0

24. Performance Monitoring and Evaluation 2 0

6
5. Stability and  sustainability in public finance - the outline of the problem and the impact on the budget.
ESG risk and the influence on public decisions 2 0

26. Citizen-Centered Public Governance 2 0

37. Budget preparation and approval procedures 2 0

28. Public Enterprise: Retrospective Review and Prospective Theory 2 0

29. Analysis of Public Procurement proceedings 2 0

210. Analysis of Public-Private Partnership examples 2 0

Metody kształcenia

Allen R., Hemming R., Potter B. (2013): The International Handbook of Public Financial Management,, Palgrave Macmillan,
Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York

Bandy G. (2014): Financial Management and Accounting in the Public Sector, Routledge, Routledge

eds. Thomas Walker, Stéfanie D. Kibsey, Rohan Crichton (2018): Designing a Sustainable Financial System, Palgrave
Macmillan,, Cham, Switzerland

Literatura podstawowa

eds. M.Ziolo (2021): Finance and Sustainable Development: Designing Sustainable Financial Systems,  Routledge, London

Van Dooren W., Bouckaert G, Halligan J. (2015): Performance Management in the Public Sector,, Routledge, Routledge
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP6KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

The student receives points for each activity. 50% of the points are positive.
Exam - test. 50% of the points are positive.
Final grade of the course: Final grade is a weighted average of final exam grade (60%) and project grade (40%).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The student receives points for each activity. 50% of the points are positive.
Exam - test. 50% of the points are positive.
Final grade of the course: Final grade is a weighted average of final exam grade (60%) and project grade (40%).

Metoda obliczania oceny
końcowej

2
public finance management (zarządzanie finansami
publicznymi)

Ważona

2
public finance management (zarządzanie finansami
publicznymi) [wykład]

egzamin 0,60

2
public finance management (zarządzanie finansami
publicznymi) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,40

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

17Studiowanie literatury 0

35Udział w konsultacjach 0

20Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Information society (Społeczeństwo informacyjne) [moduł]

science, technology and innovation policy (polityka nauki, techniki i innowacji)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2714_22S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr JOANNA MARKIEWICZ

Prowadzący zajęcia: dr JOANNA MARKIEWICZ

Cele przedmiotu:
The aim of this course it to get students familiar with the specificity of innovations and innovation policies in Poland,
The European Union and countries perceived as global innovation leaders and make them be able to  assess the
impact of innovation policy on the development of innovation activity and to solve innovation policies' challenges.

Wymagania wstępne:
The student knows the basics of macroeconomics and entrepreneurship, is able to work in a group and has instilled
habits of lifelong learning.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Has knowledge on the specificity of innovations and
inovation performance of enterprises, and their
interactions with other actors of local/national/global
innovation ecosystem.

K_W041 EP1

Knows tasks of innovation policy in Poland and EU
countries and knows the methods of
research of economic innovations

K_W11
K_W142 EP2

umiejętności

Is able to assess the impact of innovation policy on the
development of innovation
activity (understands and uses the results of research
conducted by the statistical
institutes, such as Statistics Poland)

K_U03
K_U04
K_U15

1 EP3

kompetencje społeczne
Is ready to integrate knowledge and data from various
areas in order to solve innovation policies' challenges K_K031 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: science, technology and innovation policy (polityka nauki, techniki i innowacji)

Forma zajęć: konwersatorium

61.  Innovations in enterprises and global economy - theoretical basis 3 0

22.  Reverse and open innovation - concept, benefits and implications for the selected economies 3 0

23.  Technology market, evaluation and selection of technology 3 0

24. Technology transfer and technology foresight 3 0
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15. Objectives, scopes and innovation policy instruments 3 0

26.  Innovation/science policy in Poland in accordance to industrial policy 3 0

27. Transnational research and development and innovation policy in the EU / Europe 2020 strategy 3 0

4
8. Comparative analysis of selected elements of innovation policy and basic indicators in the world
- basic statistical data 3 0

19. Traditional and network-based channels of international technology transfer 3 0

210. The role of transnational corporations in research and development 3 0

411. New global trends and their impact on innovation performance and policies 3 0

212. Conclusion 3 0

Lecture with elements of conversations
Exercises using a case study
Multimedia presentationons
Project development
Working in groups

Metody kształcenia

Fagerberg J. (2002):  Technology, Growth and Competitiveness, Edward Elgar Publishing, Cheltenham

Massimo G. Colombo [et al.] (eds.) (2011): Science and innovation policy for the new knowledge economy , Edward Elgar,
Cheltenham; Northampton

Patrick Llerena, Mireille Matt (eds); with contributions by Arman Avadikyan [et al.] (2005): Innovation policy in a knowledge-
based economy: theory and practice , Springer, Berlin

Trott P. (2017): Innovation management and new product development, 6th ed., Pearson Education, Harlow

Literatura podstawowa

Govindarajan V., Trimble Ch. (2012): Reverse Innovation. Create Far From Home, Win Everywhere., Harvard Business
Review Press

Janasz W. (ed.)  (2011): Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin, Warszawa

Kozioł-Nadolna K.  (2013): Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych
przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP2,EP3PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

1. Final evaluation  multiple choice test will include knowledge from the the meetings and recommended literature
2. An essay: preparation of an essay and its presentation or research and presentation of their results

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Arithmetic average from the grades obtained from a test and the essay.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3

science, technology and innovation policy (polityka nauki,
techniki i innowacji)

Nieobliczana

3
science, technology and innovation policy (polityka nauki,
techniki i innowacji) [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Social and non-pofit (Organizacje społeczne i non-profit) [moduł]

social policy (polityka społeczna)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIWNEiZ_24S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr NATALIA MARSKA-DZIOBA

Prowadzący zajęcia: dr IZABELA SZAMREJ-BARAN , dr NATALIA MARSKA-DZIOBA

Cele przedmiotu:
To familiarize students with the social tasks of the state institutions, methods and instruments of social policy. To
demonstrate the importance of the performance and financing of the social security system to meet the needs of
society. To raise the level of students' awareness in the field of contemporary problems and social processes.

Wymagania wstępne:

A student:
-knows of the basics of macroeconomics, finance, sociology, has general knowledge on society;
- is able to analyze, to observe social phenomena and to draw conclusions, she/he can logically think and give
examples of certain situations;
- can discuss over problems.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

identifies current social problems and understands
usage the concepts of social policy.

K_W03
K_W04
K_W18

1 EP1

defines the most important social processes and
recognizes their connections with the economy; explains
the social functions of the state and local authorities.

K_W06
K_W07
K_W15

2 EP2

umiejętności

observes, descripts, and interpretes selected social
processes (eg. assesses the impact of changes in the
structure of social tasks on social policy), analyzes the
reasons of these processes;

K_U01
K_U021 EP3

evaluates governmental solutions for contemporary
social politics, identifies the social costs and benefits
associated with the use of these solutions, as well as
their implications for individual participants

K_U10
K_U152 EP4

can actively participate in organizations' / teams' work
fulfiling social goals

K_U20
K_U213 EP5

kompetencje społeczne

recognizes the importance of social behaviour, has the
ability of empathy for people in need

K_K02
K_K061 EP6

is prepared and open for professional knowledge
development

K_K04
K_K052 EP7
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Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: social policy (polityka społeczna)

Forma zajęć: wykład

31. Social policy - the concept ,reasons, actors, tasks, conditions and models of social policy. 3 0

22. Structural changes in Polish society and its quality of life. 3 0

33. Poverty and its limitation. 3 0

34. Welfare finance. 3 0

25. Educational policy and social policy. Lifelong learning programmes. 3 0

26. Unemployment and employment policy. 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Demographic considerations of social policy - issues of social security and social assistance systems.

3 0

2
2. Social inequalities in Poland and in the world, poverty and social exclusion. Institutions within social
protection. 3 0

23. Disability policy and senioral policy in social policy porgrammes. 3 0

24. Long term care and carers. 3 0

25. Population and family policy. 3 0

16. Social pathologies. 3 0

27. Indicators of social development. 3 0

18. Social responsibility of companies. 3 0

19. Work security and protection. 3 0

lecture, multimedia presentation, discussion and text analysis, project, work in groups.Metody kształcenia

Barr N. (2012): Economics of the Welfare State, 5th ed., Oxford University Press, Oxford; New York

ed. by C. Alcock, S. Payne, M. Sullivan (2004): Introducing Social Policy, Pearson

ed Łukasz Jurek, Stanisław Kamiński, Joanna Szczepaniak-Sienniak (2018): Social policy : controversies and paradoxes,
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , Wrocław

N.Marska-Dzioba (2015): Financing long term care in Europe, Problemy Polityki Społecznej nr 29(2)/2015, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6KOLOKWIUM

EP3,EP5,EP6,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

The condition for getting credit is receiving positive grades from the lecture and the exercises. The grade form the
lecture is based on the test result, which checks the learning effects in terms of knowledge and skills. The grade from
the exercises is based on the individual/group project assessment, which checks the effects in terms of skills and
competences.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Final grade is assessed on the basis of:
- test result (50%)
- individual/group project (50%)

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 social policy (polityka społeczna) Arytmetyczna

3 social policy (polityka społeczna) [wykład]
zaliczenie z
oceną

3 social policy (polityka społeczna) [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ed. by Patricia Almeida Ashley, David Crowther (2012): Territories of social responsibility, Gower, Farnham ; Burlington

ed. Patricia Kennett (2017): Handbook of European Social Policy, Elgar
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

7Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Environment and development (Środowisko i rozwój) [moduł]

sustainable development (rozwój zrównoważony)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2866_25S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA WIŚCICKA-FERNANDO

Prowadzący zajęcia: dr IZABELA SZAMREJ-BARAN , dr MAŁGORZATA WIŚCICKA-FERNANDO

Cele przedmiotu:

Transfer of knowledge about the impact of sustainable development on marketing activities, as well as basic theories
in the operation of sustainable marketing. Developing the attitude of a person able to work in a group and individually
and aware of the life long learning.

Wymagania wstępne:
The student knows the basics of economics, marketing and business management; has the ability to observe and draw
conclusions, the student is able to work in a group.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student knows the basic areas of Sustainable
Development and knows the sustainable marketing tools.

K_W01
K_W05
K_W19

1 EP1

umiejętności
The student is able to analyze and interpret factors
influencing the sustainable development with regard to
situational factors.

K_U03
K_U06
K_U13
K_U18

1 EP3

kompetencje społeczne
The student is ready to search for difrent solutions based
on their  knowledge and critically assess issues in
sustainable marketing practices.

K_K02
K_K03
K_K04

1 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: sustainable development (rozwój zrównoważony)

Forma zajęć: wykład

11. Sustainable development-the basic concepts 4 0

12. Sustainable development vs. Corporate Social Responsibility 4 0

23. Marketing tools as an important factor supporting sustainable development 4 0

24. Sustainable offer 4 0

25. Price policy in the concept of sustainable development 4 0
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26. Sustainable distribution 4 0

27. Sustainable market communication 4 0

28. The ethics of sustainability and the ethics of marketing actions 4 0

19. The role of "good practices" in the evolution of sustainable development concept 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Sustainable development-the basic concepts 4 0

12. Sustainable development vs. Corporate Social Responsibility 4 0

2
3. Marketing tools as an important factor supporting sustainable development

4 0

2
4. Sustainable offer

4 0

25. Price policy in the concept of sustainable development 4 0

2
6. Sustainable distribution

4 0

2
7. Sustainable market communication

4 0

2
8. The ethics of sustainability and the ethics of marketing actions

4 0

19. The role of "good practices" in the evolution of sustainable development concept 4 0

Lecture will be conducted with the use of multimedia presentations and case studies.
Tutorial will be conducted with the use ofmultimedia presentations and case studies but also in the groups, students
will solve tasks (problems) associated with the creation of the strategy and the management of Sustainable
development.

Metody kształcenia

F.M.Belz, K.Peattie  (2012): Sustainability Marketing. A Global Perspective, Wiley

Martin D.,Schouten J. (2015): Sustainable Marketing,  Pearson Education, New Delhi

P. Rogers, K. F. Jalal, J. A. Boyd  (2007):  An Introduction to Sustainable Development, Routledge

Literatura podstawowa

M. Wiścicka-Fernando  (2018): Sustainable Marketing Tools in Smal and Medium Enterprises (Chapter 4), in: E. Rudawska
(red.) The Sustainable Marketing Concept in European SMEs, Emerald

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

12Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP3,EP4PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Form of assessment
Lecture: multiple choice test with 25 questions or 5 open questions
Classes: Presentation and class activity.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Students receive a satisfactory grade form the lecture test if they achieve at least 60% of available points.
Students receive a satisfactory grade form the tutorial if they achieve at least 60%  of available points. Calculation will
be based on marks from project's presentation and class activity.
The final assessment will be calculated as the arithmetic mean of the exercises and lecture.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 sustainable development (rozwój zrównoważony) Arytmetyczna

4 sustainable development (rozwój zrównoważony) [wykład]
zaliczenie z
oceną

4
sustainable development (rozwój zrównoważony) [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Studiowanie literatury 0

25Udział w konsultacjach 0

13Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-PM-O-II-S-21/22Z

Moduł:
Urban and demography (Polityka miejska i demografia) [moduł]

topics in urban and housing policy (polityka metropolitalna i mieszkaniowa)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
Public Management

US65AIIJ2857_30S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA GUZOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA GUZOWSKA

Cele przedmiotu:

Knowledge: the student knows the legal basis in the field of real estate management and real estate law
Skills: the student is able to analyze basic economic issues in the property market
Competence: the student is able to work in a group, have instilled habits of lifelong learning and is prepared to analyze
local law

Wymagania wstępne:
statistics, economy, basis of civil law
basic knowledge of residential property management

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Understands the problems of housing policy K_W04
K_W051 EP1

Knows policies on spatial distribution K_W04
K_W052 EP2

umiejętności

Interprets the housing law, spatial planning law.

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U08

1 EP3

Uses the internet resources of public institutions,
statistical data, maps, and documents.

K_U01
K_U02
K_U04
K_U08

2 EP4

The student can plan and realize his own life long
learning. K_U193 EP6

kompetencje społeczne
The student is ready to develop his/her professional
interests.

K_K03
K_K041 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: topics in urban and housing policy (polityka metropolitalna i mieszkaniowa)

Forma zajęć: wykład

21. Harmony of Space 4 0

1/3



22. Policies on Spatial Distribution and Urbanization 4 0

23. Housing Policies 4 0

24. Overview of Housing Policy Interventions 4 0

25. Urban Land use 4 0

26. Inner-city problems and solutions 4 0

27. Low-Income Housing Policy 4 0

18. Smart City 4 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Policies on Spatial Distribution and Urbanization - data analysis 4 0

22. Housing policies -case studies 4 0

23. Monitoring and evaluation of housing policies 4 0

34. Housing policies -problems and solutions - case studies 4 0

25. The Inner City- case studies 4 0

26. Urban renewal - case studies 4 0

Multimedia presentation, method of cases, simulation methods, group work, analysis of source documents.Metody kształcenia

Balchin, Paul (2013): Housing policy in Europe, Routledge

Lund, Brian (2017): Understanding housing policy, Policy Press

United Nations (2016): HABITAT III POLICY PAPER 10 - HOUSING POLICIES, United Nations

W.G. Grigsby, L.S. Rosenburg (2012): Urban Housing Policy, Transaction Publishers

Literatura podstawowa

J. A. A. Sillince (2014): Housing Policies in Eastern Europe and the Soviet Union, Routledge

J. Flint,  (2006): Housing, Urban Governance and Anti-social Behaviour: Perspectives, Policy and Practice, Policy Press
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Form of assessment:
The laboratory grade is based on the evaluation of 2 presentations and verifies the knowledge, skills and
competencies of students.
The lecture grade is based on a written test (single questions and multiple-choice and open questions) and verifies
the knowledge, skills and competencies of students.
Evaluation:
" The student receives a satisfactory grade if he receives at least 60% of the points available
" The student receives a good grade if he receives at least 75% of the points available
" The student receives a very good grade if he receives at least 90% of the points available

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is the arithmetic average of the lecture grade and the laboratory grade.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4
topics in urban and housing policy (polityka metropolitalna i
mieszkaniowa)

Arytmetyczna

4
topics in urban and housing policy (polityka metropolitalna i
mieszkaniowa) [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

4
topics in urban and housing policy (polityka metropolitalna i
mieszkaniowa) [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

25Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



 
 

 
SYLLABUS 

 
QUALITY AND INNOVATION IN TOURISM AND SERVICES 

 
course id: US181AIIJ3343_58S 

 
 

Nazwa przedmiotu / Course name: Quality and innovation in tourism and services 

Nazwa kierunku / Study area: TOURISM AND RECREATION 
 

Forma studiów / 
Form of studies:  
second degree 
(Master), full - time 
 

Profil studiów / Study profile: 
general academic 

Specjalność / Specialization:  
- 

Rok / Academic 
year: 
2 
 

Semestr / 
semester: 
3 (winter) 

Status przedmiotu 
/ course status: 
facultative 

Język przedmiotu / course language: 
English 
 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ / LEARNING OUTCOMES 

 
Kategoria /  
Category 

L.p. / 
No. 

Opis efektu / 
Outcome description 

KNOWLEDGE 

EP1 The student knows and understands the problem of the need to implement 
the principles of quality and innovation, both in the aspect of the process of 
tourist service by tourist enterprises, and in relation to the creation of tourist 
products to develop service infrastructure in a specific tourist space. 

EP2 The student knows and understands various advanced concepts and 
methods of quality management and innovation in the tourist service process 

SKILLS 

EP3 The student is able to critically select the right sources and process 
information on quality and innovation derived from them in connection with 
prepared studies on the occurring phenomena and processes of tourist 
service 

EP4 The student is able to properly identify, analyze and describe selected 
methods and tools for implementing quality and innovation in tourism 

 WP5 The student is able to plan and design a tourist offer taking into account the 
principles of pro-quality and pro-innovation tools 

SOCIAL 
COMPETENCES 

EP6 The student is ready to critically assess the quality and innovation of tourist 
services 

EP7 The student is ready to think and act in an entrepreneurial and creative way 
in the application of qualitative and innovative tools 

TREŚCI PROGRAMOWE / COURSE PROGRAM 
L.p
. / 
No
. 

Treści / Content semestr / 
semester 

liczba 
godzin 

/ 
Hours 

Forma zajęć: wykład / Type of classes: lecture 
1 Advanced definitions in the field of innovation and quality of tourist 

services 
 3 

2 Marketing instruments and their importance for the quality and innovation 
of tourist services 

 3 

3 Economic aspects of the quality and innovation of tourist services  3 
4 The role of staff in the quality management system and innovation of 

tourist services 
 3 

5 The quality of hotel services and the categorization and standardization 
of hotel facilities 

 3 

    
Forma zajęć: konwersatorium /  Type of classes: discussion classes 
1 Innovation, quality, creativity - the meaning of concepts  3 
2 Process, organizational and marketing innovations in tourism  3 
3 Innovative tourism products  3 



4 Quality assurance systems in tourist activities  3 
5 Innovation and quality management of tourist services  3 
    

 
Metody kształcenia / 
Teaching methods: 
 

 
Case study, work in groups, multimedia presentation 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 
/ 
Methods of 
verification of 
learning outcomes  

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa / 

The number of learning 
outcome from syllabus 

EGZAMIN PISEMNY / WRITTEN EXAM  
EGZAMIN USTNY / ORAL EXAM  
KOLOKWIUM / WRITTEN TEST EP1, EP2, EP6 
OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK /   
PRACA DYPLOMOWA / DIPLOMA THESIS  
PRACA PISEMNA / ESEJ / RECENZJA / WRITTEN 
ESSAY/ REVIEW  

EP3, EP4, EP5, EP6, EP7 

PREZENTACJA / PRESENTATION  
PROJEKT / PROJECT  
SPRAWDZIAN / TEST  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA 
POPRZEZ OBSERWACJE) 
PRACTICAL (verification by observation) 

 

Forma i warunki 
zaliczenia / 
Form and conditions 
of completion 

Lectures - credit with a grade based on the results of the test on lecture content and 
recommended literature; discussion classes - credit with a grade, taking into account 
activity during classes and performing specific tasks 
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu  /  The calculation of a final grade 
The final grade is the arithmetic average of the grades obtained. 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  / 
The method of 
calculating final 
grade 

Semes
ter Przedmiot / Course 

Rodzaj 
zaliczenia / 

Type of exam 

Metoda 
obliczania 

oceny / 
Method of 

grade 
calculation 

 

Waga do 
średniej 

/ 
Average 
weight 

 Quality and innovation 
in tourism and 

services 

 Arithmetic  

 Quality and innovation 
in tourism and 

services (discussion 
classes) 

credit with a 
grade 

  

 Quality and innovation 
in tourism and 

services (lecture) 

credit with a 
grade 

  

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA / STUDENT WORKLOAD  

 
Łączny nakład pracy 
studenta w godz. /  
Total workload  in hours 

100 

Liczba punktów ECTS / 
Number of ECTS 

4 

 
 
 



 
 

 
SYLLABUS 

 
SPATIAL ANALYSIS METHODS 

 
course id: US54AIJ3037_23S 

 
 

Nazwa przedmiotu / Course name: Spatial analysis methods 

Nazwa kierunku / Study area: SPATIAL ECONOMY 
 

Forma studiów / 
Form of studies:  
first degree 
(Bachelor), full - time 
 

Profil studiów / Study profile: 
general academic 

Specjalność / Specialization:  
- 

Rok / Academic 
year: 
2 
 

Semestr / 
semester: 
3 (winter) 

Status przedmiotu 
/ course status: 
facultative 

Język przedmiotu / course language: 
English 
 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ / LEARNING OUTCOMES 

 
Kategoria /  
Category 

L.p. / 
No. 

Opis efektu / 
Outcome description 

KNOWLEDGE 

EP1 The student knows analytical methods and techniques adequate to recognize 
and describe social and economic properties and infrastructural spatial 
systems 

EP2 The student recognizes the formal and substantive conditions of applying 
methods and techniques enabling comprehensive characterization of 
phenomena in various territorial scales 

EP3 The student knows the current technologies of graphic presentation of the 
results of spatial analysis algorithms 

SKILLS 

EP4 The student organizes and selects the appropriate analytical tools and 
techniques to characterize specific phenomena, structures and processes 
having a spatial character 

EP5 Student classifies spatial units, organizes them and interprets research 
results by detecting conditions and consequences of diversity and variability 
of spatial systems 

EP6 The student uses electronic techniques of graphic presentation of research 
results 

SOCIAL 
COMPETENCES 

EP7 The student demonstrates independence of thinking and rationality in the use 
of analytical methods and techniques, is careful and creative when 
interpreting the results obtained 

EP8 The student appreciates the importance of territorial analysis for the proper 
shaping of space in local, regional and global dimensions 

TREŚCI PROGRAMOWE / COURSE PROGRAM 
L.p
. / 
No
. 

Treści / Content semestr / 
semester 

liczba 
godzin 

/ 
Hours 

Forma zajęć: wykład / Type of classes: lecture 
1 Categories of spatial research units and spatial data properties  2 
2 Methods for assessing the distribution of research objects and their 

properties in space 
 3 

3 Analysis of connections, impacts and interactions in spatial systems  3 
4 Ways to study the dynamics of spatial systems  2 
5 Classification of spatial units  5 
    

Forma zajęć: ćwiczenia /  Type of classes: laboratory  
1 The use of centrographic measures to assess the distribution of 

phenomena in space 
 6 



2 Measurement of concentration, association and regional specialization in 
spatial analysis 

 6 

3 Determining the areas of impact based on gravity models  6 
4 Determination of the dynamics of phenomena in various scales of spatial 

analysis 
 6 

5 Typology and spatial classification of objects with multidimensional 
properties 

 6 

    
 

Metody kształcenia / 
Teaching methods: 
 

 
Academic lecture, performing practical tasks using specialist 
computer software 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 
/ 
Methods of 
verification of 
learning outcomes  

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa / 

The number of learning 
outcome from syllabus 

EGZAMIN PISEMNY / WRITTEN EXAM EP1,EP2,EP3,EP8 
EGZAMIN USTNY / ORAL EXAM  
KOLOKWIUM / WRITTEN TEST  
OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK /   
PRACA DYPLOMOWA / DIPLOMA THESIS  
PRACA PISEMNA / ESEJ / RECENZJA / WRITTEN 
ESSAY/ REVIEW  

EP1,EP2,EP4,EP5,E 
P6,EP7 

PREZENTACJA / PRESENTATION  
PROJEKT / PROJECT  
SPRAWDZIAN / TEST  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA 
POPRZEZ OBSERWACJE) 
PRACTICAL (verification by observation) 

EP7, EP8 

Forma i warunki 
zaliczenia / 
Form and conditions 
of completion 

Written exam. Taking the exam is conditioned by obtaining credit for classes 
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu  /  The calculation of a final grade 
Weighted grade from a positively rated written exam covering knowledge of lectures 
and recommended literature (40% participation) and from positively evaluated 
practical classes based on partial exercise assignments (60% participation). 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  / 
The method of 
calculating final 
grade 

Semes
ter Przedmiot / Course 

Rodzaj 
zaliczenia / 

Type of exam 

Metoda 
obliczania 

oceny / 
Method of 

grade 
calculation 

 

Waga do 
średniej 

/ 
Average 
weight 

3 Spatial analysis 
methods 

 Weight  

3 Spatial analysis 
methods [lectures] 

exam  0,4 

3 Spatial analysis 
methods [laboratory] 

credit with a 
grade 

 0,6 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA / STUDENT WORKLOAD  

 
Łączny nakład pracy 
studenta w godz. /  
Total workload  in hours 

100 

Liczba punktów ECTS / 
Number of ECTS 

4 

 
 
 



 
 

 
SYLLABUS 

 
TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT IN POLAND 

 
course id: US54AIJ3037_13S 

 
 

Nazwa przedmiotu / Course name: Territorial self-government in Poland 

Nazwa kierunku / Study area: SPATIAL ECONOMY 
 

Forma studiów / 
Form of studies:  
first degree 
(Bachelor), full - time 
 

Profil studiów / Study profile: 
general academic 

Specjalność / Specialization:  
- 

Rok / Academic 
year: 
1 
 

Semestr / 
semester: 
2 (summer) 

Status przedmiotu 
/ course status: 
facultative 

Język przedmiotu / course language: 
English 
 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ / LEARNING OUTCOMES 

 
Kategoria /  
Category 

L.p. / 
No. 

Opis efektu / 
Outcome description 

KNOWLEDGE 

EP1 The student has a basic knowledge of territorial social systems and knows 
the territorial organization of social and economic structures and institutions 

EP2 The student understands and knows the role and functions of local 
government as the basic subject of spatial management 

EP3 The student understands the importance of social consultations in solving 
space management problems 

SKILLS 

EP4 The student knows how to identify and explain the complex relationships of 
phenomena and processes in different spatial scales 

EP5 The student knows how to identify the problem and factor and choose a tool 
in a specific form of space management 

EP6 The student knows how to independently prepare the tool using JST sources 
and modern information technologies 

EP7 The student is able to work in a team in the performance of tasks in the field 
of spatial management 

SOCIAL 
COMPETENCES 

EP8 The student understands the specifics and shows understanding in social 
issues 

EP9 The student is aware of the high value of initiatives and social participation in 
spatial management 

TREŚCI PROGRAMOWE / COURSE PROGRAM 
L.p
. / 
No
. 

Treści / Content semestr / 
semester 

liczba 
godzin 

/ 
Hours 

Forma zajęć: wykład / Type of classes: lecture 
 introduction to the topic: the genesis of local government in the world and 

in Poland; basic elements of local government at the basic level 
(commune), poviat and voivodship (region) 

 2 

 construction assumptions and scope of the information system on the 
state of the commune, poviat and region; 

 8 

 scope of questions for diagnosing the state of a commune for the 
purposes of developing a local economic development strategy, 

 2 

 questions controlling data and indicators collected for the needs of the 
report on the state of the commune and its development strategy 

 2 

 tasks of the commune depending on its size; scope of research: public 
statistics and spatial management of local government units 

 1 

    
Forma zajęć: ćwiczenia /  Type of classes: exercises  



 Organizational classes. Discussing the structure of the report and the 
report on Local Government Units tasks of various scale 

 1 

 Selection of topics and development of individual concepts (including 
needs according to E. Allardt) as well as sources and techniques of 
obtaining working material 

 6 

 Preparation of a report / report on the status of Local Government Units 
tasks of various scale 

 8 

    
 

Metody kształcenia / 
Teaching methods: 
 

 
academic and interactive lecture using multimedia, internet and 635 techniques, 
exercises - work in groups according to the 'company' method, SMART, SWOT 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 
/ 
Methods of 
verification of 
learning outcomes  

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa / 

The number of learning 
outcome from syllabus 

EGZAMIN PISEMNY / WRITTEN EXAM  
EGZAMIN USTNY / ORAL EXAM  
KOLOKWIUM / WRITTEN TEST EP1,EP2,EP3,EP4,EP5,EP8,

EP9 
OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK /   
PRACA DYPLOMOWA / DIPLOMA THESIS  
PRACA PISEMNA / ESEJ / RECENZJA / WRITTEN 
ESSAY/ REVIEW  

 

PREZENTACJA / PRESENTATION  
PROJEKT / PROJECT EP1,EP2,EP3,EP4,EP5,EP6,

EP7 
SPRAWDZIAN / TEST  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA 
POPRZEZ OBSERWACJE) 
PRACTICAL (verification by observation) 

EP7,EP8,EP9 

Forma i warunki 
zaliczenia / 
Form and conditions 
of completion 

Credit for the grade taking into account the results of the oral test (knowledge and 
ability to conduct conversations on selected issues in the field of lecture issues) and 
assessment of the project (report-report) carried out during the exercises. 
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu  /  The calculation of a final grade 
The final grade includes the result of the test and the grade for the report 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  / 
The method of 
calculating final 
grade 

Semes
ter Przedmiot / Course 

Rodzaj 
zaliczenia / 

Type of exam 

Metoda 
obliczania 

oceny / 
Method of 

grade 
calculation 

 

Waga do 
średniej 

/ 
Average 
weight 

2 Territorial self-
government in Poland 

 Arithmetic  

2 Territorial self-
government in Poland 

[lectures] 

credit with a 
grade 

  

2 Territorial self-
government in Poland 

[exercises] 

credit with a 
grade 

  

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA / STUDENT WORKLOAD  

 
Łączny nakład pracy 
studenta w godz. /  
Total workload  in hours 

75 

Liczba punktów ECTS / 
Number of ECTS 

3 

 
 
 



 
 

 
SYLLABUS 

 
THE RESEARCH OF INTERNATIONAL TOURISM SERVICES MARKET 

 
course id: US181AIIJ3350_10S 

 
 

Nazwa przedmiotu / Course name: The research of international tourism services market 

Nazwa kierunku / Study area: TOURISM AND RECREATION 
 

Forma studiów / Form 
of studies:  
second degree 
(Master), full - time 
 

Profil studiów / Study profile: 
general academic 

Specjalność / Specialization:  
international tourism 

Rok / Academic 
year: 
2 
 

Semestr / 
semester: 
4 (summer) 

Status przedmiotu 
/ course status: 
facultative 

Język przedmiotu / course language: 
English 
 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ / LEARNING OUTCOMES 

 
Kategoria /  
Category 

L.p. / 
No. 

Opis efektu / 
Outcome description 

KNOWLEDGE 
EP1 Student identifies research areas of the international tourist market 
EP2 The student knows the methods and tools of tourist market research 

SKILLS EP3 The student chooses the method of conducting market research depending 
on the research problem 

SOCIAL 
COMPETENCES 

EP4 The student is aware of the need to conduct research in an objective and fair 
manner 

TREŚCI PROGRAMOWE / COURSE PROGRAM 
L.p
. / 
No
. 

Treści / Content semestr / 
semester 

liczba 
godzin 

/ 
Hours 

Forma zajęć: ćwiczenia /  Type of classes: exercises  
1 Premises of international tourism market research  1 
2 Subject of research on the international tourist market  2 
3 Sources of information about the tourist market in Poland and in the 

world 
 2 

4 Tourist market research procedure  2 
5 Surveys  4 
6 Qualitative methods of obtaining market information  2 
7 Research and analysis of the international tourist market - case studies  2 
    

 
Metody kształcenia / 
Teaching methods: 
 

 
multimedia presentation with discussion, project, work in groups 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 
/ 
Methods of 
verification of 
learning outcomes  

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa / 

The number of learning 
outcome from syllabus 

EGZAMIN PISEMNY / WRITTEN EXAM  
EGZAMIN USTNY / ORAL EXAM  
KOLOKWIUM / WRITTEN TEST EP1, EP2 
OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK /   
PRACA DYPLOMOWA / DIPLOMA THESIS  
PRACA PISEMNA / ESEJ / RECENZJA / WRITTEN 
ESSAY/ REVIEW  

 

PREZENTACJA / PRESENTATION  
PROJEKT / PROJECT EP3, EP4, EP5 



SPRAWDZIAN / TEST  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA 
POPRZEZ OBSERWACJE) 
PRACTICAL (verification by observation) 

EP3, EP4, EP5 

Forma i warunki 
zaliczenia / 
Form and conditions 
of completion 

written test (test part, part in the form of open questions), development of a 
questionnaire, student's own work, activity, presence 
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu  /  The calculation of a final grade 
The final grade is the exercise grade. 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  / 
The method of 
calculating final 
grade 

Semes
ter Przedmiot / Course 

Rodzaj 
zaliczenia / 

Type of exam 

Metoda 
obliczania 

oceny / 
Method of 

grade 
calculation 

 

Waga do 
średniej 

/ 
Average 
weight 

 The research of 
international tourism 

services market 

 weight  

 The research of 
international tourism 

services market 
(exercises) 

credit with a 
grade 

 1 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA / STUDENT WORKLOAD  

 
Łączny nakład pracy 
studenta w godz. /  
Total workload  in hours 

50 

Liczba punktów ECTS / 
Number of ECTS 

2 

 
 
 



 
 

 
SYLLABUS 

 
TOURISM PROJECT MANAGEMENT 

 
course id: US181AIIJ3336_56S 

 
Nazwa przedmiotu / Course name: Tourism project management 

Nazwa kierunku / Study area: TOURISM AND RECREATION 
 

Forma studiów / Form 
of studies:  
second degree 
(Master), full - time 
 

Profil studiów / Study profile: 
general academic 

Specjalność / Specialization:  
- 

Rok / Academic 
year: 
2 
 

Semestr / 
semester: 
4 (summer) 

Status przedmiotu 
/ course status: 
facultative 

Język przedmiotu / course language: 
English 
 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ / LEARNING OUTCOMES 

 
Kategoria /  
Category 

L.p. / 
No. 

Opis efektu / 
Outcome description 

KNOWLEDGE 

EP1 Student defines the concept of tourist project and understands its specificity 
EP2 The student understands what is involved in tourism project management 
EP7 The student knows and understands the legal, economic and organizational 

norms of using financial resources for the implementation of tourist projects 

SKILLS 
EP3 The student can evaluate the tourist project 
EP4 Student is able to plan a tourist project 

SOCIAL 
COMPETENCES 

EP5 The student is ready to think and act in an entrepreneurial and creative way 
EP6 The student is ready to critically assess their knowledge 

TREŚCI PROGRAMOWE / COURSE PROGRAM 
L.p
. / 
No
. 

Treści / Content semestr / 
semester 

liczba 
godzin 

/ 
Hours 

Forma zajęć: wykład / Type of classes: lecture 
1 The essence and features of the tourist project  1 
2 Planning a tourist project  2 
3 Project management  2 
4 Organizational structures of project management  2 
5 Closing and project control  2 
    

Forma zajęć: ćwiczenia /  Type of classes: exercises  
1 Organization and functioning of the project team  1 
2 Planning and organizing the project implementation process  2 
3 Identification of the main sources of obtaining funds for the 

implementation of selected tourist projects 
 1 

4 Project management methodologies  2 
5 Quality and risk management in tourist projects  1 
6 Case studies and best practices  2 
    

 
Metody kształcenia / 
Teaching methods: 
 

 
multimedia presentation, case study 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 
/ 
Methods of 

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa / 

The number of learning 
outcome from syllabus 



verification of 
learning outcomes  

EGZAMIN PISEMNY / WRITTEN EXAM  
EGZAMIN USTNY / ORAL EXAM  
KOLOKWIUM / WRITTEN TEST EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, 

EP6, EP7 
OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK /   
PRACA DYPLOMOWA / DIPLOMA THESIS  
PRACA PISEMNA / ESEJ / RECENZJA / WRITTEN 
ESSAY/ REVIEW  

 

PREZENTACJA / PRESENTATION  
PROJEKT / PROJECT  
SPRAWDZIAN / TEST  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA 
POPRZEZ OBSERWACJE) 
PRACTICAL (verification by observation) 

 

Forma i warunki 
zaliczenia / 
Form and conditions 
of completion 

Written test from classes and lectures. 
The basis for getting credit for exercises is getting credit for material covering 
exercises. After receiving a positive assessment of the exercises, the student may 
proceed to a written test covering knowledge of lectures and recommended literature. 
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu  /  The calculation of a final grade 
The final grade in the subject is the arithmetic average of the grades obtained 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  / 
The method of 
calculating final 
grade 

Semes
ter Przedmiot / Course 

Rodzaj 
zaliczenia / 

Type of exam 

Metoda 
obliczania 

oceny / 
Method of 

grade 
calculation 

 

Waga do 
średniej 

/ 
Average 
weight 

 Tourism project 
management 

 Arithmetic  

 Tourism project 
management [lecture] 

credit with a 
grade 

  

 Tourism project 
management 
[exercises] 

credit with a 
grade 

  

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA / STUDENT WORKLOAD  

 
Łączny nakład pracy 
studenta w godz. /  
Total workload  in hours 

75 

Liczba punktów ECTS / 
Number of ECTS 

3 

 
 
 



 
 

 
SYLLABUS 

 
TOURIST AND RECREATIONAL DEVELOPMENT 

 
course id: US54AIJ3037_73S 

 
Nazwa przedmiotu / Course name: Tourist and recreational development 

Nazwa kierunku / Study area: SPATIAL ECONOMY 
 

Forma studiów / 
Form of studies:  
first degree 
(Bachelor), full - time 
 

Profil studiów / Study profile: 
general academic 

Specjalność / Specialization:  
- 

Rok / Academic 
year: 
2 
 

Semestr / 
semester: 
4 (summer) 

Status przedmiotu 
/ course status: 
facultative 

Język przedmiotu / course language: 
English 
 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ / LEARNING OUTCOMES 

 
Kategoria /  
Category 

L.p. / 
No. 

Opis efektu / 
Outcome description 

KNOWLEDGE 

EP1 The student knows the basic theories of spatial economy and sees in them 
elements of tourism economy 

EP2 The student has basic knowledge about the relationship between tourism 
development and social and economic structures and processes 

EP3 The student has basic knowledge about various social and economic 
institutions related to tourism and recreation development 

SKILLS 

EP4 The student is able to describe and interpret processes consisting of tourist 
activities and behavior of tourists and tourist institutions in the light of social 
and economic processes taking place 

EP5 The student identifies and interprets the multifaceted relationships between 
the tourist and recreational needs of people and socio-economic processes 
on the premises of the tourist facility / complex 

EP6 The student analyzes and diagnoses the state of the elements of the spatial 
structure of objects and areas serving to meet tourist and recreational needs 

EP7 The student selects and analyzes planning documents in terms of their 
suitability for conducting a sustainable tourism economy 

SOCIAL 
COMPETENCES 

EP8 The student, being aware of his own value, knows how to use the principles 
of cultural communication - is able to talk about difficult social, cultural and 
ideological matters relating to the quality of tourist and recreational 
development of the object and area 

EP9 The student knows the basic theories of spatial economy and sees in them 
elements of tourism economy 

TREŚCI PROGRAMOWE / COURSE PROGRAM 
L.p
. / 
No
. 

Treści / Content semestr / 
semester 

liczba 
godzin 

/ 
Hours 

Forma zajęć: wykład / Type of classes: lecture 
1 Tourism and recreation in spatial planning  2 
2 Tourism material base; tourist and recreational development of tourist 

destinations; recreational development of urban and rural areas 
 6 

3 Communication accessibility, information accessibility, human factor 
quality and infrastructure quality 

 4 

4 Documents regulating various aspects of tourism and recreation 
development (perspectives considered: resident, service provider, 
recipient, employer, employee, tourist) 

 3 

    
Forma zajęć: ćwiczenia /  Type of classes: exercises  
1 Organizational occupation. Discussion of the structure of the report (or  2 



report) on the quality of tourism and recreation development. 
2 Analysis of the material base (including the human factor) of tourism and 

recreation 
 4 

3 Tourist development due to the form of tourism  4 
4 Preparation of a report or report on the state of tourist and recreational 

development of a selected area 
 5 

    
 

Metody kształcenia / 
Teaching methods: 
 

 
academic and interactive lecture using multimedia methods and techniques 635; 
practical 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 
/ 
Methods of 
verification of 
learning outcomes  

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa / 

The number of learning 
outcome from syllabus 

EGZAMIN PISEMNY / WRITTEN EXAM  
EGZAMIN USTNY / ORAL EXAM  
KOLOKWIUM / WRITTEN TEST EP1,EP2,EP3 
OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK /   
PRACA DYPLOMOWA / DIPLOMA THESIS  
PRACA PISEMNA / ESEJ / RECENZJA / WRITTEN 
ESSAY/ REVIEW  

EP4,EP5,EP6,EP7 

PREZENTACJA / PRESENTATION  
PROJEKT / PROJECT  
SPRAWDZIAN / TEST  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA 
POPRZEZ OBSERWACJE) 
PRACTICAL (verification by observation) 

EP8 

Forma i warunki 
zaliczenia / 
Form and conditions 
of completion 

Credit for grade including: oral test, report / report, observation. 
Report or final report (meeting deadlines, first and last page structure, text structure). 
Observation (discussion culture, creativity, ability to use acquired skills for the needs 
of the report / report; ability to cooperate). 
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu  /  The calculation of a final grade 
The grade including the result of the test and the grade for the report  

Metoda obliczania 
oceny końcowej  / 
The method of 
calculating final 
grade 

Semes
ter Przedmiot / Course 

Rodzaj 
zaliczenia / 

Type of exam 

Metoda 
obliczania 

oceny / 
Method of 

grade 
calculation 

 

Waga do 
średniej 

/ 
Average 
weight 

4 Tourist and 
recreational 
development 

 Weight  

4 Tourist and 
recreational 

development [lectures] 

credit with a 
grade 

 0,5 

4 Tourist and 
recreational 
development 
[exercises] 

credit with a 
grade 

 0,5 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA / STUDENT WORKLOAD  

 
Łączny nakład pracy 
studenta w godz. /  
Total workload  in hours 

75 

Liczba punktów ECTS / 
Number of ECTS 

3 
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