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Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS:  ćwiczenia/ 180 / 4(12) 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe: Ćwiczenia (tematy) 

 

Język angielski:  

Semestr I 

1. “Different  lifestyles” – speaking and reading; Present Simple vs. Present Continuous , will +V 

2. Used to + V, would, Past Simple; Writing informal emails; Customs and traditions, festivals; Experiencing life 

abroad /in different cultures – listening and speaking; Modifying adjectives and adverbs 

3. Comparative and superlative forms; Hospitality; different customs of giving gifts; Phrasal verbs with up and down; 

Collocations : adjectives and nouns 

4. Module 1 test; Introduction to Present Perfect; Present Perfect Continuous vs. Past Simple 

5. Vocabulary exercises: work, jobs, career; Writing a CV and a Letter of application; Listening – stressful jobs  

6. “Innocent” -  reading; Vocabulary exercises: education, school subject, school memories 

7. Articles; some/any ; countable/uncountable nouns 

8. Forming adjectives; Module 2 test; Phrasal verbs: education 

9. Adjectives and adverbs; adverbs of degree; Writing transactional emails; Listening – Immigrants arriving in the 

USA; Cultural heritage 

10. Animals, natural heritage, environment protection; Meting a jaguar in the rainforest – listening  and speaking 

11. V + V-ing / V /to  forms 

12. Weather – vocabulary exercises; Groundhog day 

13. Module 3 and 4 test; Personal challenges; Phrasal verbs  with take 

14. Narrative tenses; time conjunctions; Writing a story 

15. Vocabulary and listening exercises: sport; Determiners; Adjectives often confused 

Semestr II 

16. Vocabulary exercises:  discoveries and inventions; Popular science books – reading and speaking; Future forms 

17. Writing formal letters; Polite requests; Vocabulary  exercises:  technology; Listening: gadgets 

18. Reflexives; Vocabulary  exercises:  discoveries/inventions; Forming nouns; Phrasal verbs  with come 

19. Module 5 test; Relative clauses; Vocabulary: music and theatre; “Feeling Nothing like Teen Spirit” – reading about 

music; Writing a review 

20. Vocabulary: art and entertainment; Listening: different types of art (comparing and contrasting); Edinburgh Fringe 

Festival; Be / get used to vs. used to + V 

21. Prepositions; use of: say, tell, speak, talk; Word formation; Listening Faking It  

22. Vocabulary: food; “The Craze for Competitive Eating”; Modals of permission and necessity: present and past 

23. Writing instructions, giving directions; Listening Food   

24. Vocabulary: fashion, clothes; Hairstyles; Listening and speaking : clothes  

25. Modals of speculation and deduction;  Module 6 and 7 test 

26. Prepositional phrases; Make vs. Do; “Make Your Image Work for You” - reading and speaking;  

27. Reported speech 

28. Vocabulary: relationships, feelings; “Meant to Be” –reading and speaking; Listening and speaking : Twins 

29. Vocabulary, listening and speaking: Hobbies; Expressing ability 

30. Linking expressions; Phrasal verbs  with get; Module 8  test 

Semestr III 

31. Conditionals  

32. Consumer society - vocabulary, reading and speaking; Raising money for charity; Reading:  “Could You Spare Me 

Some Change, Please?” 

33. Writing a letter of complaint; Wining a lot of money – listening and speaking   

34. Vocabulary , speaking and listening:  spending/earning/saving money, banks;  Customer tracking 

35. Number and concord; It/there; Word formation - money 
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36. Module 9 test; Vocabulary, speaking and listening:  Travel  

37. Passive Voice; Writing a report using passive forms 

38. Vocabulary,  speaking and listening: Hotels; Vocabulary, speaking and listening: Means of transport 

39. Wish, If only, would rather, had better 

40. Verbs and participles + preposition; Verbs with similar meaning  

41. Module 10 test; Vocabulary and speaking :  Happiness;  Clauses of  reason, purpose, contrast Writing an official 

letter 

42. Vocabulary , speaking and listening:  Health and fitness; So/,such;  too/enough; as/like; Idioms connected with 

health 

43. Connecting ideas; Participle clauses; Writing an essay 

44. Vocabulary , speaking and listening: The media; Need + to  V / V-ing; Have sth done 

45. Word formation - review 

 

Język niemiecki:  

Semestr I 

Tematyka: 

- ja i moje środowisko, nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami innych narodowości, 

- życie rodzinne: stopnie pokrewieństwa, wzajemne relacje, obowiązki domowe, 

- wolny czas, aktywne formy wypoczynku, 

- moda, wygląd zewnętrzny, jego znaczenie w życiu zawodowym i prywatnym, 

- rodzaje świąt (oficjalne, religijne, prywatne), zwyczaje świąteczne, 

- kulinaria: kuchnia niemiecka/polska, nawyki żywieniowe, zdrowy styl życia, 

- kraje niemieckiego obszaru językowego: Austria, Niemcy, Szwajcaria, tradycja/współczesność, 

- wynajem mieszkania, urządzanie mieszkania/domu, 

- życie w mieście/na wsi: pozytywy, negatywy, 

- pory roku, prognoza pogody. 

Zagadnienia gramatyczne:  

- odmiana czasownika (powtórzenie): czasowniki nieregularne, rozdzielnie/nierozdzielnie złożone, modalne, tryb 

rozkazujący, 

- czasy przeszłe: Perfekt, Imperfekt, 

- czasowniki wymagające dopełnienia w odpowiednim przypadku, rekcja czasownika, 

- zdanie złożone współrzędnie, szyk zdania prosty/przestawny 

- zdanie dopełnieniowe i zdanie pytające zależne: spójniki dass, ob, 

- odmiana rzeczownika: mocna, słaba, nieregularna/mieszana, 

- testy i ćwiczenia zbiorcze przygotowujące do egzaminu (poziom A2). 

 

Semestr II 

- z wizytą u lekarza, choroby, dolegliwości/bóle, choroby cywilizacyjne, 

- wynalazki, wynalazcy/niemieccy laureaci nagrody Nobla, 

- życie zawodowe, ubieganie się o pracę, praktyka zawodowa, praca za granicą, załatwianie formalności, 

- studia w Niemczech, rodzaje uczelni wyższych, znane uniwersytety, 

- usługi, na poczcie, w banku, 

- kontakty towarzyskie, zasady dobrego wychowania (savoir-vivre), 

- partie polityczne, wybory, system polityczny w Niemczech, 

- niemieckie regiony, aglomeracje: np. Berlin, Hamburg, 

- klimat, żywioły, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, 

- środki lokomocji, relacja/sprawozdanie z wypadku. 

Zagadnienia gramatyczne: 

- zaimki: osobowe/nieosobowe, dzierżawcze, 

- przyimki łączące się z celownikiem i biernikiem, z celownikiem, z biernikiem, z dopełniaczem, 

- odmiana przymiotnika, 
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- strona bierna, 

- zdanie okolicznikowe czasu: spójniki als/wenn, 

- czas zaprzeszły Plusquamperfekt, zdanie okolicznikowe czasu z nachdem, 

- zdanie przydawkowe, 

- testy i ćwiczenia zbiorcze przygotowujące do egzaminu (poziom A2/B1). 

 

 

Semestr III 

Tematyka: 

- migracja, problemy imigrantów,  

- różnice pokoleniowe,czasy minione/współczesne, 

- prawa i obowiązki obywatelskie, ustawa zasadnicza (pisanie skargi/zażalenia), 

- mass media, zastosowanie komputera, opis danych zawartych w diagramie, 

- niemieccy nobliści, pisarze, analiza fragmentów utworów literackich,  

- Europa, polityka europejska, wybory, 

- wyobrażenia o pracy zawodowej a rzeczywistość, pisanie życiorysu/listu motywacyjnego w języku obcym. 

Zagadnienia gramatyczne: 

- zdanie okolicznikowe celu, konstrukcja um…zu, 

- zdania czasowe ze spójnikami: während, bevor (ehe), seitdem, bis, solange, sobald, 

- Konjunktiv II: tryb warunkowy, zdanie warunkowe, 

- Konjunktiv I: mowa zależna, 

- testy i ćwiczenia zbiorcze przygotowujące do egzaminu (poziom B1, B2) 
 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 
 

Lp. 
Symbol efektu 

uczenia 
Opis efektu: 

odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

UMIEJĘTNOŚCI 

1. K_U11 

Potrafi zrozumieć standardowe 

wypowiedzi w języku angielskim 

lub niemieckim, z zakresu życia 

codziennego, akademickiego i 

zawodowego. Rozumie dłuższe 

wypowiedzi, np. główne zagadnienia 

wykładu, przemówienia, prezentacji 

i dyskusji (pod warunkiem, że zna 

tematykę wypowiedzi). Potrafi 

wypowiedzieć się i uczestniczyć w 

rozmowie na tematy ogólne, podając 

swoje argumenty, zgadzać się lub 

nie zgadzać się z rozmówcą. Potrafi 

opisywać zagadnienie, opisywać 

konkretny przedmiot lub proces. 

Potrafi czytać ze zrozumieniem 

nowe teksty w języku angielskim lub 

niemieckim, popularnonaukowe i z 

zakresu swojej specjalności. 

I.P6S_UK P6U_U 

 

Streszczanie 

fragmentów tekstu; 

odpowiedzi 

szczegółowe na pytania 

do tekstu; 

dopasowywanie 

brakujących 

fragmentów tekstu; 

wyszukiwanie 

szczegółów w treści 

tekstu. 

2. K_KO1 

Rozumie konieczność 

kontynuowania nauki języka 

angielskiego lub niemieckiego, w 

trakcie i po studiach, szczególnie w 

kierunku swojej specjalności. 

I.P6S_UU P6U_U 

Aktywność na 

zajęciach. 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

3. K_KO7 

Ma wyobrażenie o środowisku 

typowym dla obszaru języka 

angielskiego lub niemieckiego. Zna 

elementy kultury, zwyczajów i 

istotnych wydarzeń dotyczących 

obszaru języka angielskiego lub 

niemieckiego, a także ma 

uporządkowaną wiedzę z zakresu 

struktur gramatycznych, słownictwa i 

zwrotów językowych. 

I.P6S_KO P6U_K 

Aktywność na 

zajęciach. 

 

Analiza zadanych 

tekstów do czytania, 

pisanie tekstów 

własnych 

(wypracowanie, list, 

raport) i wypowiedzi 

ustne. 

 

Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: ćwiczenia/ 30 / 3 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe: Ćwiczenia (tematy) 

 
1. Podstawy edycji tekstu. 2. Zaawansowane techniki edycji. 3. Korespondencja seryjna. 4. Adresowanie w arkuszu kalkulacyjnym. 5. 

Wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego 6.Obliczenia statystyczne w arkuszu. 7. Optymalizacja obliczeń. 8. Graficzna prezentacja 

danych. 9. Elementy baz danych w arkuszu kalkulacyjnym. 10. Prezentacje multimedialne. 

 
Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W06 

Zna metody i narzędzia, w tym 

matematyczno – statystyczne oraz techniki 

pozyskiwania danych właściwe dla nauk 

ekonomicznych, pozwalające opisywać 

struktury i instytucje społeczno – 

ekonomiczne, procesy w nich zachodzące, a 

także relacje miedzy nimi. 

I.P6S_WG. p P6U_W 

 

Zaliczenie krótkiego 

sprawdzianu 

teoretycznego po 

każdym ćwiczeniu. 

UMIEJĘTNOŚCI 

2. K_U02 

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną 

do opisu procesów i zjawisk ekonomicznych 

oraz praktycznie ja wykorzystywać do 

rozwiazywania podstawowych problemów 

mikro i makroekonomicznych. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

Wykonanie ćwiczeń. 

Zaliczenie  2 

praktycznych 

sprawdzianów.  

3. K_U04 

Potrafi wykorzystać narzędzie informatyczne 

do przetwarzania i analizy wybranych 

danych oraz ich prezentacji graficznej. 

Potrafi prawidłowo zredagować dokument 

tekstowy. Potrafi stosować korespondencję 

seryjną. Potrafi rozwiązywać podstawowe 

zadania z wykorzystaniem arkusza 

kalkulacyjnego. Potrafi wykorzystać system 

baz danych do prostego gromadzenia i 

przetwarzania danych. Potrafi tworzyć proste 

elementy graficzne. Potrafi stworzyć 

prezentację multimedialną. 

Jest przygotowany do korzystania z narzędzi 

informatycznych powszechnie stosowanych 

w pracy biurowej. 

I.P6S_UW.p P6U_U 
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4. K_U09 

Wykorzystuje zdobyta wiedzę teoretyczną i 

inne materiały źródłowe do przygotowania w 

języku polskim i w wybranym języku obcym 

prac pisemnych, dotyczących zagadnień 

ekonomicznych w zakresie właściwym dla 

praktyki biznesu. 

I.P6S_UK P6U_U 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

5. K_K07 
Jest kreatywny, potrafi myśleć i działać w 

sposób zaangażowany i przedsiębiorczy. 
I.P6S_KO P6U_K 

Ocena aktywności na 

ćwiczeniach.  

Ocena zaangażowania 

studenta w 

samodzielnym 

zdobywaniu wiedzy 

6. K_K06 
Potrafi dążyć do systematycznego rozwoju 

poprzez poszerzanie nabytej wiedzy i 

umiejętności. 

I.P6S_KK P6U_K 

 

Nazwa przedmiotu: Podstawy filozofii i metodologia nauk 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady/ 30/ 2 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

1. Przedmiot filozofii. Naturalny, naukowy i filozoficzny obraz świata. 

2. Główne działy filozofii i ich charakterystyka. Teoria poznania i ontologia.  

3. Zagadnienie prawdy a sceptycyzm.  

4. Różne koncepcje źródeł i granic poznania.  

5. Zagadnienia metafizyczne wyrastające z refleksji nad przyrodą. 

6. Zagadnienia metafizyczne wyrastające z religii.  

7. Filozofia a nauka. Pojęcie i znaczenie światopoglądu. 

8. Struktura nauki i struktura teorii naukowych.  

9. Klasyfikacja nauk w zarysie historycznym. 

10. Charakterystyka głównych działów wiedzy naukowej i problem integracji nauk. 

11. Problem humanistycznej refleksji nad nauką.  

12. Główne kategorie i pojęcia metodologii nauk.  

13. Paradygmat. Geneza i etapy rozwoju pojęcia.  

14. Problem autorytetu w nauce. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 
Symbol efektu 

uczenia 
Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie

-symbol 

Sposób 

sprawdzenia efektu 

kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

 K_W01 
Student ma wiedzę o podstawowych 

działach filozofii i zna podstawowe 

pojęcia w nich występujące. 

I.P6S_WG. 

p 
P6U_W 

 

Praca zaliczeniowa. 

 

 
 

K_W01 

Ma podstawową wiedzę o 

różnorodności nauk pod względem 

metodologicznym. Ma wiedzę o 

strukturze nauki i strukturze teorii 

naukowych. 

I.P6S_WG. 

p 
P6U_W 

UMIEJĘTNOŚCI 
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 K_U02 

Potrafi prawidłowo posługiwać się 

terminologią filozoficzną, rozumie 

wpływ światopoglądu na sposób 

myślenia o nauce. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

Praca zaliczeniowa. 

 

 K_U08 
Potrafi dostrzec potrzebę 

humanistycznej refleksji nad nauką. 
I.P6S_UW.p P6U_U 

 K_KO1 

Ma świadomość poziomu swojej 

wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego doskonalenia się, 

wyznacza kierunki i ścieżki własnego 

rozwoju zawodowego i osobistego 

I.P6S_UU P6U_U 

 K_KO8 

Posiada umiejętność wyrażania 

własnych poglądów, formułowania i 

uzasadniania opinii dotyczących 

istotnych kwestii ekonomicznych, 

społecznych i światopoglądowych 

I.P6S_UK P6U_U 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 K_K06 
Potrafi dążyć do systematycznego 

rozwoju poprzez poszerzanie nabytej 

wiedzy i umiejętności. 

I.P6S_KK P6U_K 
Praca zaliczeniowa. 

 

Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  ćwiczenia/90/- 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 
C1 - Zajęcia organizacyjno-porządkowe - omówienie organizacji zajęć z wychowania fizycznego, wybór dyscypliny, warunki 

zaliczenia i omówienie zasad BHP (2 godz.). 

C2-C15 - realizacja programu wychowania fizycznego w zakresie wybranych przez studenta dyscyplin sportowych, turystyki i 

rekreacji (28 godz.).  

Program wychowania fizycznego obejmuje:  

1. Gry zespołowe - szkolenie z zakresu techniki i taktyki (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa).  

2. Fitness - prowadzenie zajęć aerobiku (nauka i doskonalenie układów fatburningu i dance). 

3. Kulturystyka - zajęcia obejmują ćwiczenia na siłowni oraz szkolenie z zakresu sterowania treningiem w kulturystyce.  

4. Gry rekreacyjne - szkolenie z zakresu techniki gry w tenisa stołowego, badmintona i uni-hokeja.  

5. Gimnastyka - ćwiczenia gimnastyczne prowadzone w ramach rozgrzewki, a także nauka i doskonalenie techniki podstawowych 

elementów gimnastyki akrobatycznej.  

6. Turystyka piesza - udział w organizowanych przez ZWFiS rajdach pieszych i obozach wędrownych. 

7. Narciarstwo - szkolenie z narciarstwa zajazdowego w ramach obozu narciarskiego. 

 
Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie

-symbol 

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

UMIEJĘTNOŚCI 

1. K_KO1 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

doskonalenia się, wyznacza kierunki i 

ścieżki własnego rozwoju zawodowego i 

osobistego 

I.P6S_UU P6U_U 

 

Obserwacja podczas 

zajęć (C1 - C15) 
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2. K_KO2 

Potrafi współpracować indywidualnie i 

drużynowo podczas rywalizacji 

sportowej w grach zespołowych 

realizowanych w trakcie zajęć 

wychowania fizycznego, podejmuje 

świadomie odpowiedzialność 

indywidualną i zespołową za 

wykonywanie wspólnie z drużyną 

działania sportowe. 

I.P6S_UO P6U_U 

3. K_KO3 

Ma świadomość negatywnego wpływu 

działalności człowieka na środowisko 

naturalne i rozwija naturalne potrzeby 

kontaktu z przyrodą uczestnicząc w 

programowych zajęciach z turystyki 

pieszej oraz obozów wędrownych i 

narciarskich. 

I.P6S_UO P6U_U 

 

Nazwa przedmiotu: Podstawy socjologii 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady /30 /2 

 

Status przedmiotu: Przedmioty kierunkowe do wyboru 

 

Treści programowe:  

 

W1-2 - Wykład wprowadzający, czym jest socjologia ; W3 - Badania socjologiczne i opinia publiczna ; W4 - Kultura i 

jej rola w życiu społecznym ; W5 - Kontrola społeczna i dewiacja ; W6 - Życie w społeczeństwie ; W7 - Socjalizacja i 

więzi społeczne ; W8 - Struktura społeczna i nierówności społeczne ; W9 - Zmiana społeczna ; W10 - Grupy społeczne ; 

W11-12 - Organizacje formalne i instytucje; W13 - Kapitał społeczny; W14 - Globalizacja, kultura masowa, 

konsumpcjonizm; W15 - Zaliczenie końcowe. 

 
Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie

-symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W04 

Ma podstawową wiedzę o rodzajach relacji 

społeczno-ekonomicznych i rządzących nimi 

prawidłowościach. 
I.P6S_WG. p P6U_W 

 

Praca zaliczeniowa. 

 

2. K_W05 

Ma podstawową wiedzę o roli i miejscu 

człowieka jako podmiotu tworzącego i 

działającego w strukturach ekonomicznych 

oraz rozumie problemy wyborów 

gospodarczych. 

I.P6S_WK P6U_W 
Praca zaliczeniowa. 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

3. K_U08 

Posiada umiejętność rozumienia i 

analizowania podstawowych zjawisk 

gospodarczo–społecznych oraz zdolność ich 

oceny. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

Praca zaliczeniowa. 

 

4. K_K01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

doskonalenia się, wyznacza kierunki i ścieżki 

własnego rozwoju zawodowego i osobistego. 

I.P6S_UW.p P6U_U 
Praca zaliczeniowa. 
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5. K_K02 

Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej 

różne role, w tym kierownicze i 

wykonawcze. I.P6S_UU P6U_U 

 

Praca zaliczeniowa. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

6. K_KO6 
Potrafi dążyć do systematycznego rozwoju 

poprzez poszerzanie nabytej wiedzy i 

umiejętności. 

I.P6S_KK P6U_K 
Praca zaliczeniowa. 

 

Nazwa przedmiotu: Polska Myśl Demokratyczna 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady /30 /2 

 

Status przedmiotu: Przedmioty kierunkowe do wyboru 

 

Treści programowe:  

 

1. Ogólne uwagi o polskiej myśli politycznej w ciągu wieków. 2. Demokracja szlachecka. Walka o prawa człowieka w 

Polsce przedrozbiorowej. A. F. Modrzewski. 3. Poglądy polityczne i idee tolerancji religijnej arian. 4. Idee demokratyczne 

oświecenia. Staszic i Kołłątaj. 5. Polska myśl demokratyczna i niepodległościowa w epoce romantyzmu (Mochnacki, 

Lelewel, Mickiewicz, Libelt, Kamieński). 6. Znaczenie Mickiewicza dla kształtowania się polskiego sposobu myślenia o 

demokracji. 7. Demokratyczny program polskiego pozytywizmu. Aleksander Świętochowski. 8. Problem emancypacji 

kobiet i mniejszości wyznaniowych w myśli Orzeszkowej i Prusa. 9. Walka o niepodległość i wyzwolenie społeczne do I 

Wojny Światowej (Limanowski, Piłsudski, Daszyński, Abramowski, Brzozowski). 10. Polska niepodległa. Pierwsze lata 

republiki demokratycznej (Żeromski, Witos). 11. Walka demokracji z reakcją i dyktaturą (Lieberman, Niedziałkowski, 

Znaniecki, Próchnik). 12. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Demokracja - teoria i praktyka. 13. Demokracja po roku 1989 - 

jej zdobycze i porażki. 14. Polska myśl demokratyczna a standardy europejskie. 

 
Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie

-symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W04 
Ma wiedzę o historii i tradycji demokracji w 

Polsce. Zna poglądy głównych jej 

rzeczników i obrońców. 

I.P6S_WG. p P6U_W 
Kolokwium I 

2. K_W05 

Dostrzega i rozumie rolę demokracji we 

współczesnym świecie. Rozumie jaką cenę 

musiały zapłacić pokolenia jej obrońców za 

jej urzeczywistnienie. 

I.P6S_WK P6U_W 

3. K_W07 

Zna oryginalny wkład polskich myślicieli w 

budowę nowoczesnej demokracji, rozumie 

specyficzne uwarunkowania narodowe 

demokracji w Polsce. 

I.P6S_WK P6U_W 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U08 

Potrafi odróżniać różne historycznie 

ukształtowane postaci demokracji. Posiada 

umiejętność dostrzegania uwarunkowań 

narodowych demokracji na przykładzie 

Polski i ewentualnego dostrzegania ich u 

innych narodów. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

Kolokwium II 
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5. K_K02 

Jest zdolny do samodzielnej oceny jakości i 

wartości demokracji. Ma podstawowe 

przygotowanie do jej obrony na forum 

publicznym. 

I.P6S_UU P6U_U 

Aktywność w dyskusji 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

6. K_KO6 
Potrafi dążyć do systematycznego rozwoju 

poprzez poszerzanie nabytej wiedzy i 

umiejętności. 

I.P6S_KK P6U_K 
Kolokwium I i II 

 
Nazwa przedmiotu: Współczesna antropologia filozoficzna 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady /30 /2 

 

Status przedmiotu: Przedmioty kierunkowe do wyboru 

 

Treści programowe:  

1. Co o człowieku wiedziała starożytność. 

2. Człowiek średniowieczny i świat jego pojęć 

3. Człowiek renesansu – narodziny nowożytnej filozofii człowieka 

4. Oświecenie jako epoka uformowania się nowoczesnej wizji człowieka 

5. Znaczenie romantyzmu i pozytywizmu w kształtowaniu się polskich wyobrażeń o człowieku 

6. Koncepcja człowieka w neotomizmie i personalizmie XX wieku 

7. Człowiek w filozofii Maxa Schellera i Romana Ingardena 

8. Człowiek w filozofii egzystencjalnej 

9. Marksistowska koncepcja człowieka 

10. Rola etnologii dla współczesnej antropologii filozoficznej 

11. Psychoanaliza i neopsychoanaliza o człowieku 

12. Homo ludens i homo oeconomicus 

13. Człowiek jednowymiarowy według Herberta Marcuse i człowiek nowoczesny w ujęciu Zygmunta Baumana 

14.  Człowiek w teatrze życia codziennego 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie

-symbol 

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W05 

Student zna historyczne i współczesne wizje 

człowieka. Wie, że rozumienie i 

samorozumienie człowieka ulegało ewolucji. 

Wie o istnieniu współczesnych różnic w 

poglądach na człowieka i sens jego życia. 

I.P6S_WK P6U_W 

 

 

Praca zaliczeniowa. 

2. K_W05 Ma wiedzę na temat przyczyn rozbieżności 

postaw wobec świata u różnych ludzi. 
I.P6S_WK P6U_W Praca zaliczeniowa. 

3. K_W05 Wie jak samodzielnie zdobywać wiedzę na 

temat spraw ludzkich. 
I.P6S_WK P6U_W Praca zaliczeniowa. 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U12 Posiada umiejętność prawidłowej analizy 

relacji międzyludzkich 
I.P6S_UW.p P6U_U 

 

Praca zaliczeniowa. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

5. K_K06 
Potrafi dążyć do systematycznego 

rozwoju poprzez poszerzanie nabytej 

wiedzy i umiejętności. 

I.P6S_KK P6U_K 
 

Praca zaliczeniowa. 
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Nazwa przedmiotu: Logika 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady /30 /2 

 

Status przedmiotu: Przedmioty kierunkowe do wyboru 

 

Treści programowe:  

1. Co o człowieku wiedziała starożytność. 

2. Człowiek średniowieczny i świat jego pojęć 

3. Człowiek renesansu – narodziny nowożytnej filozofii człowieka 

4. Oświecenie jako epoka uformowania się nowoczesnej wizji człowieka 

5. Znaczenie romantyzmu i pozytywizmu w kształtowaniu się polskich wyobrażeń o człowieku 

6. Koncepcja człowieka w neotomizmie i personalizmie XX wieku 

7. Człowiek w filozofii Maxa Schellera i Romana Ingardena 

8. Człowiek w filozofii egzystencjalnej 

9. Marksistowska koncepcja człowieka 

10. Rola etnologii dla współczesnej antropologii filozoficznej 

11. Psychoanaliza i neopsychoanaliza o człowieku 

12. Homo ludens i homo oeconomicus 

13. Człowiek jednowymiarowy według Herberta Marcuse i człowiek nowoczesny w ujęciu Zygmunta Baumana 

14.  Człowiek w teatrze życia codziennego 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol 

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W06 

Zna podstawowe pojęcia logiki języka i 

logiki formalnej. Zna podstawowe rodzaje 

wnioskowania i wie, że nie są one 

równocenne. Wie, że podstawowe czynności 

stosowane w nauce, jak definiowanie, 

dzielenie czy wnioskowanie podlegają 

regułom poprawności. 

I.P6S_WG. p P6U_W 

 

 

Kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

2. 

K_U02 Posiada umiejętność omawiania czynności 

poznawczych, potrafi poprawnie definiować, 

dzielić, wnioskować, dowodzić. Potrafi 

dostrzec i nazwać błędy w słownym 

przekazywaniu myśli. 

I.P6S_UW.p I.P6S_UW.p  

Kolokwium 

3. K_U010 Precyzyjnie posługuje się językiem P6U_U P6U_U Kolokwium 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

4. 
K_K01 Jest zdolny do logicznego i analitycznego 

myślenia. Jest bardziej krytyczny 

(niedogmatyczny). 

I.P6S_UU  P6U_U  Kolokwium 

5. 
K_K08 Umie uzasadnić swoje stanowisko 

posługując się racjonalną argumentacją 

I.P6S_UK

  
P6U_U Kolokwium 

 

Nazwa przedmiotu: Kryzys i zmiana społeczna w myśli europejskiej 

 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady /30 /2 

 

Status przedmiotu: Przedmioty kierunkowe do wyboru 

 

Treści programowe:  

 

1. Kryzys demokracji ateńskiej i jego odzwierciedlenie w twórczości Platona 2. De civitate Dei Aureliusza Augustyna 
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jako reakcja na kryzys imperium rzymskiego 3. Tomizm jako filozofia porządku feudalnego 4. Bolesne narodziny 

nowożytności. Moralność a potrzeba realizacji celów polityki wg Machiavellego. Utopie renesansu jako wyraz tęsknoty 

za zmianą porządku społecznego 5. Umowa społeczna jako wyraz kształtowania się nowej podmiotowości i artykulacji 

potrzeby zmiany modelu władzy 6. Heglowska wizja historii jako reakcja na Rewolucję Francuską i jej następstwa 7. C. 

H. de Saint – Simon i A. Comte o potrzebie nowego ładu społecznego 8. Kryzys i zmiana społeczna w myśli Karola 

Marksa 9. Charakterystyka nowoczesności wg Maxa Webera 10. 11. Utopie XX wieku. Szczęście ludu pracującego i 

szczęście rasy panów 12. Filozofia wobec totalitaryzmu i wojny światowej 13. Kryzys racjonalności i rozkwit kultury 

masowej14. Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy 15. Społeczeństwo spektaklu Guy Deborda. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol 

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W08 

Student wie, że wielkie kryzysy i przesilenia 

społeczne powodują podejmowanie prób 

intelektualnego ich opanowania. Zna 

przykłady takich intelektualnych prób. Wie, 

że i nasza współczesność jest przedmiotem 

namysłu myślicieli różnych specjalności. 

I.P6S_WK P6U_W 

 

 

Kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

2. 

K_U01 Umie racjonalnie przeanalizować sytuację 

kryzysu i przesilenia społecznego, potrafi 

sięgnąć do literatury dla pogłębienia 

rozumienia procesu społecznego. 

I.P6S_UW.p P6U_U  

Kolokwium 

3. 

K_K08 Student jest zdolny do odważnego spojrzenia 

w przyszłość. Ma świadomość, że nie 

musimy być bezradni wobec kryzysu i 

zmiany społecznej. Ma szanse twórczo 

odnieść się do zmiennego procesu 

historycznego 

I.P6S_UK P6U_U Kolokwium 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

4. 
K_K07 Jest zdolny do logicznego i analitycznego 

myślenia. Jest bardziej krytyczny 

(niedogmatyczny). 

I.P6S_KO  P6U_K  Kolokwium 

 

Nazwa przedmiotu: Twórcze rozwiązywanie konfliktów 

 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady /30 /2 

 

Status przedmiotu: Przedmioty kierunkowe do wyboru 

 

Treści programowe:  

W1 – wykład wprowadzający; definicje i geneza konfliktu; W2 – Rodzaje konfliktów i ich przebieg; W3 – Tradycyjne i 

nowoczesne metody rozwiązywania konfliktów; W4 – Konflikt w organizacji; W5 – Zarządzanie przez konflikt; W6 – 

Rola komunikacji w rozwiązywaniu konfliktów; W7,8 – Negocjacje; W9 – Negocjacje w biznesie; W10 – Mediacja jako 

strategia rozwiązywania konfliktów. Zaliczenie końcowe przedmiotu. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbole

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesieni

e-symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 
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1. K_W04 
Ma podstawową wiedzę o rodzajach relacji 

społeczno-ekonomicznych i rządzących nimi 

prawidłowościach. 

I.P6S_WG. p P6U_W 

 

Test końcowy  

 

 

 

2. K_W05 

Ma podstawową wiedzę o roli i miejscu 

człowieka jako podmiotu tworzącego i 

działającego w strukturach ekonomicznych 

oraz rozumie problemy wyborów 

gospodarczych. 

I.P6S_WK 

 

P6U_W 

 

 

 

Test końcowy  

 

UMIEJĘTNOŚCI 

3. K_U08 

Posiada umiejętność rozumienia i 

analizowania podstawowych zjawisk 

gospodarczo–społecznych oraz zdolność ich 

oceny. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

 

 

Test końcowy  

 

4. K_K01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

doskonalenia się, wyznacza kierunki i ścieżki 

własnego rozwoju zawodowego i osobistego. 

I.P6S_UU P6U_U 
Test końcowy  

 

5. K_K02 
Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej 

różne role, w tym kierownicze i 

wykonawcze. 

I.P6S_UO P6U_U 

 

Test końcowy  

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

6. K_K06 
Potrafi dążyć do systematycznego rozwoju 

poprzez poszerzanie nabytej wiedzy i 

umiejętności. 

I.P6S_KK 

 

P6U_K 

 

 

Test końcowy  

 

 

Nazwa przedmiotu: Encyklopedia prawa 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady/30/3 

 

Status przedmiotu: obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

Encyklopedia prawa: 1. Pojęcie prawa i jego funkcje. 2. Praworządność. 3. Pojęcie, budowa i charakter normy prawnej. 

4. Stosunek prawny. 5. Zdarzenie prawne. 6. Stosowanie prawa. 7. Wykładnia prawa i jej rodzaje. 8. Kolizje i luki w 

prawie. Źródła prawa. 9. Prawo konstytucyjne, 10. Prawo administracyjne.  11. Prawo finansowe. 12. Prawo karne. 13. 

Prawo cywilne. 14. Prawo rodzinne. 15. Prawo pracy 

 
Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie

-symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W07 

Ma wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych, organizacyjnych, moralnych i 

etycznych kształtujących struktury i 

instytucje społeczno – ekonomiczne 

I.P6S_WK P6U_W 

 

Egzamin pisemny w 

formie testu  

 

UMIEJĘTNOŚCI 
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2. K_U06 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę i 

umiejętności pozyskane w trakcie 

praktyki zawodowej do rozstrzygnięcia 

dylematów gospodarczych. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

Egzamin pisemny w 

formie testu  

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

3. K_KO5 

Potrafi prawidłowo posługiwać się 

podstawowymi normami i regułami 

prawnymi, zawodowymi i etycznymi w 

celu rozwiązania konkretnych 

problemów społeczno-gospodarczych. 

I.P6S_KR P6U_K 

Egzamin pisemny w 

formie testu  

 
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady/30/2 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

I. Prawo cywilne – część ogólna: 1. Źródła prawa cywilnego. 2.  Pojęcie  

i elementy stosunku cywilnoprawnego (przedmiot, podmiot, treść).  3. Zdolność prawna. 4. Zdolność do czynności 

prawnych. 5. Ochrona dóbr osobistych.  

6. Przedstawicielstwo i jego rodzaje. 7. Pełnomocnictwo i jego rodzaje 8. Sposoby zawierania umów. 9. Wady 

oświadczenia woli. 10. Przedawnienie i terminy zawite  

II. Prawo cywilne - własność i inne prawa rzeczowe 11.  Pojęcie i rodzaje praw rzeczowych. 12. Prawo własności. 

13. Użytkowanie wieczyste. 14. Ograniczone prawa rzeczowe  

III. Prawo cywilne – zobowiązania: 15. Wielość dłużników i wierzycieli. 16. Czyny niedozwolone. 17. Wykonanie 

zobowiązań i skutki ich niewykonania. 18. Bezpodstawne wzbogacenie. 19. Zmiana wierzyciela lub dłużnika. 20. 

Umowy zobowiązaniowe  

IV. Prawo cywilne – spadki: 21. Dziedziczenie ustawowe. 22. Rozrządzenia na wypadek śmierci. 23. Zachowek. 24. 

Stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia. 

 
Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie

-symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W07 

Ma wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych, organizacyjnych, moralnych i 

etycznych kształtujących struktury i 

instytucje społeczno – ekonomiczne 

I.P6S_WK P6U_W 

 

Egzamin pisemny w 

formie testu  

 

UMIEJĘTNOŚCI 

2. K_U06 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę i 

umiejętności pozyskane w trakcie 

praktyki zawodowej do rozstrzygnięcia 

dylematów gospodarczych. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

Egzamin pisemny w 

formie testu  

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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3. K_KO5 

Potrafi prawidłowo posługiwać się 

podstawowymi normami i regułami 

prawnymi, zawodowymi i etycznymi w 

celu rozwiązania konkretnych 

problemów społeczno-gospodarczych. 

I.P6S_KR P6U_K 

Egzamin pisemny w 

formie testu  

 

Nazwa przedmiotu: Matematyka 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady i ćwiczenia/30 i 30/6 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

W1- Ciągi, granica ciągu, własności granicy, granice ciągów specjalnych.  

W2- Szeregi liczbowe, kryteria zbieżności szeregów.  

W3- Granica funkcji i ciągłość funkcji, funkcje hiperboliczne i funkcje cyklometryczne. 

W4- Pochodna funkcji, interpretacja geometryczna pochodnej. 

W5- Różniczkowanie funkcji elementarnych, twierdzenia o różniczkowaniu funkcji złożonej i funkcji odwrotnej. 

W6 - Tw. Lagrange’a, ekstrema funkcji. Interpretacja ekonomiczna pochodnej. 

W7 - Pochodna rzędu drugiego, rodzaje wypukłości funkcji, punkty przegięcia. 

W8- Badanie przebiegu zmienności funkcji.  

W9- Całka nieoznaczona, tw. „o całkowaniu przez części” i „o całkowaniu przez podstawienie”. 

W10- Metody całkowania funkcji elementarnych i złożonych, całkowanie funkcji wymiernych. 

W11- Całka oznaczona - wzór Newtona-Leibniza, własności całki oznaczonej. 

W12 Tw. „o całkowaniu przez części” i „o całkowaniu przez podstawienie” dla całki oznaczonej. 

W13 Metody obliczania całki oznaczonej. 

W14- Interpretacja geometryczna i ekonomiczna całki oznaczonej. Przykłady zastosowań. 

W15- Całka niewłaściwa. Przykłady zastosowań. 

 
Ćwiczenia: 

C1-Ciągi i ich zastosowanie w ekonomii (oprocentowanie kapitału), obliczanie granic ciągu.  

C2 -Badanie zbieżności szeregów liczbowych.  

C3- Obliczanie granic funkcji i badanie ciągłości funkcji. Wykresy funkcji hiperbolicznych i funkcji cyklometrycznych. 

C1-C6. Kolokwium 

C4- Obliczanie pochodnej z definicji. Różniczkowanie funkcji elementarnych. 

C5- Różniczkowanie funkcji złożonych, 

C6- Wyznaczanie elastyczności funkcji. Równanie stycznej. 

C7- Powtórzenie ćwiczeń C1-C6. Kolokwium 

C8 - Znajdowanie ekstremów funkcji.  

C9- Badanie przebiegu zmienności funkcji. C4-C9. Kolokwium 

C10-Metody całkowania funkcji elementarnych. 

C11 Całkowanie funkcji złożonych i funkcji wymiernych. 

C12- Obliczanie całek oznaczonych - wzór Newtona-Leibniza.  

C13- - Zastosowanie całki oznaczonej. 

C14 -Wyznaczanie całek niewłaściwych. 

C15 -Powtórzenie ćwiczeń C10-C14. Kolokwium. 

 
Efekty uczenia się dla przedmiotu: 
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Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie

-symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W06 
Zna podstawowe definicje i twierdzenia 

dotyczące granicy ciągów szeregu oraz 

podstawowe kryteria zbieżności. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

 

Sprawdziany, 

egzamin. 

 

2. K_W06 

Zna podstawowe pojęcia dotyczące 

analizy funkcji jednej zmiennej: granicy 

funkcji i jej pochodnej. Zna twierdzenia 

o różniczkowalności funkcji 

elementarnych, ekstremach i punktach 

przegięcia. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

 

Sprawdziany, 

egzamin. 

 

3. K_W06 

Zna definicje i twierdzenia dotyczące 

całki nieoznaczonej i całki oznaczonej 

oraz metod całkowania prostych funkcji 

elementarnych. Zna definicję całki 

niewłaściwej. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

 

Sprawdziany, 

egzamin. 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U02 

Potrafi stosować znane twierdzenia do 

obliczania granicy ciągów oraz podstawowe 

kryteria zbieżności szeregów. 
 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

 

Kolokwia, egzamin. 

5. K_U02 

Potrafi obliczać pochodne funkcji 

elementarnych, pochodne ich sum, 

iloczynów, ilorazów i prostych złożeń 

ekstremów, przedziałów wypukłości i 

punktów przegięcia. Stosuje pochodne 

funkcji do wyznaczania elastyczności.  
 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

 

Kolokwia, egzamin. 

6. K_U02 

Potrafi obliczać całki nieoznaczone i 

oznaczone z prostych funkcji elementarnych 

i stosować metody całowania przez części i 

podstawienia. Potrafi obliczać całkę 

niewłaściwą. 
 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

 

Kolokwia, egzamin. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

3. K_KO6 

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie 

potrzebę dalszego kształcenia. Potrafi 

formułować opinie na temat podstawowych 

zagadnień matematycznych. 

I.P6S_KK P6U_K 

Sprawdziany, kolokwia, 

egzamin. 

 

Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej 

 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady /15/1 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

1. Dobra intelektualne we współczesnej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. Źródła praw na dobrach 

niematerialnych. 2. Zakres przedmiotowy praw autorskich. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3 Utwory 

pierwotne i zależne, prawa osobiste i majątkowe. Plagiat, cytat, dozwolony użytek prywatny i publiczny. Utwory w sieci. 

4.Transfer własności intelektualnej. Licencje, creative commons, organizacje zbiorowego zarządzania. 5. Prawo 

własności przemysłowej. 6. Wynalazki i patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia 
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geograficzne, topografie układów scalonych. 7. Naruszenia praw chroniących własność intelektualną. Nieuczciwa 

konkurencja. 8. Dziedzictwo kulturowe i komercjalizacja przedsięwzięć innowacyjnych 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W10 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i 

zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego. 

I.P6S_WK  

 

P6U_W  

 

 

Kolokwium I i II 

2. K_WO7 

Ma wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych, organizacyjnych, moralnych i 

etycznych kształtujących struktury i 

instytucje społeczno– ekonomiczne. 

I.P6S_WK  
 

P6U_W  
 

Kolokwium I i II 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

3. K_K01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy 

i umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego doskonalenia się, wyznacza 

kierunki i ścieżki własnego rozwoju 

zawodowego i osobistego 

I.P6S_UU  
 

P6U_U  
 

 

Kolokwium I i II 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

4. K_UO5 

Potrafi prawidłowo posługiwać się 

podstawowymi normami i regułami 

prawnymi, zawodowymi i etycznymi w 

celu rozwiązania konkretnych 

problemów społeczno-gospodarczych 

I.P6S_KR  
 

P6U_K  
 

 

Kolokwium I i II 

5. K_KO4 

Identyfikuje i rozstrzyga dylematy 

związane z wykonywaniem zawodu 

ekonomisty oraz  

z przestrzeganiem zasad etyki 

zawodowej.  

I.P6S_KR  
 

P6U_K  
 

Kolokwium I i II 

 
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie środowiskiem i ekologia 

 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady /15/1 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

Wprowadzenie - podstawowe pojęcia z zakresu ekologii, geneza i istota koncepcji rozwoju zrównoważonego.  

Problemy ochrony atmosfery. 

Zanieczyszczenie wód  

Problemy dotyczące ścieków 

Problemy dotyczące odpadów,  

Zagrożenia i ochrona biosfery, zachowanie różnorodności biologicznej, ochrona gleb, problemy dotyczące żywności 

Drgania, promieniowanie, hałas 

Krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony środowiska, monitoring środowiskowy 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 
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WIEDZA 

1. K_W01 

Posiada podstawową wiedzę z zakresu 

procesów racjonalnego gospodarowania 

środowiskiem i ich relacji z innymi naukami 

społecznymi. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

 

Kolokwium lub 

pisemna praca 

zaliczeniowa 

2. K_W05 
Rozumie problemy wyborów gospodarczych 

ze względu na uwarunkowania 

środowiskowe. 

I.P6S_WK P6U_W 
Kolokwium lub 

pisemna praca 

zaliczeniowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

3. K_U02 

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną 

do opisu procesów kształtowania środowiska 

łącząc je z ogólnym procesem zarządzania 

firmą. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

Kolokwium lub 

pisemna praca 

zaliczeniowa 

4. K_U08 

Posiada umiejętność rozumienia i 

analizowania podstawowych zjawisk 

gospodarczo – społecznych związanych z 

rozwojem zrównoważonym. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

Kolokwium lub 

pisemna praca 

zaliczeniowa 

5. K_KO1 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

doskonalenia się ze względu na zmieniające 

się przepisy środowiskowe. 

I.P6S_UU P6U_U 

Kolokwium lub 

pisemna praca 

zaliczeniowa 

6. K_KO5 
Umie współdziałać w przygotowaniu  

projektów gospodarczych uwzględniając 

uwarunkowania ekologiczne. 

I.P6S_UO P6U_U 
Kolokwium lub 

pisemna praca 

zaliczeniowa 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

7. K_U05 

Potrafi prawidłowo posługiwać się 

podstawowymi normami i regułami 

prawnymi do zaplanowania wstępnego 

przeglądu środowiskowego. 

I.P6S_KR P6U_K 

Kolokwium lub 

pisemna praca 

zaliczeniowa 

 

 

Nazwa przedmiotu: Matematyka w ekonomii 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady i ćwiczenia/15 i 30/3 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

1) Działania na macierzach. 

2) Obliczanie wyznaczników, własności wyznaczników. 

3) Zastosowanie macierzy odwrotnej do rozwiązywania równań macierzowych. Wzory Cramera dla układów równań 

liniowych.   

4) Badanie rozwiązalności układów równań liniowych, metoda eliminacji Gaussa dla układów równań liniowych. 

5) Wyznaczanie rozwiązania ogólnego oraz rozwiązań bazowych układu równań liniowych. Rozwiązywanie układów 

nierówności liniowych. Kolokwium 1 

6) Obliczanie granic i pochodnych kierunkowych funkcji wielu zmiennych. 

7) Obliczanie pochodnych cząstkowych funkcji wielu zmiennych.  

8) Znajdowanie  ekstremów bezwarunkowych funkcji wielu zmiennych. 

9) Znajdowanie  ekstremów warunkowych funkcji wielu zmiennych.   

10) Wyznaczanie najmniejszej i największej wartości funkcji na zbiorach domkniętych i ograniczonych.  

11) Kolokwium 2 

12) Wyznaczanie prawdopodobieństwa zdarzeń - prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność zdarzeń  i wzór 

Bayesa. 

13) Rozkłady zmiennej losowej skokowe i ciągłe. Wyznaczanie dystrybuanty. 

14) Obliczanie wartości oczekiwanej, wariancji, mediany i mody. Zastosowanie nierówności Czebyszewa. 

15)  Kolokwium 3. 
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Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie

-symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W06 

Zna pojęcie macierzy,  działań na 

macierzach, wyznacznika oraz zna własności 

wyznaczników. Zna pojęcie macierzy 

odwrotnej oraz zna  podstawy teorii układów 

równań: wzory Cramera, przekształcenia 

elementarne i  twierdzenie Kroneckera -

Capellego. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

 

Sprawdziany, 

egzamin. 

 

2. K_W06 

Ma wiedzę dotyczącą podstaw analizy 

matematycznej funkcji wielu zmiennych: 

granicy i ciągłości funkcji, pochodnych 

cząstkowych, ekstremów bezwarunkowych i 

warunkowych. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

 

Sprawdziany, 

egzamin. 

 

3. K_W06 

Posiada wiedzę dotyczącą podstaw teorii 

prawdopodobieństwa, rozkładów zmiennej 

losowej oraz ich parametrów. I.P6S_WG.p P6U_W 

 

Sprawdziany, 

egzamin. 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U02 

Potrafi wykonywać działania na macierzach, 

obliczać wyznaczniki oraz wyznaczać 

macierz odwrotną do macierzy nieosobliwej. 

Potrafi rozwiązywać układy równań 

liniowych przez stosowanie wzorów 

Cramera oraz przekształceń elementarnych. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

 

Kolokwia, egzamin. 

5. K_U02 

Potrafi obliczać pochodne kierunkowe i 

cząstkowe funkcji wielu zmiennych oraz 

znajdować ekstrema bezwarunkowe i 

warunkowe funkcji wielu zmiennych. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

 

Kolokwia, egzamin. 

6. K_U02 

Oblicza wartości prawdopodobieństwa w 

przypadku klasycznym; stosuje wzór na 

prawdopodobieństwo całkowite i wzór 

Bayesa.  Oblicza dystrybuantę, wartość 

oczekiwaną, wariancję, modę i medianę 

zmiennych losowych o danym rozkładzie 

skokowym i ciągłym. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

 

Kolokwia, egzamin. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

3. K_KO6 

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie 

potrzebę dalszego kształcenia. Potrafi 

formułować opinie na temat podstawowych 

zagadnień matematycznych. 

I.P6S_KK P6U_K 

Sprawdziany, kolokwia, 

egzamin. 

 
Nazwa przedmiotu: Statystyka i badania rynku 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady i ćwiczenia/15 i 30/4 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 
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Podstawowe pojęcia. Przedmiot i zadania statystyki jako nauki. Organizacja i przebieg badania statystycznego.   

Opis statystyczny. Charakterystyki liczbowe struktury zbiorowości.  Klasyczne i pozycyjne miary tendencji centralnej. 

Klasyczne i pozycyjne miary zróżnicowania i asymetrii.   

Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych. Liniowy model regresji dwóch zmiennych. Metoda najmniejszych 

kwadratów.  

Metody badania dokładności oszacowanej funkcji regresji, współczynnik determinacji. Współczynnik zbieżności. 

Korelacja cech jakościowych (niemierzalnych).  

Statystyczny opis dynamiki zjawisk. Szeregi chronologiczne.  

Podstawy teorii indeksów ekonomicznych. Indeksy indywidualne.   

Indeksy agregatowe dla wielkości absolutnych.  

Analiza dynamiki zjawisk złożonych (stosunkowych).  

Wyodrębnienie tendencji rozwojowej zjawisk. Trend liniowy. 

Badanie wahań sezonowych. Metoda mechaniczna i analityczna. 

 

Ćwiczenia: 

Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego: szereg szczegółowy, rozdzielczy punktowy, rozdzielczy z 

przedziałami klasowymi. Wskaźnik struktury, skumulowany wskaźnik struktury, dystrybuanta empiryczna.  

Prezentacja graficzna szeregów statystycznych.  

Wskaźniki natężenia. Średnia harmoniczna.   

Klasyczne i pozycyjne miary tendencji centralnej. Średnia arytmetyczna, dominanta, mediana, kwartyl pierwszy i trzeci. 

Klasyczne i pozycyjne miary zróżnicowania i asymetrii.  

Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Liniowy model regresji 

dwóch zmiennych. Współczynniki regresji. Metody badania dokładności oszacowanej funkcji regresji współczynnik 

determinacji. Współczynnik zbieżności. 

 Korelacja cech jakościowych (niemierzalnych). Korelacja rang Spearmana. 

 Szeregi czasowe momentów i okresów. Średnia chronologiczna.  

Indeksy indywidualne łańcuchowe i jednopodstawowe.  

Indywidualne indeksy cen, ilości i wartości. 

Indeksy agregatowe dla wielkości absolutnych. Formuły Paaschego i Laspeyresa. Równość indeksowa.  

Wyodrębnienie tendencji rozwojowej zjawisk.Trend liniowy. Badanie wahań sezonowych. Metoda mechaniczna i 

analityczna. 

Wyznaczanie poznanych wskaźników z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, programu Statistica. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. KW06 

Posiada wiedzę o metodach i narzędziach 

statystycznych niezbędnych do analizy 

zjawisk gospodarczych i społecznych, potrafi 

wybrać właściwe narzędzia do 

przeprowadzenia badania statystycznego. 

I.P6S_WG. p P6U_W 

 

Egzamin pisemny w 

formie testu 

UMIEJĘTNOŚCI 

2. K_U04 
Potrafi stosować metody opisu 

statystycznego, wyznaczać miary średnie, 

zróżnicowania i asymetrii.  

I.P6S_UW.p P6U_U 
Praca pisemna 

Projekt 

3. K_U06 
Potrafi zbadać korelację i regresję, dokonać 

analizy dynamiki zjawisk. 
I.P6S_UW.p P6U_U 

4. K_K01 
Potrafi formułować logiczne wnioski z 

samodzielnie przeprowadzonych badań. 

Rozumie potrzebę dalszego kształcenia. 

I.P6S_UU P6U_U 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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5. 
K_U05 

 

Potrafi stosować metody opisu 

statystycznego, wyznaczać miary średnie, 

zróżnicowania i asymetrii.  

I.P6S_KR P6U_K 
Praca pisemna 

Projekt 

 

Nazwa przedmiotu: Ekonometria i jej zastosowania 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady i ćwiczenia/30 i 15/3 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

1. Modelowanie zjawisk ekonomicznych - zagadnienia wprowadzające przedmiot ekonometrii, pojęcie modelu 

ekonometrycznego, klasyfikacja modeli ekonometrycznych, etapy badania ekonometrycznego.  

2. Podejmowanie optymalnych decyzji (modele optymalizacyjne). Podstawy programowania liniowego (PL) - model 

programowania liniowego, warunki ograniczające, funkcja kryterium, typowe modele decyzyjne programowania 

liniowego (programowanie produkcji, zagadnienie diety, zagadnienie rozkroju), graficzna metoda rozwiązywania zadań 

PL, algorytm simpleks, rodzaje rozwiązań.  

3. Jednorównaniowe modele ekonometryczne.  

3.1. Metoda najmniejszych kwadratów (MNK), estymacja parametrów modelu, szacowanie parametrów struktury 

stochastycznej modelu (średni błąd szacunku, średnie błędy ocen parametrów)  

3.2. Weryfikacja statystyczna i merytoryczna modelu, ocena dopasowania modelu (średnie błędy, współczynnik 

determinacji, autokorelacja składnika losowego, współliniowość zmiennych objaśniających, test istotności parametrów 

(t-Studenta), ocena i interpretacja parametrów.  

3.3 Wykorzystanie modeli jednorównaniowych, założenia i konstrukcja prognoz, mierniki dokładności prognoz, typowe 

zastosowania modeli jednorównaniowych (produkcja, konsumpcja, handel zagraniczny, zatrudnienie).  

4. Modele wielorównaniowe - postacie modeli wielorównaniowych, problemy estymacji modeli wielorównaniowych, 

pojęcie i typy symulacji, mnożniki bezpośrednie i opóźnione, przykłady modeli. 

 
Ćwiczenia: 

1. Liniowy model ekonometryczny jednorównaniowy.  

2. Metoda estymacji KMNK i weryfikacja modelu.  

3. Programowanie liniowe: metoda graficzna i algorytm simpleks.  

4. Wielorównaniowe modele ekonometryczne. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie

-symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W04 

Zna i rozumie relacje społeczno-

ekonomiczne i prawidłowo interpretuje 

je w oparciu o wyniki badań 

prowadzonych przy wykorzystaniu 

metod ekonometrycznych. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

Egzamin pisemny 

składający się z 

części opisowej oraz 

rozwiązywania 

zadań.  
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2. K_W06 

Ma wiedze z zakresu statystyki i 

ekonometrii umożliwiającą 

przeprowadzenie analizy i 

prognozowania zjawisk społeczno-

ekonomicznych. Ma wiedze na temat 

modelowania ekonometrycznego, zna 

różne klasy modeli ekonometrycznych, 

etapy budowy modelu 

ekonometrycznego, zna metody 

estymacji jego parametrów i weryfikacji 

modelu. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

Kolokwium w formie 

odpowiedzi na 

pytania i 

rozwiązywanie zadań 

z użyciem komputera. 

UMIEJĘTNOŚCI 

3. K_U02 

Potrafi samodzielnie sformułować 

problem, zebrać odpowiednie dane 

statystyczne, a następnie zbudować 

prosty model ekonometryczny 

opisujący zjawiska ekonomiczne i 

zinterpretować uzyskane wyniki z 

użyciem arkusza kalkulacyjnego lub np. 

programu Gretl. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

Egzamin pisemny 

składający się z 

części opisowej oraz 

rozwiązywania 

zadań. Kolokwium w 

formie odpowiedzi 

na pytania i 

rozwiązywanie zadań 

z użyciem 

komputera. 

4. K_U04 

Potrafi rozwiązywać liniowe problemy 

optymalizacyjne z wykorzystaniem 

arkusza kalkulacyjnego. Potrafi dokonać 

weryfikacji modelu ekonometrycznego 

przy pomocy poznanych metod i 

wskaźników statystycznych oraz ocenić 

jego przydatność do prognozowania. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

Egzamin pisemny 

składający się z 

części opisowej oraz 

rozwiązywania 

zadań. Kolokwium w 

formie odpowiedzi 

na pytania i 

rozwiązywanie zadań 

z użyciem 

komputera. 

5. K_U07 

Szacuje parametry modelu 

jednorównaniowego i dokonuje jego 

weryfikacji i interpretacji wykorzystuje 

metody analiz sektorowych do 

prognozowania otoczenia 

przedsiębiorstwa. I.P6S_UW.p P6U_U 

 

Egzamin pisemny 

składający się z 

części opisowej oraz 

rozwiązywania 

zadań. Kolokwium w 

formie odpowiedzi 

na pytania i 

rozwiązywanie zadań 

z użyciem 

komputera. 

6. K_K03 

Specyfikuje modele ekonometryczne 

posiłkując się literaturą i własnymi 

doświadczeniami, wyciąga wnioski z 

kolejnych etapów analizy. 
I.P6S_UO  

 

P6U_U  

 

 

Egzamin pisemny 

składający się z 

części opisowej oraz 

rozwiązywania 

zadań. Kolokwium w 

formie odpowiedzi 

na pytania i 

rozwiązywanie zadań 

z użyciem 

komputera. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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7. K_KO6 
Jest chętny do systematycznego 

rozwoju, realizacji nowych projektów i 

zadań, poszukiwań odpowiedzi. 

I.P6S_KK P6U_K 
Praca na zajęciach, 

praca domowa 

8.  K_KO7 

Wykazuje się zaangażowaniem i 

kreatywnością w trakcie dyskusji, 

potrafi myśleć, stawiać zarówno pytania 

jak i udzielać odpowiedzi.  

I.P6S_KK  

 
P6U_K 

Praca na zajęciach, 

praca domowa 

 
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do mikroekonomii 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady i ćwiczenia/30 i 30/6 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

 

1. Pojęcie ekonomii, jej funkcje, podejście mikro-i makroekonomiczne.  

2. Proces postępowania badawczego w ekonomii, cechy i metody badawcze, prawa, teorie, modele ekonomiczne. 

Narzędzia ekonomisty. 

3. Istota gospodarowania, cele gospodarcze mikro-podmiotów i zakres analizy teoretycznej. 

4. Istota wyboru ekonomicznego. Granica możliwości produkcyjnych 

5. Zasada racjonalnego gospodarowania 

6. Gospodarowanie a własność. Systemy gospodarcze i ich główne cechy.  

7. Gospodarka rynkowa Warunki powstania i cechy, funkcje, wady i zalety. Rynek i jego typologia 

8. Popyt i jego determinanty i paradoksy. Graficzna ilustracja zależności. 

9. Elastyczność popytu,  mierzenie, zastosowania, determinanty. 

10. Podaż i jej determinanty. Podaż w okresie ultrakrótkim, krótkim i długim, ilustracja graficzna. 

11. Elastyczność cenowa podaży. 

12. Równowaga rynkowa. Szczególne warunki równowagi, skutki ingerencji rządu w rynek. 

13. Warunki równowagi dynamicznej (model pajęczyny). 

14. Konsument, założenia do teorii zachowania konsumenta, użyteczność całkowita, marginalna –zależności, 

Pierwsze i drugie prawo Gossena. 

15. Krzywe obojętności, malejąca marginalna stopa substytucji. 

16. Ograniczenia konsumenta. Linia budżetowa, zbiór budżetowy, zmiany położenia i nachylenia linii budżetowej.  

17. Równowaga konsumenta (wyjaśnienie graficzne i ekonomiczne). Równowaga w warunkach zmian dochodu, 

cen. Przykłady dóbr normalnych, podrzędnych. 

18. Efekt dochodowy i efekt substytucji zmiany cen. 

19. Konsument na rynku pracy. Problem wyboru: czas pracy-czas wolny.  

20. Optymalizacja konsumpcji w czasie. 

 

Ćwiczenia: 

1. Narzędzia ekonomisty- przykłady praktycznego zastosowania narzędzi. 

2. Popyt i jego determinanty oraz paradoksy. Graficzna ilustracja zależności. 

3. Mierzenie elastyczności popytu, praktyczne obliczanie. Przykłady zastosowania  w praktyce.  

4. Podaż i jej determinanty. Podaż w okresie ultrakrótkim, krótkim i długim, ilustracja graficzna. 

5. Mierzenie elastyczności cenowej podaży. Praktyczne zastosowanie. 

6. Równowaga rynkowa. Szczególne warunki równowagi rynkowej. 

7. Skutki dla równowagi rynkowej ingerencji rządu.  

8. Skutki równowagi dynamicznej (model pajęczyny). 

9. Użyteczność.  Pierwsze i drugie prawo Gossena.  

10. Krzywe obojętności, malejąca marginalna stopa substytucji.  

11. Ograniczenia konsumenta.  
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12. Równowaga konsumenta i jej zmiany w warunkach zmian dochodu, cen i ich skutki dla konsumenta. Przykłady 

dóbr normalnych, podrzędnych. 

13. Istota efektu dochodowego  i substytucyjnego zmiany cen. Rola dóbr normalnych i podrzędnych 

14. Problem wyboru konsumenta: czas pracy-czas wolny.  

15. Optymalizacja konsumpcji w czasie. 

16. Nadwyżka konsumenta i producenta. 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W01 
Ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk 

ekonomicznych i ich relacji z innymi 

naukami społecznymi. 

I.P6S_WG.p 
 

P6U_W 

 

Egzamin 

2. K_W02 

Ma podstawową wiedzę o strukturach i 

instytucjach społeczno–ekonomicznych, 

funkcjonujących na poziomie lokalnym, 

regionalnym, krajowym i 

międzynarodowym. 

I.P6S_WG.p 

 

P6U_W 

 

Egzamin 

3. K_W12 

Ma wiedzę na temat podmiotowej struktury 

rynku i zachowania na nim konsumentów, a 

także dostrzega jej znaczenie w 

podejmowaniu decyzji menedżerskich. 

I.P6S_WG.p 

 

P6U_W 

 

Egzamin 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U02 

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną 

do opisu procesów i zjawisk ekonomicznych 

oraz praktycznie ją wykorzystywać do 

rozwiazywania podstawowych problemów 

mikro i makroekonomicznych.  

 

I.P6S_UW.p P6U-U 

 

Egzamin/kolokwium 

5. K_U07 

Analizuje rozwiązania elementarnych 

problemów z zakresu funkcjonowania 

przedsiębiorstwa i podejmowanych decyzji 

menedżerskich oraz finansów i 

rachunkowości, proponując odpowiednie 

rozstrzygnięcia.  

 

I.P6S_UW.p P6U-U 

 

Egzamin/kolokwium 

6. K_U013 

Potrafi ocenić skutki decyzji ekonomicznych 

przedsiębiorstwa działającego w skali 

lokalnej, regionalnej, krajowej i 

międzynarodowej.  

 

I.P6S_UK.p P6U-U 

 

Egzamin/kolokwium 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

7. K_K04 
Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane 

z wykonywaniem zawodu ekonomisty oraz z 

przestrzeganiem zasad etyki zawodowej 

I.P6S_KR P6U-K 
Egzamin/kolokwium 

8. K_K06 
Potrafi dążyć do systematycznego rozwoju 

poprzez poszerzanie nabytej wiedzy i 

umiejętności.  

I.P6S_KK P6U-K 
Egzamin/kolokwium 

9. K_K07 Jest kreatywny, potrafi myśleć i działać w 

sposób zaangażowany i przedsiębiorczy. 
I.P6S_KO P6U-K Egzamin/kolokwium 

 

Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady i ćwiczenia/30 i 30/4 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  
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Wykłady: 

 

1. Funkcja produkcji firmy, pojęcie krótkiego i długiego okresu działalności firmy, prawo nieproporcjonalnych 

przychodów, substytucja i komplementarność czynników wytwórczych, optimum produkcji, ścieżka ekspansji 

produkcji. 

2. Teoria kosztów, istota i pomiar kosztów. Koszty ekonomiczne a koszty w rachunkowości. Funkcje kosztów w 

krótkim i długim okresie. Analiza kosztów przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie- ujęcie graficzne.  

3. Charakterystyka struktur rynkowych. Wyznaczanie optimum przedsiębiorstwa w warunkach: konkurencji 

doskonałej, monopolu w krótkim i długim okresie. 

4.  Analiza strategii i wyznaczanie optimum firmy w warunkach oligopolu i konkurencji monopolistycznej. 

5. Teoria podziału.  Analiza rynku pracy. Popyt i podaż na konkurencyjnym rynku pracy – krótko i długookresowe 

determinanty popytu na pracę. Analiza rynku ziemi i kapitału – renta gruntowa, procent i zysk. 

 

Ćwiczenia: 

1. Funkcja produkcji firmy, pojęcie krótkiego i długiego okresu działalności firmy, prawo nieproporcjonalnych 

przychodów, substytucja i komplementarność czynników wytwórczych, optimum produkcji, ścieżka ekspansji 

produkcji. 

2.  Analiza kosztów przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie- ujęcie graficzne.  

3. Charakterystyka struktur rynkowych. Wyznaczanie optimum przedsiębiorstwa w warunkach: konkurencji 

doskonałej, monopolu w krótkim i długim okresie 

4.  Analiza strategii i wyznaczanie optimum firmy w warunkach oligopolu i konkurencji monopolistycznej.  

5. Analiza rynku pracy. Popyt i podaż na konkurencyjnym rynku pracy – krótko i długookresowe determinanty popytu 

na pracę.  

6. Analiza rynku ziemi i kapitału – renta gruntowa, procent i zysk. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W01 
Ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk 

ekonomicznych i ich relacji z innymi 

naukami społecznymi. 

I.P6S_WG.p 
 

P6U_W 

 

Egzamin 

2. K_W02 

Ma podstawową wiedzę o strukturach i 

instytucjach społeczno–ekonomicznych, 

funkcjonujących na poziomie lokalnym, 

regionalnym, krajowym i 

międzynarodowym. 

I.P6S_WG.p 

 

P6U_W 

 

Egzamin 

3. K_W12 

Ma wiedzę na temat podmiotowej struktury 

rynku i zachowania na nim konsumentów, a 

także dostrzega jej znaczenie w 

podejmowaniu decyzji menedżerskich. 

I.P6S_WG.p 

 

P6U_W 

 

Egzamin 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U02 

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną 

do opisu procesów i zjawisk ekonomicznych 

oraz praktycznie ją wykorzystywać do 

rozwiazywania podstawowych problemów 

mikro i makroekonomicznych.  

 

I.P6S_UW.p P6U-U 

 

Egzamin/kolokwium 

5. K_U07 

Analizuje rozwiązania elementarnych 

problemów z zakresu funkcjonowania 

przedsiębiorstwa i podejmowanych decyzji 

menedżerskich oraz finansów i 

rachunkowości, proponując odpowiednie 

rozstrzygnięcia.  

 

I.P6S_UW.p P6U-U 

 

Egzamin/kolokwium 
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6. K_U13 

Potrafi ocenić skutki decyzji ekonomicznych 

przedsiębiorstwa działającego w skali 

lokalnej, regionalnej, krajowej i 

międzynarodowej.  

 

I.P6S_UK.p P6U-U 

 

Egzamin/kolokwium 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

7. K_K04 
Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane 

z wykonywaniem zawodu ekonomisty oraz z 

przestrzeganiem zasad etyki zawodowej 

I.P6S_KR P6U-K 
Egzamin/kolokwium 

8. K_K06 
Potrafi dążyć do systematycznego rozwoju 

poprzez poszerzanie nabytej wiedzy i 

umiejętności.  

I.P6S_KK P6U-K 
Egzamin/kolokwium 

9. K_K07 
Jest kreatywny, potrafi myśleć i działać w 

sposób zaangażowany i przedsiębiorczy. 
I.P6S_KO P6U-K 

Egzamin/kolokwium 

 
Nazwa przedmiotu: Podstawy makroekonomii 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady i ćwiczenia/30 i 30/6 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

 

Pojęcie i problemy makroekonomii. Determinanty produkcji w okresie krótkim. Mnożnik. Wzrost gospodarczy w okresie 

długim. Dualne efekty inwestycji. Cykl koniunkturalny. Inwestycyjna teoria cyklu. Budżet państwa. Deficyt budżetowy 

i dług publiczny. Polityka fiskalna. Automatyczne stabilizatory koniunktury. System pieniężno-kredytowy. Działalność 

banków. Bank centralny i jego funkcje. Polityka pieniężna. Inflacja i jej przyczyny. Popytowa, kosztowa i 

monetarystyczna teoria inflacji. Pojęcie i typy bezrobocia. Teorie bezrobocia: neoklasyczna, keynesistowska, naturalnej 

stopy bezrobocia, NAIRU. Problemy gospodarki otwartej. Bilans handlowy i bilans płatniczy. Kurs walutowy. 

Determinanty kursu walutowego. Skutki zmian kursu walutowego. 

 

Ćwiczenia: 

 

Model ruchu okrężnego w gospodarce. Agregacja. Metody obliczania PKB. Mechanizm działania mnożnika. Dualne 

efekty inwestycji. Wahania koniunkturalne w gospodarce. Finansowanie deficytu budżetowego. Rodzaje podatków. 

Kreacja pieniądza. Rola stopy procentowej w gospodarce. Mierzenie inflacji. Inflacja w Polsce i innych krajach. 

Bezrobocie w Polsce i innych krajach. Polityka państwa na rynku pracy. Bilans handlowy i bilans płatniczy. Handel 

zagraniczny w Polsce. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_WO3 

Ma podstawową wiedzę  o relacjach 

między poszczególnymi elementami  

struktury społeczno- ekonomicznej , o 

celach funkcjonowania tych struktur 

i prawidłowościach kształtujących te 

relacje i cele. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

 

Egzamin  

kolokwia 

dyskusja na zajęciach 

2. K_WO9 

Ma wiedzę na temat struktur i 

instytucji gospodarczych, 

wzajemnych relacji i ich 

historycznego rozwoju 

I.P6S_WG.p P6U_W 
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3. K_W16 

Ma podstawową wiedzę z zakresu 

działalności finansów publicznych, 

rynków finansowych, 

przedsiębiorstw, banków, instytucji 

oraz zakładów ubezpieczeń. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U04 

Potrafi wykorzystywać wybrane metody i 

narzędzia do prognozowania zjawisk i 

procesów gospodarczych oraz określenia 

ich praktycznych skutków 

ekonomicznych, finansowych i 

społecznych. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

Egzamin 

ćwiczenia 

odpowiedzi na zajęciach 

5. K_U06 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę i 

umiejętności pozyskane w trakcie 

praktyki zawodowej do rozstrzygnięcia 

dylematów gospodarczych. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

6. K_KO8 

Posiada umiejętność wyrażania 

własnych poglądów, formułowania i 

uzasadniania opinii dotyczących 

istotnych kwestii ekonomicznych, 

społecznych i światopoglądowych 

I.P6S_UK P6U_U 
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

7.  

K_U05 

Potrafi prawidłowo posługiwać się 

podstawowymi normami i regułami 

prawnymi, zawodowymi i etycznymi w 

celu rozwiązania  konkretnych problemów 

społeczno - gospodarczych 

I.P6S_KR P6U_K 

Aktywność na zajęciach 

dyskusja w grupie 

 
Nazwa przedmiotu: Ekonomia integracji europejskiej 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady i ćwiczenia/30 i 15/4 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

 

1.Pojęcie i istota integracji – rodzaje i formy integracji. 2. Etapy integracji europejskiej – organizacje europejskie przed 

utworzeniem wspólnoty Europejskiej. 3UE jako stadium integracji europejskiej – system prawny, ramy instytucjonalne i 

mechanizm podejmowania decyzji w UE.4. Funkcjonowanie wspólnego rynku wewnętrznego UE 5. Wspólna polityka 

handlowa i traktatowe  stosunki handlowe z krajami trzecimi 6. Wspólna polityka konkurencji i pomocy publicznej 7. 

Polityka przemysłowa i przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencja 8. Wspólny rynek transportowy i wspólne 

regulacje odnośnie do transportu 9. Wspólna polityka rolna i funkcjonowanie wspólnego rynku rolno-żywnościowego 

10, Unia walutowa – wspólny pieniądz , kryteria konwergencji 11. Problemy spójności społeczno-gospodarczej w UE – 

polityka spójności i  regionalna polityka strukturalna 12. Traktatowe warunki członkostwa w UE; ramy organizacyjno-

prawne przygotowania nowych krajów do członkostwa; kryteria kopenhaskie; warunki opuszczenia UE 13. Dynamika 

integracji europejskiej – debaty o przyszłości UE w kontekście globalnym (TTIP, inne umowy z krajami trzecimi o 

wolnym handlu, polityczne warunki integracji). 

Ćwiczenia: 

1. Co to jest integracja gospodarcza- przyczyny integracji, rodzaje, formy 2. Wspólnoty europejskie jako forma integracji 

poprzedzająca UE 3. Filary Unii Europejskiej – zasady współpracy krajów w ramach poszczególnych filarów; co to jest 

filar traktatowy? 4. Procedura podejmowania decyzji w UE – system instytucji ponadnarodowych, rola krajów 

członkowskich w procesie przygotowania decyzji 5. Swobody rynku wewnętrznego – swoboda przepływu towarów 6. 
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Swobody rynku wewnętrznego – przepływ osób i warunki ograniczające 7. Swoboda przepływu usług – problemy z 

przepływem usług (handel internetowy, usługi bankowe, płatnicze itp.) 8. Prawa konsumenta w świetle polityki dotyczącej 

obywateli – prawo do informacji, prawa autorskie itp. 9. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa –  obszar 

wolności, bezpieczeństwo i sprawiedliwości  oraz współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 

– II i III filar UE  10. Przyszłość UE – dylematy polityczne i ekonomiczne; koszty i korzyści integracji. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W02 

Student ma podstawową wiedze o procesach 

integracji gospodarczej, instytucjach , 

procesach podejmowania decyzji na 

poziomie międzynarodowym 

I.P6S_WG.p 

 

P6U_W 

 

Egzamin 

2. K_W03 

Student rozumie istotę Unii Europejskiej, 

stadia integracji i mechanizm 

funkcjonowania  oraz relacje ekonomiczne 

pomiędzy UE a krajami członkowskimi 

I.P6S_WG.p P6U_W 

 

Egzamin 

3. K_W08 

Ma wiedzę  o  zmianach  struktur 

gospodarczych i instytucjach  

międzynarodowych oraz o synergicznych 

efektach , będących skutkiem integracji 

europejskiej 

I.P6S_WK P6U_W 

 

Egzamin 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U02 
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną  

płynącą z procesów integracji i praktycznie 

odnieść ją do polskiej gospodarki   

I.P6S_UW.p P6U_U 
 

Egzamin/kolokwium 

5. K_U03 
Potrafi zanalizować zjawiska i procesy 

ekonomiczne, będące skutkiem integracji 
I.P6S_UW.p P6U_U 

 

Egzamin/kolokwium 

6. K_U08 

Student umie i rozumie oraz potrafi 

analizować podstawowe zjawiska i procesy  

w gospodarce, będące skutkiem integracji 

gospodarczej 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

Egzamin/kolokwium 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

7. K_K04 
Student rozumie potrzebę doskonalenia 

nabytej wiedzy i umiejętności 
I.P6S_KK P6U_K 

Egzamin/kolokwium 

8. K_K06 
Student potrafi zidentyfikować i 

rozstrzygnąć dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu ekonomisty 

I.P6S_KK P6U-K 
Egzamin/kolokwium 

9. K_K07 
Student potrafi myśleć i oceniać 

ekonomiczne zjawiska i procesy 
I.P6S_KR P6U_K 

Egzamin/kolokwium 

 
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady i ćwiczenia/30 i 30/4 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

 

1. Wprowadzenie do rachunkowości. Przedmiot, zadania, funkcje i podstawy prawne rachunkowości. (2) 2. 

Charakterystyka majątku i źródeł jego finansowania.  Bilans i zasady jego sporządzania: (4) 3. Typy operacji 

gospodarczych i zasady ich ewidencji na kontach księgowych. (2)  4. Konta analityczne i syntetyczne. Zestawienie 

obrotów i sald. Poprawianie błędów księgowych. (2) 5. Ewidencja aktywów trwałych.  Metody liczenia amortyzacji. (4)  

6. Ewidencja środków pieniężnych oraz długo- i  krótkoterminowych aktywów finansowych. (4) 7. Klasyfikacja i 
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ewidencja rozrachunków. Sporządzanie listy płac pracowników (4) 8. Metody wyceny materiałów i towarów. Ewidencja 

materiałów i towarów. (4) 9. Zasady ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej (produkcyjnej); 

klasyfikacja kosztów, warianty ewidencji i rozliczania kosztów.. Zasady wyceny i ewidencji wyrobów gotowych (2) 10.  

Warianty ustalania wyniku finansowego i sporządzania rachunku zysków i strat  (2)  

 

Ćwiczenia: 

 

1.  Ujęcie bilansowe majątku przedsiębiorstwa. Bilans i zasady jego sporządzania (2) 2. Typy operacji gospodarczych i 

zasady ich ewidencji na kontach księgowych (2) 3. Konta analityczne i syntetyczne. Zestawienie obrotów i sald. 

Poprawianie błędów księgowych. (2)  4. Ewidencja aktywów trwałych. Metody liczenia amortyzacji. (4) 5 Kolokwium (2)  

6. Ewidencja środków pieniężnych oraz długo- i  krótkoterminowych aktywów finansowych (3) 7. Klasyfikacja i ewidencja 

rozrachunków.  Sporządzanie listy płac pracowników (3) 8. Metody wyceny materiałów i towarów. Ewidencja materiałów 

i towarów. (4)  9. Zasady ewidencji kosztów  działalności operacyjnej (produkcyjnej); klasyfikacja kosztów, warianty 

ewidencji i rozliczania kosztów. Zasady wyceny i ewidencji wyrobów gotowych. (2)  10. Ustalanie wyniku finansowego i 

sporządzanie rachunku zysków i strat (2) 11. Kolokwium (2) 12. Zadania całościowe  - od bilansu do bilansu (2). 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_WO7 

Ma wiedzę dotyczącą przepisów ustawy o 

rachunkowości, w szczególności w 

zakresie wyceny poszczególnych 

składników majątku i sporządzania 

sprawozdań finansowych. 

I.P6S_WK P6U_W 

Efekty kształcenia w 

zakresie wiedzy są 

oceniane  na podstawie 

egzaminu pisemnego. 

Testy w systemie 

moodle. 

2. 
K_W14 

 

Zna metody wyceny poszczególnych 

składników majątku i zasady ich ewidencji 

na kontach księgowych. 

I.P6S_WG. p P6U_W 

Efekty kształcenia w 

zakresie wiedzy są 

oceniane  na podstawie 

egzaminu pisemnego. 

Testy w systemie 

moodle. 

3. K_W15 

Ma podstawową wiedzę o środkach 

gospodarczych, źródłach ich finansowania 

i operacjach kształtujących wynik 

finansowy przedsiębiorstwa. 

I.P6S_WG. p P6U_W 

Efekty kształcenia w 

zakresie wiedzy są 

oceniane  na podstawie 

egzaminu pisemnego. 

Testy w systemie 

moodle. 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U07 

Posiada umiejętność ewidencjonowania 

operacji gospodarczych na kontach 

księgowych, zarówno syntetycznych, jak i 

analitycznych, bilansowych i wynikowych. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

Kolokwium (zadania do 

rozwiązania), 

aktywność na zajęciach, 

praca domowa (zadania 

do samodzielnego 

rozwiązania) 

5. K_U14 

Potrafi klasyfikować składniki majątkowe i 

źródła ich finansowania w bilansie 

przedsiębiorstwa. Potrafi sporządzić bilans, 

ustalić wynik finansowy i sporządzić 

rachunek zysków i strat w wariancie 

porównawczym i kalkulacyjnym. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

Kolokwium (zadania do 

rozwiązania), 

aktywność na zajęciach, 

praca domowa (zadania 

do samodzielnego 

rozwiązania) 

6. K_KO1 

Ma świadomość ciągłego uzupełniania 

wiedzy z powodu zmian  przepisów 

prawnych (ustawa o rachunkowości). 

Potrafi określić, czy jego zainteresowania i 

cechy osobiste pretendują go do pracy w 

księgowości. 

I.P6S_UU P6U_U 
Ocena aktywności 

podczas zajęć. 

Samoocena studenta.  
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

7. K_U05 

Potrafi prawidłowo interpretować przepisy 

ustawy o rachunkowości w celu dokonania 

rzetelnej i wiarygodnej wyceny składników 

majątku i źródeł ich finansowania oraz 

ustalenia wyniku finansowego. 

I.P6S_KR P6U_K 

Kolokwium (zadania do 

rozwiązania), 

aktywność na zajęciach, 

praca domowa (zadania 

do samodzielnego 

rozwiązania) 

 

 

Nazwa przedmiotu: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady i ćwiczenia/15 i 15/3 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

 

1. Przedmiot i ewolucja nauki o przedsiębiorstwie. 2. Otoczenie przedsiębiorstwa. Cele i misja przedsiębiorstwa. 3. Cykl 

życia przedsiębiorstwa. 4. Potencjał i działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. 5. Kapitał przedsiębiorstwa i jego 

zmiany. 6. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. 7. Zarządzanie, planowanie i motywowanie w przedsiębiorstwie. 8. 

Ocena działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. 9. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa i jej kształtowanie.10. 

Upadłość i uzdrawianie przedsiębiorstwa. Przyczyny upadłości i przeciwdziałanie stanom krytycznym. Postępowanie 

naprawcze. 11. Przedsiębiorstwo a rynek. Struktury i rodzaje rynków. Marketing w działalności przedsiębiorstwa. 12. 

Polityka cenowa przedsiębiorstwa. Polityka antymonopolowa. 13. Współpraca przedsiębiorstwa z innymi podmiotami 

gospodarczymi. 14. Przedsiębiorstwo a państwo. Zakres i formy regulacji działalności przedsiębiorstwa przez państwo. 

15. Stosunki przedsiębiorstwa z samorządem terytorialnym. 

 

Ćwiczenia: 

 

1. Geneza i istota przedsiębiorstwa. 2. Rodzaje przedsiębiorstw wyróżnione ze względu na kryterium własności, pozycji 

rynkowej, wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju działalności. 3. Porównanie ważniejszych cech spółek prawa polskiego. 4. 

Problemy wyboru formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa. 5. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw – 

cele i formy. Prywatyzacja pośrednia i bezpośrednia. 6. Przekrojowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. 

Logistyka w przedsiębiorstwie. Kompleksowe zarządzanie jakością. Controlling. 7. Uruchamianie działalności 

gospodarczej. Warunki formalne związane z tworzeniem przedsiębiorstwa. 8. Gospodarowanie majątkiem trwałym 

przedsiębiorstwa. Skład majątku trwałego. 9. Podział środków trwałych. Miary wykorzystania środków trwałych. 10. 

Gospodarowanie majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa. Skład majątku obrotowego. Miary efektywności 

wykorzystania majątku obrotowego. 11.Główne czynniki obniżające materiałochłonność. Czynniki kształtujące zapasy 

produkcyjne. 12. Potencjał ludzki. Funkcja personalna i jej uwarunkowania. Zatrudnienie i jego racjonalizacja. 13. 

Organizacja i sterowanie produkcją. System i proces produkcyjny. Zasady racjonalnej organizacji procesu 

produkcyjnego. 14. Typy i formy produkcji. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. 
K_WO5 

 

Posiada wiedzę o roli i miejscu 

przedsiębiorcy w strukturach 

ekonomicznych 

P6U_W I.P6S_WK 
 

Egzamin, kolokwium 
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2. 
K_WO7 

 

Ma wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych kształtujących funkcjonowanie 

jednostek gospodarczych 

P6U_W I.P6S_WK Egzamin, kolokwium. 

3. 
K_W11 

 

Ma podstawową wiedzę w zakresie 

funkcjonowania przedsiębiorstwa we 

wszystkich jego sferach. 

P6U_W I.P6S_WK 
 

Egzamin, kolokwium. 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. 
K_U02 

 

Potrafi, w przypadku tworzenia 

działalności na własny rachunek, dokonać 

wyboru formy prawno-organizacyjnej 

przedsiębiorstwa. 

P6U_U I.P6S_UW.p 

 

Egzamin, kolokwium, 

studium przypadku – 

praca indywidualna. 

5. 
K_U06 

 

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do 

wskazania przyczyn upadłości i sposobów 

przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym 

w przedsiębiorstwie. 

 

P6U_U I.P6S_UW.p 
Egzamin, kolokwium, 

studium przypadku – 

praca indywidualna. 

6. 
K_U09 

 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do 

opracowania pracy pisemnej, dotyczącej 

zagadnień związanych z funkcjonowaniem 

przedsiębiorstwa, i przedstawienia jej na 

forum grupy. 

P6U_U I.P6S_UK 
Egzamin, kolokwium, 

studium przypadku – 

praca indywidualna. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

7. 
K_KO6 

 

Potrafi dążyć do systematycznego rozwoju 

poprzez przygotowanie prezentacji 

dotyczycącej przekrojowych koncepcji 

zarządzania lub innego zagadnienia z 

obszaru działalności przedsiębiorstwa. 

P6U_K I.P6S_KK 

Student podczas 

ćwiczeń opracowuje w 

grupie prezentację 

dotyczącą wybranej 

koncepcji zarządzania 

lub innego zagadnienia. 

Student opracowuje 

indywidualnie ustną 

wypowiedź na temat 

wybranego zagadnienia 

z publikacji 

prezentowanych na 

stronach PARP lub 

GUS. 

8. K_KO7 

Potrafi wyznaczyć sobie cele w 

przygotowaniu ustnej prezentacji 

wybranego zagadnienia związanego z 

przedsiębiorczością. 

P6U_K I.P6S_KO 

Student podczas 

ćwiczeń opracowuje w 

grupie prezentację 

dotyczącą wybranej 

koncepcji zarządzania. 

Student opracowuje 

indywidualnie ustną 

wypowiedź na temat 

wybranego zagadnienia 

z publikacji 

prezentowanych na 

stronach PARP lub 

GUS. 

 

 

Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady i ćwiczenia/15 i 15/3 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  
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Wykłady: 

 

Pojęcie, istota i rodzaje analizy ekonomicznej oraz jej rola w procesie zarządzania jednostką gospodarczą.  

Metody analizy. Źródła informacji wykorzystywane w analizie.  

Ocena działalności przedsiębiorstwa uwzględniająca analizę środków trwałych, przychodów, kosztów, zysku/straty  

Zarządzanie przez wartość i ocena jednostki gospodarczej na podstawie wartości dodanej. 

 

Ćwiczenia: 

 

Źródła informacji wykorzystywane w analizie.  

Analiza sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku środków 

pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, dekompozycja wskaźników.  

Ocena struktury i kosztu kapitałów.  

Ocena jednostki gospodarczej na podstawie wartości dodanej. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W14 

Zna podstawowe pojęcia, kategorie, związki 

funkcyjne i relacje w zakresie analizy 

finansowej przedsiębiorstw, w tym analizę 

bilansu, rachunku zysków i strat, analizę 

wskaźnikową, analizę struktury kapitałowo 

– majątkowej. 

I.P6S_WG. 

p  

 

P6U_W  

 

 

Zaliczenie w formie 

testu, Kolokwium w 

formie rozwiązywania 

zadań. 

2. K_W15 

Ma wiedzę o sposobach finansowania 

działalności gospodarczej (kredyt, leasing, 

verture capital i inne), koszcie kapitału oraz 

czynnikach wpływających na ocenę 

efektywności procesów gospodarczych oraz 

przedsiębiorstw (np. EVA) 

I.P6S_WG. 

p  

 

P6U_W  

 

Zaliczenie w formie 

testu, Kolokwium w 

formie rozwiązywania 

zadań. 

3. K_W13 

Ma wiedze pozwalającą na objaśnienie 

istoty strategii funkcjonowania 

przedsiębiorstw zarówno na rynku 

lokalnym, regionalnym jak również w 

kontekście otoczenia międzynarodowego, 

dzięki wykorzystaniu podstawowego 

zakresu wskaźników i mierników 

finansowych dotyczących zarówno 

przedsiębiorstw jak i jego otoczenia.  

I.P6S_WK  

 

P6U_W  

 

Zaliczenie w formie 

testu, Kolokwium w 

formie rozwiązywania 

zadań. 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U03 
Analizuje i potrafi interpretować zmiany w 

kondycji ekonomiczno – finansowej 

przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki 

I.P6S_UW.p  

 

P6U_U  

 

Kolokwium, Praca na 

zajęciach. Projekt 

badawczy 

5. K_U09 

Potrafi przygotować i zaprezentować 

materiał analityczny dotyczący oceny 

sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, 

prezentujący dane źródłowe, 

przeprowadzoną analizę oraz wnioski z 

dokonanej analizy, zarówno w języku 

polskim jak również w wybranym innym 

obcym języku. 

I.P6S_UK  

 

P6U_U  

 

Kolokwium, Praca na 

zajęciach. Projekt 

badawczy 
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6. K_U14 

Potrafi identyfikować i wskazywać możliwe 

rozwiązania podstawowych problemów w 

dziedzinie zarządzania finansami oraz 

zdolności kredytowej (element oceny 

kondycji ekonomiczno – finansowej). 

I.P6S_UW.p  

 

P6U_U  

 

Kolokwium, Praca na 

zajęciach. Projekt 

badawczy 

7. K_U15 

Potrafi ocenić sytuację ekonomiczno-

finansową podmiotów gospodarczych, 

zarówno w kontekście struktury 

finansowania, kosztów kapitału, struktury 

kapitałowo - majątkowej jak również z 

punktu widzenia efektywności działania 

firmy lub projektu inwestycyjnego.  

I.P6S_UW.p  

 

P6U_U  

 

Kolokwium, Praca na 

zajęciach. Projekt 

badawczy 

8. K_U10 

Potrafi w trakcie dyskusji odnieść się do 

teorii ekonomicznych oraz dorobku innych 

dyscyplin pokrewnych, szczególnie w 

przypadku dyskusji dotyczących rynku 

globalnego i przedsiębiorstwo 

ponadnarodowych 

I.P6S_UK  

 

P6U_U  

 

Kolokwium, Praca na 

zajęciach. Projekt 

badawczy 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

9. K_K06 
Jest chętny do systematycznego rozwoju, 

realizacji nowych projektów i zadań, 

poszukiwań odpowiedzi. 

I.P6S_KK  

 

P6U_K  

 

Praca na zajęciach. 

Projekt badawczy 

10. K_K07 

Wykazuje się zaangażowaniem i 

kreatywnością w trakcie dyskusji, potrafi 

myśleć, stawiać zarówno pytania jak i 

udzielać odpowiedzi.  

I.P6S_KO  

 

P6U_K  

 

Praca na zajęciach. 

Projekt badawczy 

 
Nazwa przedmiotu: Podstawy organizacji i zarządzanie 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady/30/2 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

 

1. Rys historyczny organizacji i zarządzania 

2. Pojęcia z zakresu podstaw zarządzania. Podstawowe koncepcje i metody zarządzania 

3. Proces zarządzania i jego elementy. Funkcje zarządzania 

4. Organizacja i jej otoczenie 

5. Planowanie w organizacji - planowanie strategiczne i operacyjne 

6. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie 

7. Struktury organizacyjne 

8. Kierowanie, organizacja pracy własnej, style kierowania, motywacja, przywództwo 

9. Zarządzanie pracownikami 

10. Koncepcje i zasady kontrolowania 

11. Komunikowanie się w przedsiębiorstwie 

12. Kulturowe uwarunkowania organizacji i zarządzania. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 
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1. K_W01 

Zna terminologię w zakresie nauk o 

zarządzaniu, rozumie znaczenie 

organizacji i zarządzania, funkcjonowaniu 

podmiotów gospodarczych. 

I.P6S_WG. p 
P6U_W  
 

Kolokwium lub 

pisemna praca 

zaliczeniowa (jedne lub 

dwa) 

2. K_W03 
Umie zdefiniować istotę zarządzania i 

menedżera oraz scharakteryzować ich 

znaczenie dla organizacji. 

I.P6S_WG. p 
P6U_W  
 

Kolokwium lub 

pisemna praca 

zaliczeniowa (jedne lub 

dwa) 

3. K_W09 Zna tradycyjne i współczesne metody 

zarządzania 
I.P6S_WG.p P6U_W  

Kolokwium lub 

pisemna praca 

zaliczeniowa (jedne lub 

dwa) 

UMIEJĘTNOŚCI 

5. K_U01 
Potrafi zdefiniować charakter otoczenia i 

jego wpływ na organizację. 
I.P6S_UW.p P6U_U 

Kolokwium lub 

pisemna praca 

zaliczeniowa (jedne lub 

dwa) 

6. K_U03 

Umie diagnozować przejawy 

niesprawności w działaniu organizacji, 

określić ich przyczyny i skutki oraz 

zaproponować właściwe rozwiązanie. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

Kolokwium lub 

pisemna praca 

zaliczeniowa (jedne lub 

dwa) 

7. K_U04 

Potrafi ocenić przydatność narzędzi i 

metod wykorzystywanych w obszarze 

zarzadzania dla potrzeb rozwiązywania 

konkretnych problemów. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

Kolokwium lub 

pisemna praca 

zaliczeniowa (jedne lub 

dwa) 

8. K_KO8 

Jest zdolny do rzetelnej, obiektywnej i 

krytycznej oceny różnych obszarów 

zarządzania organizacją. 
I.P6S_UK P6U_U 

Kolokwium lub 

pisemna praca 

zaliczeniowa (jedne lub 

dwa) 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

9. K_KO6 
Potrafi dążyć do systematycznego rozwoju 

poprzez poszerzanie nabytej wiedzy i 

umiejętności 

I.P6S_KK P6U_K  

Kolokwium lub 

pisemna praca 

zaliczeniowa (jedne lub 

dwa) 

 

Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady i ćwiczenia/30 i 15/3 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

 
1. System i struktura finansów publicznych.  

2. Gospodarka budżetowa i pozabudżetowa.  

3. Planowanie, realizacja i kontrola zadań publicznych.  

4. Budżet, struktura dochodów i wydatków.  

5. Równowaga budżetowa, deficyt budżetowy i dług publiczny.  

6. Podatki – szczególnym dochodem publicznym - ekonomiczny aspekt podatków, klasyfikacja podatków, zasady podatkowe, 

uchylanie się od obowiązku podatkowego (przyczyny, formy, skutki). 

7.  Wydatki sektora publicznego – istota wydatków publicznych i sposoby ich klasyfikacji. 

8. Znaczenie prawa Wagnera. 

9.  Wydatki publiczne a polityka społeczno-gospodarcza.  

10. Problem racjonalizacji wydatków publicznych.  

11. Rola instytucji finansowych w finansowaniu deficytu budżetowego. 

 

Ćwiczenia: 

 
1. Podatek dochodowy od osób prawnych.  
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2. Podatek dochodowy od osób fizycznych.  

3. Podatek od towarów i usług.  

4. Podatek akcyzowy. 

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych.  

6. Podatek od gier.  

7. Podatek od nieruchomości.  

8. Podatek od środków transportu.  

9. Podatek rolny. 

10. Podatek leśny. 

11. Podatki opłacone w formie zryczałtowanej: od przychodów ewidencjonowanych, karta 

podatkowa, od dochodów osób duchownych. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W01 
Ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk 

ekonomicznych i ich relacji z innymi 

naukami społecznymi. 

I.P6S_WG.p P6U_W 
 

Egzamin/kolokwium 

2. K_W04 
Ma podstawową wiedzę o rodzajach relacji 

społeczno – ekonomicznych i rządzących 

nimi prawidłowościach. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

3. K_W09 
Ma wiedzę na temat struktur i instytucji 

gospodarczych, wzajemnych relacji i ich 

historycznego rozwoju 

I.P6S_WG.p P6U_W 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U01 
Umie krytycznie analizować podstawowe 

zjawiska ekonomiczno - społeczne oraz 

związki miedzy nimi. 

I.P6S_UW.p P6U_U 
 

Kolokwium, aktywność 

na zajęciach 

5. K_U03 Analizuje przyczyny i przebieg prostych 

procesów i zjawisk ekonomicznych. 
I.P6S_UW.p P6U_U 

6. K_U16 

Posiada umiejętność rozumienia sposobu 

funkcjonowania systemu finansów 

publicznych, rynków i instytucji 

finansowych. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

7. K_K06 
Jest chętny do systematycznego rozwoju, 

realizacji nowych projektów i zadań, 

poszukiwań odpowiedzi. 

I.P6S_KR P6U_K 
Aktywność na 

zajęciach/dyskusja w 

grupie 

8. K_K07 

Wykazuje się zaangażowaniem i 

kreatywnością w trakcie dyskusji, potrafi 

myśleć, stawiać zarówno pytania jak i 

udzielać odpowiedzi. 

I.P6S_KK P6U_K 

 

Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady/30/3 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

 
1. Polityka społeczna - podstawowe pojęcia i definicje. 

2. Cele, funkcje i zasady polityki społecznej. 

3. Społeczno-ekonomiczne przesłanki stanowienia i realizacji polityki społecznej. 

4. Polityka społeczna - zarys historyczny. 
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5. Ewolucja wyzwań dla polityki społecznej w Polsce w latach 1989-2016. 

6. Teoretyczny i praktyczny wymiar polityki społecznej. 

7. Instytucje i instrumenty realizacji polityki społecznej.  

8. Główne dziedziny polityki społecznej 

    - polityka rodzinna i demograficzna 

    - polityka na rynku pracy 

    - polityka w zakresie edukacji 

    - polityka ochrony zdrowia 

9. Zasady i źródła finansowania polityki społecznej. 

10. Wydatki na realizację polityki społecznej w Polsce i w Unii Europejskiej. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W01 
Ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk 

ekonomicznych i ich relacji z innymi 

naukami społecznymi 

I.P6S_WG. p 
P6U_W  
 

 

Praca zaliczeniowa/ 

kolokwium 

2. K_W03 

Ma podstawową wiedzę  o relacjach 

między poszczególnymi elementami  

struktury społeczno- ekonomicznej , o 

celach funkcjonowania tych struktur i 

prawidłowościach kształtujących te relacje 

i cele 

I.P6S_WG. p 
P6U_W  
 

Praca zaliczeniowa/ 

kolokwium 

3. K_W07 

Ma wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych , organizacyjnych, moralnych i 

etycznych kształtujących struktury i 

instytucje społeczno - ekonomiczne 

I.P6S_WK P6U_W  
Praca zaliczeniowa/ 

kolokwium 

4. K_W08 

Ma wiedzę o procesach zmian struktur i 

instytucji społeczno - ekonomicznych, 

przyczynach tych zmian, ich 

ekonomicznych uwarunkowań i 

konsekwencji 

I.P6S_WK P6U_W  
Praca zaliczeniowa/ 

kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

5. K_U01 
Umie krytycznie analizować podstawowe 

zjawiska ekonomiczno - społeczne oraz 

związki miedzy nimi 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

Praca zaliczeniowa/ 

kolokwium 

6. K_U08 

Posiada umiejętność rozumienia i 

analizowania podstawowych zjawisk 

gospodarczo - społecznych oraz zdolność 

ich oceny 

I.P6S_UW.p P6U_U 
Praca zaliczeniowa/ 

kolokwium 

7. K_U16 

Posiada umiejętność rozumienia sposobu 

funkcjonowania systemu finansów 

publicznych, rynków i instytucji 

finansowych 

I.P6S_UW.p P6U_U 
Praca zaliczeniowa/ 

kolokwium 

8. K_KO8 

Posiada umiejętność wyrażania własnych 

poglądów, formułowania i uzasadniania 

opinii dotyczących istotnych kwestii 

ekonomicznych, społecznych i 

światopoglądowych 

I.P6S_UK P6U_U 
Praca zaliczeniowa/ 

kolokwium 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

9. K_U05 

Potrafi prawidłowo posługiwać się 

podstawowymi normami i regułami 

prawnymi, zawodowymi i etycznymi w 

celu rozwiązania  konkretnych problemów 

społeczno - gospodarczych 

I.P6S_KR P6U_K  

Praca zaliczeniowa/ 

kolokwium 
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Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady i ćwiczenia/15 i 15/3 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

 

1.Polityka gospodarcza-przedmiot, geneza, metoda 

2.Instytucja państwa i jej rola w oddziaływaniu na gospodarkę wg głównych koncepcji teoretycznych 

3 Główne cele  polityki gospodarczej współczesnego państwa 

4. Podstawowe instrumenty polityki gospodarczej 

5.Polityka gospodarcza a sektor publiczny, dobro publiczne 

6. Polityka monetarna 

7 .Rola banku centralnego w prowadzeniu polityki pieniężnej 

8.Polityka budżetowa. 

9.Polityka makroekonomiczna a problem inflacji i bezrobocia 

10. Polityka rozwoju i wzrostu gospodarczego 

11. Wybrane polityki sektorowe- polityka przemysłowa , rolna. 

12.Polityka mikroekonomiczna a niesprawności w funkcjonowaniu rynków 

 

Ćwiczenia: 

 

1. Główne podejścia metodologiczne w badaniu zjawiska polityki gospodarczej. 

 2. Podstawowe funkcje państwa w kształtowaniu ładu gospodarczego 

3. Instytucje i instrumenty polityki pieniężno - kredytowej. 

4. Integracja monetarna Polski z Unią Europejską 

5. Koszty i korzyści  przystąpienia Polski do strefy euro 

6 .Polityka gospodarcza wpływająca na rozwój poprzez wpieranie innowacyjności i budowanie GOW 

7.Spójność gospodarcza i społeczna jako główny cel polityki regionalnej 

8.Wybrane aspekty polityki strukturalnej. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W02 

Zna i rozumie rolę państwa jako podmiotu 

odpowiedzialnego za politykę gospodarczą 

oraz 

wpływ kontekstu instytucjonalnego na 

charakter i kierunki tej polityki 

I.P6S_WG. p  

 

P6U_W  

 

Pisemne zaliczenie 

testowe i opisowe 

 

2. K_W03 Zna i rozumie cele i uwarunkowania 

prowadzenia polityki gospodarczej 

I.P6S_WG. p  

 

P6U_W  

 

Pisemne zaliczenie 

testowe i opisowe 
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3. K_W08 

Ma wiedze pozwalającą na objaśnienie 

istoty strategii funkcjonowania 

przedsiębiorstw zarówno na rynku 

lokalnym, regionalnym jak również w 

kontekście otoczenia międzynarodowego, 

dzięki wykorzystaniu podstawowego 

zakresu wskaźników i mierników 

finansowych dotyczących zarówno 

przedsiębiorstw jak i jego otoczenia.  

I.P6S_UW.p  

 

P6U_W  

 

Pisemne zaliczenie 

testowe i opisowe 

4. K_W09 
Zna i rozumie różne koncepcje prowadzenia 

polityki gospodarczej i ich wpływ na wzrost 

społeczno  - gospodarczy kraju. 

I.P6S_UK  

 

P6U_W  

 

Pisemne zaliczenie 

testowe i opisowe 

UMIEJĘTNOŚCI 

 K_U01 
Potrafi dokonywać samodzielnej analizy 

uwarunkowań i trafności prowadzonej przez 

rządy polityki gospodarczej 

I.P6S_UW.p  

 

P6U_U  

 

 

Kolokwium ( pytania 

opisowe, test) 

 

 K_U04 
Potrafi wykorzystać stosowane w ekonomii 

miary do  interpretowania sytuacji 

gospodarczej kraju 

I.P6S_UW.p  

 

P6U_U  

 

Kolokwium ( pytania 

opisowe, test) 

 

 K_U08  
Potrafi dokonać analizy proponowanych 

form interwencjonizmu ze strony państwa 

I.P6S_UW.p  

 
P6U_U 

Kolokwium ( pytania 

opisowe, test) 

 

 K_U02 

Potrafi nakreślić zakres działania państwa i 

ocenić skutki prowadzonej polityki 

gospodarczej w relacji do przedsiębiorstw, 

gospodarstw 

domowych i innych uczestników życia 

gospodarczego. 

I.P6S_UW.p  

 

P6U_U  

 

Kolokwium ( pytania 

opisowe, test) 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 K_K07 Jest zdolny do dyskusji o programach 

polityki gospodarczej 

I.P6S_KO  

 

P6U_K  

 

Aktywność na 

ćwiczeniach 

 
Nazwa przedmiotu: Gospodarka regionalna i lokalna 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady i ćwiczenia/15 i 15/3 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

 

1. Regiony problemowe w Europie – cechy regionów problemowych i bariery rozwoju. 2.geneza i uwarunkowania 

polityki spójności i regionalnej polityki strukturalnej UE jako polityki wspólnej. 3. Europejski kontekst rozwoju 

regionalnego – cechy restrukturyzacji regionu, aspekty i uwarunkowania przechodzenia regionu od ”wyrównywania” do 

poprawy „konkurencyjności  regionu,  innowacyjności i atrakcyjności dla inwestorów” 4. Mechanizm  rozwoju 

regionalnego w kontekście polityki  wspólnotowej: cele rozwoju (priorytety, tytuły) regiony, spełniające kryteria 

wsparcia, finansowanie, zasady 5. Rola państwa członkowskiego w realizacji polityki rozwoju regionalnego”: relacje 

UE-kraj członkowski w procesie przygotowania, wdrażania i finansowania programu rozwoju gospodarki regionalnej i 

lokalnej  6 Zasady polityki regionalnej w kontekście  subsydiarności i spójności 7. Perspektywa Budżetowa 2014-20 w 

kontekście Strategii Europa 2020 i Europejskiej Strategii Zatrudnienia – cele rozwojowe, zasady, finansowanie projektów 

8. Finansowanie rozwoju regionalnego: cele, zadania i zasady funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności 9. 

Finansowanie rozwoju regionów wiejskich i zdominowanych przez rybołówstwo. 10.Zarzadzanie rozwojem regionu – 

system instytucji i ich kompetencje  na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym 11. System obiegu środków 

finansowych i zasady finansowania ze źródeł publicznych. 12 Kluczowe problemy rozwojowe Polski u progu nowej 

Perspektywy Finansowej. 

 

Ćwiczenia: 
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1. Gospodarka narodowa a gospodarka regionu – cechy i zmiany strukturalne polskiej gospodarki po okresie 

transformacji: przyczyny dysproporcji w rozwoju: wyzwania stojące przed Polską i jej regionami 2. Typy regionów 

problemowych i struktura ich gospodarki: dysparytety społeczne i ekonomiczne między regionami a także wewnątrz  

starej i nowej Unii; głębokość zróżnicowań między regionami w Polsce3. Struktura  administracyjna Polski. 

Kompetencje władz szczebla terenowego: wojewódzkiego, powiatowego, gminnego 4.Cele strategiczne Unii 

Europejskiej  w polityce regionalnej – analiza tabeli celów i instrumentów finansowych w Perspektywie Budżetowej 

2014-20 5. Finansowanie rozwoju regionalnego – zadania dla funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Socjalny, 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) i Funduszu Spójności  oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju  dla 

Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego 6. Rola państw członkowskich w przygotowaniu i realizacji 

planu rozwoju regionów – narodowy plan strategiczny, Wytyczne Wspólnoty, programy operacyjne na szczeblu 

krajowym i regionalnym 7. Analiza Programów Operacyjnych dla Perspektywy Finansowej 2014-20: cele programu, 

zadania, beneficjenci, sposób zarządzania 8. Strategia rozwoju regionu jako podstawowy dokument, i prywatne, będący 

długoletnim programem restrukturyzacji regionu – budowa strategii,  źródła finansowania (środki publiczne polskie i 

zagraniczne), system instytucji zarządzających programem rozwoju na szczeblu regionu. Monitoring  i  kontrola . 9. 

Analiza Programu Operacyjnego dla Mazowsza – przykład koncepcji rozwoju w kontekście UE. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W01 

Ma podstawową wiedze z dziedziny 

rozwoju ekonomicznego, zna podstawowe 

kategorie, rozumie relacje między rozwojem 

gospodarki narodowej a rozwojem regionów 

I.P6S_WG.p P6U_W 

 

Egzamin/kolokwium 

2. K_W02 

Ma podstawową wiedze o strukturach i 

instytucjach funkcjonujących na poziomie 

regionalnym i lokalnym, zna kompetencje 

regionów, gmin i powiatów 

IP6S_Wg.p P6U_W 

 

Egzamin/kolokwium 

3. K_W08 

Rozumie relacje między polityką rozwoju 

regionalnego UE a polityką krajową, zna 

przyczyny, mechanizm i  uwarunkowania 

przyspieszenia rozwoju regionów 

problemowych 

I.P6S_WK P6U_W 

 

Egzamin/kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U03 

Analizuje przyczyny i przebieg prostych 

procesów i zjawisk ekonomicznych 

związanych z rozwojem regionalnym i 

lokalnym 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

Egzamin/kolokwium 

5. K_U08 

Posiada umiejętność rozumienia i 

analizowania podstawowych problemów 

regionów słabo rozwiniętych i zdolność 

oceny ich szans na rozwój 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

Egzamin/kolokwium 

6. K_K05 

Umie współdziałać w przygotowaniu 

projektów dla rozwoju regionalnego, 

uwzględniając mechanizm polityki 

spójności UIE 

I.P6S_U0 P6U_U 

 

Egzamin/kolokwium 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

7. K_K04 

Identyfikuje dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu ekonomisty, 

przestrzeganiem reguł zawodowych, 

zwłaszcza ryzyka związanego z korupcją 

I.P6S_KR P6U_K 

 

Egzamin/kolokwium 

8. K_K06 
Potrafi dążyć do systematycznego rozwoju 

poprzez poszerzanie nabytej wiedzy i 

umiejętności 

I.P6S_KK P6U_K 
 

Egzamin/kolokwium 
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9. K_U05 

Potrafi prawidłowo posługiwać się 

podstawowymi regułami prawnymi z 

zakresu polityki spójności UE i polityki 

regionalnej 

I.P6S_KR P6U_K 

 

Egzamin/kolokwium 

 
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady i ćwiczenia/30 i 15/3 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

 

1.Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych. 2. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura. 

3.Klasyczne i neoklasyczne teorie handlu międzynarodowego. 4 Teoria HOS i teorie alternatywne handlu 

międzynarodowego. 5. Międzynarodowe przepływy kapitałowe. 6.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. 7. 

Migracja zasobów pracy. 8. Zagraniczna polityka handlowa. 9 .Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. 10.Unia 

Europejska jako modelowe ugrupowanie integracyjne. 11.Bilans płatniczy. 12.Kurs walutowy i rynek walutowy. 13. 

Integracja walutowa w Unii Europejskiej. 14.Globalizacja we współczesnej gospodarce światowej. 

 

Ćwiczenia: 

 

1. Międzynarodowy podział pracy a gospodarka światowa. Tradycyjny i produkcyjny międzynarodowy podział pracy. 

Czynniki determinujące międzynarodowy podział pracy. 2.Teoria przewagi absolutnej 3. Teoria przewagi 

komparatywnej 4. Narzędzia badawcze neoklasycznej teorii handlu zagranicznego. Terms of trade. 5. Formy 

międzynarodowego przepływu kapitału 6 .Rozmiary i struktura BIZ w Polsce 7. Cło. Mechanizm cła i jego ekonomiczne 

skutki. 8. Bariery poza i parataryfowe 9 .Unia Europejska – preferencje w handlu 10.Mechanizm integracji gospodarczej 

11.Struktura bilansu płatniczego Polski 12. Rodzaje transakcji na międzynarodowym rynku walutowym. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W01 

Zna podstawowe kategorie i zjawiska z 

zakresu 

ekonomii międzynarodowej 

I.P6S_WG. 

p 

P6U_W  
 

 

Pisemny egzamin 

testowy i opisowy  

 

2. K_W02 

Ma wiedzę i definiuje prawidłowości i 

mechanizmy kształtujące 

międzynarodowy obrót 

gospodarczy, w tym zwłaszcza 

przepływ towarów 

, usług i czynników produkcji 

I.P6S_WG. 

p 

P6U_W  
 

Pisemny egzamin 

testowy i opisowy  

 

3. K_W08 

Ma wiedzę pozwalającą na objaśnienie 

istoty interwencjonizmu państwowego 

w dziedzinie handlu 

międzynarodowego i przepływu 

czynników produkcji. Objaśnia 

finansowe aspekty międzynarodowej 

współpracy gospodarczej, identyfikuje 

znaczenie utrzymania zewnętrznej 

równowagi gospodarczej 

I.P6S_WK 
P6U_W  
 

Pisemny egzamin 

testowy i opisowy  
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UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U02 

Potrafi analizować uwarunkowania i 

obliczać korzyści płynące z 

międzynarodowego obrotu 

gospodarczego 

I.P6S_UW.p  
 

P6U_U  
 

 

Kolokwium ( pytania 

opisowe, zadania) 

 

5. K_U03 

Potrafi dobierać i posługiwać się 

kategoriami ekonomicznymi oraz 

danymi statystycznymi celem oceny 

zjawisk i procesów gospodarczych 

w wymiarze międzynarodowym 

I.P6S_UW.p  
 

P6U_U  
 

Kolokwium ( pytania 

opisowe, zadania) 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

6. K_K07 

Jest zdolny i chętny do dyskusji na 

forum grupy o zjawiskach 

zachodzących w międzynarodowym 

obrocie gospodarczym 

I.P6S_KO  
 

P6U_K  
 

Aktywność na 

ćwiczeniach 

 

Nazwa przedmiotu: Negocjacje w biznesie 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady /30 /2 

 

Status przedmiotu: Przedmioty kierunkowe do wyboru 

 

1. Ekonomiczne i pozaekonomiczne elementy rzeczywistości społecznej 

2. Porozumienie a wszechobecność konfliktów w życiu społecznym, istota negocjacji 

3. Komunikacja w asymetrii informacyjnej i rozbieżności interesów 

4. Wielofazowość i wielostronność negocjacji w biznesie 

5. Proces przygotowania transakcji, problem BATNA, ceny brzegowej, ZOPA, wartości tworzonej 

6. Sposoby prowadzenia negocjacji, ustalanie ram i ocena 

7. Wykorzystanie interesów komplementarnych w osiąganiu consensusu 

8. Problemy ceny, procesu i personalne w negocjacjach biznesowych 

9. Identyfikowanie barier na drodze do zawarcia korzystnej transakcji, uwarunkowania kulturowe 

10. Wielokrotność transakcji a wartości związane z relacjami 

11. Rozwijanie kluczowych kompetencji negocjacyjnych. Skuteczny negocjator 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol 

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W03 
Ma podstawową wiedzę o człowieku 

funkcjonującym w złożonej rzeczywistości 

społecznej 

I.P6S_WG.p P6U_W 
Kolokwium 

2. K_W04 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu 

negocjacji i komunikacji w grupie 
I.P6S_WG.p P6U_W Kolokwium 

4. K_W07 
Posiada wiedzę z zakresu technik 

negocjacyjnych i sposobów rozwiązywania 

konfliktów 

I.P6S_WK P6U_W Kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

5. K_U06 
Rozumie procesy zachodzące podczas 

negocjacji biznesowych 
I.P6S_UW.p P6U_U 

Kolokwium 

6. K_K08 
Umie  wskazać zalety i wady alternatywnych 

rozwiązań przedstawiając własne stanowisko 
I.P6S_UW.p P6U_U Kolokwium 

7. K_K03 Identyfikuje i rozwiązuje problemy w celu 

osiągnięcia consensusu 
I.P6S_UO P6U_U Kolokwium 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

8. K_K06 

Rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia 

kwalifikacji 

Rozumie konieczność rozwijania kompetencji 

negocjacyjnych 

I.P6S_KK P6U_K Klokwium 

 

Nazwa przedmiotu: Komunikacja w działalności gospodarczej 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady /30 /2 

 

Status przedmiotu: Przedmioty kierunkowe do wyboru 

 

W1 - Istota i proces komunikowania się. Potrzeby komunikacyjne współczesnych przedsiębiorstw. W2 - Elementy i cechy 

procesu komunikowania się. W3 - Wymiary komunikowania się i sieci komunikacji. Formy komunikowania się: 

symetryczne, niesymetryczne, jednokierunkowe, dwukierunkowe, formalne, nieformalne, obronne, podtrzymujące. W4 

- Komunikowanie się pisemne i werbalne. W5 - Komunikowanie się niewerbalne. W6 – W8 - Komunikowanie się 

marketingowe przedsiębiorstwa z otoczeniem: reklama, promocja osobista, promocja sprzedaży, public relations. W9 - 

Badania marketingowe jako element komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. W10 - Komunikowanie się 

międzykulturowe. W11 - Techniki grupowego komunikowania się w organizacji. W12 - Metody porozumiewania się w 

organizacji ukierunkowane na zwiększenie partycypacji pracowników. W13 - Techniczne narzędzia wspomagania 

procesu komunikowania się. Systemy informatyczne służące polepszaniu przepływu informacji w organizacji. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol 

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W05 

Ma wiedzę na temat roli i miejsca 

przedsiębiorcy jako podmiotu tworzącego 

właściwe struktury komunikacyjne w 

przedsiębiorstwie. 

I.P6S_WK P6U_W 

Kolokwia 

2. K_W11 
Ma wiedzę na temat metod i technik 

komunikowania się jednostki gospodarczej z 

rynkiem.  

I.P6S_WK P6U_W 

3. K_W12 

Ma podstawową wiedzę z zakresu 

komunikowania się przedsiębiorstwa w 

międzynarodowym otoczeniu 

gospodarczym. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

UMIEJĘTNOŚCI 

5. K_U02 

Potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę 

teoretyczną do rozwiązania problemów 

związanych z komunikowaniem się w 

przedsiębiorstwie. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

Kolokwia, analiza 

przypadków 

6. K_U04 
Potrafi wykorzystać wybrane metody i 

narzędzia do kształtowania właściwej relacji 

przedsiębiorstwa z otoczeniem.  

I.P6S_UK P6U_U 

7. K_K08 
Posiada umiejętność analizowania procesów 

komunikowania się w przedsiębiorstwie i ich 

oceny. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

8. K_K01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego 

doskonalenia w zakresie komunikowania się 

z otoczeniem. 

I.P6S_UU P6U_U 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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10. K_K07 

Potrafi myśleć i działać w sposób 

zaangażowany oraz przedsiębiorczy przy 

rozwiązywaniu problemów z 

komunikowaniem się w przedsiębiorstwie. 

I.P6S_KO P6U_K 

Kolokwia, analiza 

przypadków 

 

Nazwa przedmiotu: Krajowy i unijny rynek pracy 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady /30 /2 

 

Status przedmiotu: Przedmioty kierunkowe do wyboru 

 

1. Podstawowe kategorie rynku pracy. Podaż pracy i popyt na pracę oraz ich determinanty. Płaca. 

2. Zasobowa i strumieniowa analiza rynku pracy. 

3. Podstawowe wskaźniki rynku pracy: Aktywności zawodowej, stopy bezrobocia, stopy zatrudnienia, trójsektorowej 

struktury zatrudnienia. Analiza porównawcza wskaźników w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Wskaźniki 

rynku pracy na regionalnym i lokalnym rynku pracy. 

4.  Główne teorie rynku pracy: neoklasyczna, keynesistowska, poszukiwań na rynku pracy, naturalnej stopy 

bezrobocia, neokeynesistowskie, teorie struktur zatrudnienia. 

5. Tendencje zmian bezrobocia, zatrudnienia, liczby aktywnych zawodowo i trójsektorowej struktury zatrudnienia  w 

Polsce i innych krajach UE. Tendencje na regionalnych i lokalnych rynkach pracy w Polsce. 

6. Instytucje rynku pracy. Regulacje rynku pracy w Polsce i UE. Rodzaje umów o pracę. 

7. Poszukiwanie pracy. Zasady poprawnego CV. List motywacyjny. 

8. Polityka państwa na rynku pracy: pasywna i aktywna. Rola polityki makroekonomicznej. Polityka redukcji 

bezrobocia w Polsce. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol 

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W04 
Zna terminologię w zakresie rynku pracy i 

rozumie zależności teoretyczne występujące 

na tym rynku 

I.P6S_WG.p P6U_W 

 

Sprawdzian pisemny 

testowo-opisowy 

2. K_W06 
Zna metody i sposoby pozyskiwania danych 

statystycznych i informacji o rynku pracy 
I.P6S_WG.p P6U_W 

Sprawdzian pisemny 

testowo-opisowy 

3. 
K_W12 

 

Ma wiedzę na temat podmiotowej struktury 

rynku pracy 
I.P6S_WG.p P6U_W 

Sprawdzian pisemny 

testowo-opisowy 

4. K_W07 
Ma wiedzę na temat norm i regulacji 

prawnych w zakresie zatrudniania i zwolnień 

pracowników. 

I.P6S_WK P6U_W 
Sprawdzian pisemny 

testowo-opisowy 

UMIEJĘTNOŚCI 

5. K_U02 
Potrafi wykorzystać wiedzę o rynku pracy do 

opisu i oceny tendencji zatrudnienia i 

bezrobocia 

I.P6S_UW.p P6U_U 
 

Praca domowa 

6. K_U09 
Potrafi zebrać dane statystyczne o rynku 

pracy i przedstawić je w tabelach i wykresach 
I.P6S_UK P6U_U 

 

Praca domowa 

7. K_K08 
Posiada zdolność formułowania i 

uzasadniania opinii o rynku pracy 

 

I.P6S_UW.p P6U_U Prezentacja na zajęciach 

pracy domowej 

8. K_K03 Potrafi przygotować CV i list motywacyjny 

przy ubieganiu się o pracę 
I.P6S_UO P6U_U Prezentacja na zajęciach 

pracy domowej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

9. K_K04 
Potrafi obiektywnie zdiagnozować i ocenić 

sytuację na lokalnym rynku pracy 
I.P6S_KR P6U_K 

Prezentacja na zajęciach 

pracy domowej 

10. K_K06 
Potrafi rozwijać się poprzez rozszerzanie 

wiedzy i umiejętności o rynku pracy 

 

I.P6S_KK P6U_K 
Prezentacja na zajęciach 

pracy domowej 
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Nazwa przedmiotu: Demografia 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS :  wykłady /30 /2 

 

Status przedmiotu: Przedmioty kierunkowe do wyboru 

 

1. Demografia jako nauka, podstawowe informacje i pojęcia. 

2. Podstawowe teorie demograficzne. 

3. Wybrane zjawiska demograficzne oraz sposoby ich pomiaru. 

4. Źródła informacji o ludności (rejestracja bieżąca, spisy powszechne ludności - ich podstawowe cechy). 

5. Spisy ludności w Polsce - ogólna analiza ich wyników. 

6. Ruch naturalny ludności. Urodzenia. Zgony i ich podstawowe przyczyny w różnych regionach świata. 

7. Przyrost naturalny. Fazy demograficzne rozwoju ludności. 

8. Małżeństwa. Rozwody i ich zasadnicze przyczyny.  

9. Rodzina i jej podstawowe funkcje. 

10. Polityka ludnościowa państwa. 

11. Prognozowanie zmian ludnościowych w Polsce i na świecie. 

12. Rozwój społeczno – gospodarczy a sytuacja demograficzna. 

13. Starzenie demograficzne społeczeństwa. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol 

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W04 
Zna terminologię w zakresie rynku pracy i 

rozumie zależności teoretyczne występujące 

na tym rynku 

I.P6S_WG.p P6U_W 
Praca pisemna 

2. K_W06 
Zna metody i sposoby pozyskiwania danych 

statystycznych i informacji o rynku pracy 
I.P6S_WG.p P6U_W Praca pisemna 

UMIEJĘTNOŚCI 

3. K_U01 
Potrafi wykorzystać wiedzę o rynku pracy do 

opisu i oceny tendencji zatrudnienia i 

bezrobocia 

I.P6S_UW.p P6U_U 
Praca pisemna 

4. K_KO1 Potrafi zebrać dane statystyczne o rynku 

pracy i przedstawić je w tabelach i wykresach 
I.P6S_UK P6U_U Praca pisemna 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

5. K_K06 
Potrafi rozwijać się poprzez rozszerzanie 

wiedzy i umiejętności o demografii 

 

I.P6S_KK P6U_K Praca pisemna 

 

Nazwa przedmiotu: Metody oceny projektów gospodarczych 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady i ćwiczenia/30 i 15/3 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

 

1. Pojęcie i rodzaje inwestycji. Inwestycje w strategii i rozwoju przedsiębiorstw. Czas i ryzyko a efektywność inwestycji. 

2. Cykl rozwojowy projektu inwestycyjnego. 3. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych.  Koszt pozyskania 

kapitału. 4. istota, geneza i rodzaje rachunku inwestycji. Analiza progu rentowności i analiza wrażliwości. 5. Statyczne 

metody opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych: proste stopy zwrotu, metoda prostego okresu zwrotu, metoda 
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księgowej stopy zwrotu. 6. Metody oceny projektów inwestycyjnych oparte na dyskontowaniu: metoda wartości bieżącej 

netto, metoda wewnętrznej stopy procentowej, metoda zdyskontowanego okresu zwrotu. 7. Warunki sporządzania i 

stosowania rachunku opłacalności. 

 

Ćwiczenia: 

 

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Istota inwestycji i podstawowe pojęcia. Klasyfikacja inwestycji według różnych 

kryteriów.  2. Czas i ryzyko a efektywność inwestycji. Techniki obliczania zmiennej wartości pieniądza w czasie. 3. Fazy 

i etapy cyklu rozwojowego projektu inwestycyjnego. Rozkład wpływów i wydatków w procesie inwestycyjnym. 

Zamrożenie nakładów inwestycyjnych. 4. Formy finansowania projektów inwestycyjnych. Obliczanie średnioważonego 

kosztu kapitału. 5. przykłady zastosowań metod statycznych. 6. ocena racjonalności realizacji projektów inwestycyjnych, 

w konkretnych warunkach decyzyjnych, na podstawie metody wartości zdyskontowanej netto. 7. Ocena ekonomicznej 

zasadności realizacji inwestycji na podstawie rzeczywistej stopy rentowności metoda matematyczną i graficzną. 8. 

Obliczanie zdyskontowanego okresu zwrotu określonego przedsięwzięcia. 9. Przykłady metod korygujących efektywność 

projektu inwestycyjnego. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W05 

Zna rolę i znaczenie inwestycji w procesie 

funkcjonowania i rozwoju podmiotów 

gospodarczych. Wie, że decyzje 

inwestycyjne podejmowane przez 

przedsiębiorców i menedżerów należą do 

najtrudniejszych a zarazem najbardziej 

odpowiedzialnych. Posiada wiedzę 

dotycząca podstawowych cech i rodzajów 

inwestycji oraz budżetowania przedsięwzięć 

inwestycyjnych. 

I.P6S_WK P6U_W 

 

 

 

 

Egzamin, kolokwium 

2. K_W15 

Ma wiedzę z zakresu źródeł finansowania 

projektów inwestycyjnych, dostrzega i 

rozumie znaczenie kosztu pozyskania 

kapitału na ich sfinansowanie jako 

zasadniczego parametru wyznaczającego 

poziom stopy dyskontowej. Zna wybrane, 

najczęściej stosowane w praktyce 

gospodarczej, metody oceny opłacalności 

przedsięwzięć inwestycyjnych zarówno o 

charakterze prostym, jak i oparte na 

dyskontowaniu. 

I.P6S_WG.p P6U_W Egzamin, kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

3. K_U07 

Potrafi przygotować założenia procesu 

inwestycji, potrafi wykonać kalkulacje 

finansowe związane z procesem 

inwestowania oraz pożyczania kapitału 

przez firmę. Potrafi obliczy średni koszt 

kapitału potrzebny na sfinansowanie 

projektu inwestycyjnego i analizować 

wpływ poszczególnych elementów na jego 

poziom. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

 

 

 

Egzamin, kolokwium 
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4. K_U15 

Potrafi rozważyć ekonomiczną zasadność 

realizacji inwestycji posługując się 

najczęściej stosowanymi w praktyce 

metodami prostymi i rozwiniętymi. Potrafi 

porównywać alternatywne projekty 

inwestycyjne, tworzyć różne scenariusze 

realizacji projektów oraz oceniać ich ryzyko 

finansowe. 

I.P6S_UW.p P6U_U Egzamin, kolokwium 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

5. K_K04 

Ma świadomość wagi problemów, trudności 

oraz ryzyka towarzyszącego podejmowaniu 

decyzji. Rozumie potrzebę proponowania 

nowych rozwiązań w przypadku  złożonych 

lub nietypowych projektów inwestycyjnych. 

I.P6S_KR P6U_K 

 

 

Dyskusja na zajęciach 

 

Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu gospodarczego 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady/30/2 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

1.Istota i ewolucja koncepcji marketingu. 2. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania działalności marketingowej. 3. 

Zachowanie nabywców na rynku. 4. Segmentacja rynku. 5. Badania marketingowe i ich wykorzystanie. 6. Produkt w 

koncepcji marketingowej. 7. Rola cen w marketingu mix. 8. Dystrybucja towarów. 9. Promocja i jej narzędzia. 10. 

Marketing strategiczny a operacyjny. 11. Marketing relacji. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W12 

Ma wiedzę z zakresu otoczenia 

przedsiębiorstwa, zasad i kryteriów 

segmentacji rynku oraz podstawowych 

badań marketingowych. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

 

Kolokwium  

2. K_W11 

Zna i rozumie ideę marketingu. Ma wiedzę 

dotyczącą uruchomienia i wykorzystywania 

narzędzi rynkowego oddziaływania jakimi 

są: produkt, cena, dystrybucja i promocja; 

jest przekonany o zintegrowanym sposobie 

użycia instrumentów i działań 

wpływających na zjawiska rynkowe. 

I.P6S_WK P6U_W Kolokwium  

UMIEJĘTNOŚCI 

3. K_U07 

Potrafi analizować związki segmentacji 

rynku z procesem formułowania strategii 

firmy; umie stosować kryteria i procedury 

umożliwiające przeprowadzenie 

segmentacji w konkretnych sytuacjach 

decyzyjnych. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

Kolokwium  

4. K_U12 

Potrafi scharakteryzować instrumenty 

marketingu i do brać je do specyfiki działań 

firmy, warunków rynkowych oraz cyklu 

życia produktu.  

I.P6S_UW.p P6U_U Kolokwium  
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5. K_U13 

Potrafi analizować czynniki otoczenia i 

trendy w nim występujące oraz zewnętrzne 

uwarunkowania działalności firmy, 

przeprowadzić analizę SWOT oraz inne 

analizy poszczególnych obszarów 

funkcjonowania podmiotów gospodarczych. 

I.P6S_UW.p P6U_U Kolokwium  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

6. K_K04 

Jest zdolny do gromadzenia informacji 

rynkowych oraz rzetelnego prowadzenia 

badań marketingowych. Jest świadomy 

etycznego aspektu prowadzenia działań 

marketingowych i przekazów reklamowych. 

I.P6S_KR P6U_K 

Udział w wykładzie 

interaktywnym 

 

Nazwa przedmiotu: Biznes plan 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady i ćwiczenia/15 i 15/3 

 

Status przedmiotu: Obowiązkowy 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

 

1. Wybrane pojęcia i procedury tworzenia biznesplanów.  

 2. Istota i cele biznesplanu.  

 3. Funkcje biznesplanu.   

 4. Rodzaje biznesplanów   

 5. Szczegółowa struktura biznesplanu.  

 6. Zasady metodyczne opracowywania i konstrukcji biznesplanu.  

 7. Analiza rynku, sektora i przedsiębiorstwa.  

 8. Plan marketingowy.  

 9. Zasoby ludzkie w biznesplanie.  

 10. Analiza ekonomiczno-finansowa.    

11. Weryfikacja biznesplanu i wdrażanie biznesplanu.  

12. Ocena biznes planu   

13. Analiza przypadków   

14. Problemy praktyczne związane z przygotowaniem biznesplanu.   

15. Cykl przedsięwzięcia biznesowego.   

 

Ćwiczenia: 

 

1. Określenie teoretycznych założeń do opracowania projektu biznesplanu.  

 2. Szukanie pomysłów na prowadzenie własnego biznesu.  

 3. Analiza makrootoczenia podmiotów gospodarczych.  

 4. Analiza otoczenia konkurencyjnego podmiotów gospodarczych - część 1.   

 5. Analiza otoczenia konkurencyjnego podmiotów gospodarczych - część 2.   

 6. Analiza wewnętrznych zasobów przedsiębiorstwa - część 1.  

 7. Analiza wewnętrznych zasobów przedsiębiorstwa – część 2.   

 8. Analiza i badanie rynku  

 9. Plan marketingowy - część 1.   

10. Plan marketingowy -część 2.   

11. Zasoby ludzkie w biznesplanie   

12. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia.  

13. Ocena planu finansowego.   

14. Harmonogram realizacji biznes planu.  

15. Kanwa modelu biznesowego - model Osterwaldera. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 
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Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

K_W11 PL 

Ma wiedzę z zakresu zasad planowania i 

tworzenia przedsięwzięć biznesowych 

oraz oceny efektywności 

podejmowanych działań 

I.P6S_WK P6U_W 

 

Egzamin, opracowanie 

projektu biznesplanu 

małego przedsiębiorstwa 

K_W14 PL 

Ma wiedzę dotyczącą stosowania i 

interpretacji analizy finansowo-

ekonomicznej użytecznej przy 

tworzeniu biznesplanów 

I.P6S_WG.p  P6U_W 
Egzamin, opracowanie 

projektu biznesplanu 

małego przedsiębiorstwa 

K_W16 PL 

Ma podstawową wiedzę z zakresu roli 

pełnionej przez biznesplan w tworzeniu, 

funkcjonowaniu i rozwoju 

przedsiębiorstwa 

P6S_WG. p  P6S_WG 
Egzamin, opracowanie 

projektu biznesplanu 

małego przedsiębiorstwa 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U02 PL 
Potrafi wykorzystać wiedze teoretyczna 

do tworzenia projektów przedsięwzięć 

biznesowych 

I.P6S_UW.p  P6U_U  

Opracowanie projektu 

biznesplanu małego 

przedsiębiorstwa 

K_U07 PL 

Potrafi zdiagnozować zagrożenia i słabe 

strony przedsiębiorstwa oraz 

zaproponować odpowiednie 

rozstrzygnięcia pojawiających się 

problemów. Umie dokonać analizy 

rynku, sektora i przedsiębiorstwa 

 

I.P6S_UW.p  P6U_U 

Opracowanie projektu 

biznesplanu małego 

przedsiębiorstwa 

 

K_U15 PL 

Potrafi dokonać oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej w tworzonym 

biznesplanie i wskazać na możliwe 

źródła finansowania przedsięwzięcia 

gospodarczego.  

 

I.P6S_UW.p P6U_U 

Opracowanie projektu 

biznesplanu małego 

przedsiębiorstwa 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K07 PL 

Jest kreatywny, potrafi myśleć i działać 

w sposób zaangażowany i 

przedsiębiorczy przy tworzeniu 

projektów przedsięwzięć biznesowych 

I.P6S_KO P6U_K 

Opracowanie projektu 

biznesplanu małego 

przedsiębiorstwa 

 

 

Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady i ćwiczenia/15 i 15/2 

 

Status przedmiotu: Obieralny 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady 

 

1. Znaczenie banku dla przedsiębiorstwa i kryteria wyboru banku przez przedsiębiorstwo 

2. Rachunek bieżący w działalności przedsiębiorstwa 

3. Metody finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw przez banki - kredyty i pożyczki 

4. Metody finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw przez banki - leasing i faktoring 

5. Działalność depozytowa z punktu widzenia przedsiębiorstwa 
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6. Uwarunkowania rozliczeń finansowych przedsiębiorstw 

7. Rola systemu office banking w obsłudze finansowej przedsiębiorstwa 

 

Ćwiczenia: 

 

1. Możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw w kontekście jego współpracy z bankiem - ocena opłacalności produktów 

inwestycyjnych 

2. Procedury oceny zdolności i wiarygodności kredytowej 

3. Ocena opłacalności produktów kredytowych : leasing a kredyt bankowy 

4. Uwarunkowania skuteczności produktów faktoringowych  

5. Ocena porównawcza zakresu i atrakcyjności ofert bankowych dla przedsiębiorstw na polskim rynku 

6. Uwarunkowania rozliczeń finansowych przedsiębiorstw 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W15 

Ma podstawową wiedzę o sposobach 

finansowania działalności gospodarczej za 

pomocą kredytu bankowego, leasingu, 

faktoringu. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

 

Egzamin pisemny 

Zaliczenie pisemne 

2. K_W14 

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad 

zarządzania finansami, funkcjonowania 

instytucji i rynków finansowych oraz teorii 

inwestowania nadwyżek finansowych. 

I.P6S_WG.p P6U_W 
Egzamin pisemny 

Zaliczenie pisemne 

UMIEJĘTNOŚCI 

3. K_U04 

Potrafi wykorzystywać wybrane metody i 

narzędzia do prognozowania zjawisk i 

procesów gospodarczych oraz określenia 

ich praktycznych skutków ekonomicznych, 

finansowych i społecznych.  

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

Egzamin pisemny 

Zaliczenie pisemne 

4. K_U07 

Analizuje efektywność decyzji w zakresie 

lokowania nadwyżek kapitału i 

pozyskiwania kapitałów z udziałem 

instytucji bankowych. 

I.P6S_UW.p P6U_U 
Egzamin pisemny 

Zaliczenie pisemne 

5. K_U02 
Student posiada umiejętność składania 

wniosków na różne kredyty bankowe, 

negocjowania warunków kredytu. 

I.P6S_UW.p P6U_U 
Egzamin pisemny 

Zaliczenie pisemne 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

6. K_K08 
Wykazuje zrozumienie podstawowych 

zasad etyki, w tym etyki biznesu w 

działalności bankowej. 

I.P6S_UK P6U_U 

Egzamin pisemny 

Zaliczenie 

pisemne 

 

Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstw 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady i ćwiczenia/15 i 30/4 

 

Status przedmiotu: Obieralny 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady 

1. Istota zarządzania finansami w przedsiębiorstwie (pojęcie, istota, cele i funkcje finansów) 

2. Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw - przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej 

3. Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie 

4. Analiza przychody-koszty-zysk (BEP) 
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5. Działalność operacyjna i finansowa przedsiębiorstwa  

6. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 

7. Analiza struktury kapitału 

8. Kalkulacja kosztu kapitału w przedsiębiorstwie 

9. Strategie finansowania majątku  

10. Zarządzanie majątkiem obrotowym 

11. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 

 

Ćwiczenia: 

1. Wartość pieniądza w czasie 

2. Próg rentowności 

3. Efekty dźwigni finansowej i operacyjnej 

4. Analiza struktury kapitałowej przedsiębiorstwa 

5. Kalkulacja kosztu kapitału w przedsiębiorstwie 

6. Strategie finansowania majątku  

7. Zarządzanie majątkiem obrotowym 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

 
K_WO8 

 

Ma wiedzę niezbędną do rozumienia 

konsekwencji podejmowanych decyzji w obszarze 

finansowym przedsiębiorstwa. 

I.P6S_WK P6U_W 
Egzamin w formie 

testu 

Zaliczenie – kolokwia 

z zadaniami 

 

 K_W15 

Ma podstawową wiedzę o sposobach 

finansowania działalności gospodarczej, ustalaniu 

kosztu kapitału i ocenie efektywności procesów 

gospodarczych 

I.P6S_WG. p P6U_W 

 K_W14 
Ma wiedzę na temat uwarunkowań rozwoju 

firmy w kontekście jej parametrów finansowych. 
I.P6S_WG. p P6U_W 

UMIEJĘTNOŚCI 

 K_U02 
Zna zasady zarządzania finansami w 

przedsiębiorstwie. Potrafi dobrać instrumenty 

zarządzania finansami 

I.P6S_UW.p P6U_U 
Egzamin w formie 

testu 

Zaliczenie – kolokwia 

z zadaniami 

Zadania domowe 

 

 K_U04 
Analizuje rozwiązania z zakresu doboru  struktury 

finansowania przedsiębiorstwa, wskazuje na 

optymalne decyzje w tym zakresie 

I.P6S_UW.p P6U_U 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 K_U05 

Student posiada umiejętność wyrażania własnych 

poglądów, formułowania i uzasadniania opinii 

dotyczących efektywnego zarządzania finansami 

przedsiębiorstwa. 

I.P6S_KR P6U_K 

Praca w trakcie zajęć 

(dyskusja, wspólne 

rozwiązywanie zadań) 

 

Nazwa przedmiotu: Rynek pieniężno-kapitałowy 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady /30/3 

 

Status przedmiotu: Obieralny 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady 

1. Istota i funkcje rynków finansowych 

2. Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych 

3. Instrumenty rynku finansowego 
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4. Pieniądz - wprowadzenie do rynku pieniężnego –(pojęcie, funkcje, popyt i podaż pieniądza, kategorie pieniądza) 

5. Rynek depozytowo-kredytowy (działalność depozytowa i kredytowa banków, kreacja pieniądza) 

6. Rynek pieniężny (istota, rola i funkcje banku centralnego, instrumenty, operacje na rynku pieniężnym ryzyko) 

7. Rynek kapitałowy (istota, funkcje, klasyfikacje, instrumenty, uczestnicy, ryzyko) 

8. Rynek instrumentów pochodnych (rodzaje derywatów, cele stosowania instrumentów pochodnych, ryzyko) 

9. Giełda papierów wartościowych  (istota, klasyfikacje, organizacja GK GPW, warunki wejścia na GPW, rodzaje 

transakcji giełdowych, systemy notowań, rodzaje zleceń, indeksy giełdowe, rynek Catalyst, rynek NewConnect, 

ryzyko). 

10. Fundusze inwestycyjne (istota, rodzaje, zasady działania, zasady inwestowania w fundusze, ryzyko). 

 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W02 

Student zna podstawowe informacje o 

strukturach i instytucjach społeczno – 

ekonomicznych funkcjonujących w 

finansowym otoczeniu rynkowym a 

mających wpływ na kierunki rozwoju oraz 

uwarunkowania funkcjonowania rynku 

kapitałowego, rynku pieniężnego, instytucji 

finansowych i nadzorujących rynek oraz 

funkcjonowania inwestorów na tych 

rynkach, tak w aspekcie lokalnym jak i 

ponadnarodowym. 

I.P6S_WG. p P6U_W 

Kolokwium w formie 

testu. 

Ocena przygotowanej 

samodzielnie analizy 

(case study). 

Praca w trakcie zajęć 

(pytania do słuchaczy, 

wspólne rozwiązywanie 

pytań problemowych). 

 

2. K_W16 

Student ma podstawową wiedzę z zakresu 

działalności rynku pieniężnego, rynku 

kapitałowego, inwestorów 

instytucjonalnych, instytucji centralnych 

nadzorujących rynek.  

I.P6S_WG. p P6U_W 

3. K_W12 

Student ma wiedzę na temat podmiotowej 

struktury rynku kapitałowego i pieniężnego, 

zachowania na nim konsumentów oraz 

innych uczestników rynku (w tym instytucji 

nadzorujących rynek oraz zapewniających 

dostęp do informacji), a dostrzega znaczenie 

uwarunkowań funkcjonowania tych 

podmiotów  w podejmowaniu także decyzji 

menedżerskich. 

I.P6S_WG. p P6U_W 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U12 

Student potrafi analizować zachowanie i 

strategie działania różnych podmiotów 

gospodarczych, analizuje uwarunkowania 

rynkowe i ich wpływ na decyzje 

menedżerskie, szczególnie w aspekcie: 

kosztu kapitału, arbitrażu, strategii 

hedgingowych, wyceny kontraktów 

terminowych. 

I.P6S_UW. p P6U_U 

Kolokwium w formie 

testu. 

Ocena przygotowanej 

samodzielnie analizy 

(case study). 

Praca w trakcie zajęć 

(pytania do słuchaczy, 

wspólne rozwiązywanie 

pytań problemowych). 
5. K_U16 

Student rozumie funkcjonowanie rynków 

finansowych i instytucji finansowych w 

kontekście uwarunkowań procesów 

inwestycyjnych, zabezpieczenia przed 

ryzykiem oraz oceny efektywności 

inwestycji finansowych. 

I.P6S_UW. p P6U_U 



Strona 51 z 66 

 

6. K_U08 

Student potrafi rozumieć i analizować 

podstawowe zjawiska dotyczące 

przedsiębiorstw, otoczenia gospodarczo – 

społecznego oraz rynku pieniężno -

kapitałowego i dokonywać poprawnych 

ocen tych zjawisk, szczególnie w kontekście 

oceny bezpieczeństwa inwestowania oraz 

możliwości zabezpieczania przed ryzykiem. 

I.P6S_UW. p P6U_U 

7. K_U04 

Student potrafi wybrać metody i dokonać 

oceny skutków ekonomicznych i 

finansowych decyzji podejmowanych 

przeze przedsiębiorstwa w kontekście 

funkcjonowania na rynku pieniężno – 

kapitałowym. 

I.P6S_UW. p P6U_U  

8. K_U10 

Student potrafi w trakcie dyskusji odnieść 

się do teorii ekonomicznych oraz dorobku 

innych dyscyplin pokrewnych, szczególnie 

w zakresie rozważań dotyczących wyceny 

akcji oraz oceny ryzyka. 

I.P6S_UK P6U_U  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

9. K_K06 

Student zna zakres swojej wiedzy i 

umiejętności, wykazuje potrzebę ciągłego 

doskonalenia się i rozwiązywania nowych 

problemów, czego wyrazem jest skłonność 

do dyskusji na forum grupy oraz 

przygotowywanie projektów do 

samodzielnego wykonania. 

I.P6S_KK P6U_K 

Ocena przygotowanej 

samodzielnie analizy 

(case study). 

Praca w trakcie zajęć 

(pytania do słuchaczy, 

wspólne rozwiązywanie 

pytań problemowych). 

10. K_K07 

Student realizuje samodzielnie lub w grupie 

wymagany przez prowadzącego zakres prac, 

współpracuje w zespole w trakcie 

wykonywania wieloetapowych zadań, 

dzieląc prace na poszczególnych 

uczestników grupy. 

I.P6S_KO P6U_K 

11. K_KO6 
Student jest chętny do systematycznego 

rozwoju, realizacji nowych projektów i 

zadań, poszukiwań odpowiedzi. 

I.P6S_KK P6U_K  

12. K_U05 

Student wykazuje się zaangażowaniem i 

kreatywnością w trakcie dyskusji, potrafi 

myśleć, stawiać zarówno pytania jak i 

udzielać odpowiedzi. 

I.P6S_KR P6U_K  

 

 

Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady i ćwiczenia/15 i 15/3 

 

Status przedmiotu: Obieralny 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady 

1. Pojęcie funkcje, rodzaje  i metody analizy finansowej. 

2. Rola analizy w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. 

3. Wstępna analiza elementów sprawozdania finansowego. 

4. Ocena kondycji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej: wskaźniki płynności, aktywności (rotacji), stopnia 

zadłużenia, możliwości obsługi długu i rentowności, dekompozycja wskaźników. 

5. Systemy i sposoby oceny pogarszającej się sytuacji finansowej jednostki gospodarczej: systemy wczesnego 

ostrzegania, analiza dyskryminacyjna. 

6. Scoring, rating. 

 

Ćwiczenia: 

1. Źródła informacji w analizie finansowej. 

2. Wstępna analiza sprawozdań finansowych. 
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3. Ocena kondycji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej: wskaźniki płynności, aktywności (rotacji), stopnia 

zadłużenia, możliwości obsługi długu i rentowności, dekompozycja wskaźników. 

4. Modele predykcji bankructwa 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W14 

Zna istotę sporządzania sprawozdań 

finansowych oraz techniki 

ewidencjonowania i podziału kosztów oraz 

zasad prowadzenia rachunkowości. 

I.P6S_WG.p P6U_W  

Egzamin, kolokwium, 

ocena przygotowanej 

analizy 

2. K_W15 

Zna zasady prowadzenia księgowości, 

agregacji danych, niezbędnych dla oceny 

procesów decyzyjnych związanych z 

zarządzaniem i oceną kosztów oraz 

poziomem rentowności i efektywności 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

Egzamin, kolokwium, 

ocena przygotowanej 

analizy 

UMIEJĘTNOŚCI 

3. K_U07 

Potrafi samodzielnie ocenić sytuację 

ekonomiczno-finansową podmiotu 

gospodarczego; potrafi dokonać właściwego 

doboru metod analitycznych zarówno 

ilościowych jak i jakościowych, w 

szczególności w zakresie: metodyki analizy 

wskaźnikowej, dekompozycji wskaźników, 

oceny progu rentowności, zastosowania 

metod wyceny mnożników rynkowych, 

oceny ryzyka upadłości na bazie modeli 

wczesnego ostrzegania, potrafi także 

dokonywać analiz i ocen zarówno w czasie 

jak i w przestrzeni. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

Egzamin, kolokwium, 

ocena przygotowanej 

analizy  

4. K_U09 

Potrafi przedstawić wynik analiz z 

wnioskami dostosowanymi do systemu 

decyzyjnego przedsiębiorstwa, w 

szczególności potrafi ocenić sytuację 

finansową firmy, dokonać porównań na 

rożnych poziomach agregacji oraz różnych 

obszarach. 

I.P6S_UK P6U_U 

Egzamin, kolokwium., 

ocena przygotowanej 

analizy  

5. K_U15 

Potrafi zastosować wybrane metody w celu 

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

oraz realizowanej przez podmiot strategii 

biznesowej. 

I.P6S_UW.p P6U_U 
Egzamin, kolokwium, 

ocena przygotowanej 

analizy  

6. K_K02 

Potrafi skutecznie komunikować się w 

zespole i współdziałać na różnych 

poziomach kompetencji, zależnie od typu 

zadania i składu zespołu. 

I.P6S_UO P6U_U Aktywność, ocena 

przygotowanej analizy  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

7. K_K08 
Jest zdolny do analitycznego myślenia i 

formułowania opinii / sądów. 

I.P6S_KR P6U_K Kolokwium, ocena 

przygotowanej analizy  

 

Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia w gospodarce 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady/15/2 

 

Status przedmiotu: Obieralny 

 

Treści programowe:  
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Wykłady 

1. Pojęcie i rodzaje działalności gospodarczej. 

2. Ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

3. Istota ubezpieczeń. 

4. Ubezpieczenia a ryzyko w działalności gospodarczej. 

5. Rodzaje ubezpieczeń w polskim systemie prawnym. 

6. Ogólna charakterystyka umowy ubezpieczenia. 

7. Ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia osobowe. 

8. Działalność ubezpieczeniowa w Polsce. 

9. Ubezpieczenia obowiązkowe. 

10. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_WO5 

Posiada wiedzę co do istoty, źródeł i 

kosztów ryzyka w działalności podmiotów 

gospodarczych oraz roli ubezpieczeń w 

przedmiotowym zakresie. 

I.P6S_WK 
  

 

P6U_W 
  

 

Zaliczenie pisemne 

UMIEJĘTNOŚCI 

3. K_U04 Potrafi kojarzyć różne ryzyka z 

odpowiednim rodzajem ubezpieczenia. 

I.P6S_UW.p  
 

P6U_U  
 

Zaliczenie pisemne 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

8. K_KO7 

W relacjach z ubezpieczycielem jest zdolny 

określić swoje oczekiwania i sformułować 

poglądy w zakresie ochrony przed 

skutkami ryzyka. 

I.P6S_KO  
 

P6U_K  
 

Zaliczenie pisemne 

 

Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady i ćwiczenia/15 i 15/3 

 

Status przedmiotu: Obieralny 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

1. Wprowadzenie do rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Zakres, cechy i zadania rachunku kosztów i 

rachunkowości zarządczej. Różnice między rachunkowością zarządczą i finansową (2) 2. Wprowadzenie do rachunku 

kosztów. Klasyfikacje kosztów. Systemy rachunku kosztów. Etapy rozliczania kosztów w rachunku kosztów pełnych (1). 

3. Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej  (3) 4. Pojęcie, cele i  metody kalkulacji kosztów w systemie rachunku 

kosztów pełnych.(5) 5. Rachunek kosztów zmiennych. Metody podziału kosztów na stałe i zmienne. Wielostopniowy 

rachunek kosztów zmiennych. (2) 6. Analiza progu rentowności (2) 

 
Ćwiczenia: 

1.Wprowadzenie do rachunku kosztów. Klasyfikacje kosztów. (1) 2. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej (2) 

3 Rachunek kosztów pełnych. Kalkulacja podziałowa. (2) 4. Rachunek kosztów pełnych. Kalkulacja doliczeniowa (2) 5.  

Kolokwium (1) 6. Metody podziału kosztów na stałe i zmienne. (1) 7.Rachunek kosztów zmiennych (2) 8. Wpływ 

rachunku kosztów na wynik finansowy (2) 9.  Analiza progu rentowności (1) 10. Kolokwium (1). 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 
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Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

 K_W01 

Ma podstawową wiedzę na temat rachunku 

kosztów i wie i jakie są jego relacje z 

rachunkowością finansową i zarządczą. Ma 

ogólną wiedzą na temat funkcji, zadań, 

etapów rachunku kosztów. Zna jego miejsce 

i rolę w procesie tworzenia i funkcjonowania 

systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. 

I.P6S_WG. p P6U_W 

 

Efekty kształcenia w 

zakresie wiedzy są 

oceniane  na podstawie 

egzaminu pisemnego. 

 K_W06 

Zna metody matematyczne i statystyczne 

pozwalające dokonać podziału kosztów na 

koszty stałe i zmienne. Zna różne metody 

pozwalające dokonać rozliczenia kosztów 

działalności pomocniczej. 

I.P6S_WG. p P6U_W 

Efekty kształcenia w 

zakresie wiedzy są 

oceniane  na podstawie 

egzaminu pisemnego. 

 KW_14 

Zna różne metody kalkulacji kosztów 

pozwalające ustalić koszy jednostkowe 

produktów w różnych typach 

przedsiębiorstw. Zna zasady rachunku 

kosztów pełnych i zmiennych. 

I.P6S_WG. p P6U_W 

Efekty kształcenia w 

zakresie wiedzy są 

oceniane  na podstawie 

egzaminu pisemnego. 

UMIEJĘTNOŚCI 

 K_U04 

Potrafi rozliczyć koszty działalności 

pomocniczej różnymi metodami. Umie 

obliczyć koszt jednostkowy przy 

zastosowaniu rożnych metod kalkulacji 

kosztów. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

Kolokwia (test z 

pytaniami zamkniętymi, 

otwartymi , zadania do 

rozwiązania), 

aktywność na zajęciach, 

praca domowa (zadania 

do samodzielnego 

rozwiązania) 

 K_U07 

Analizuje informacje o kosztach i potrafi 

odpowiednio je zaklasyfikować, dokonać 

ich podziału na koszty stałe i zmienne. 

Potrafi przyporządkować koszty do 

odpowiednich obiektów kosztów w ramach 

rachunku kosztów zmiennych. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

Kolokwia (test z 

pytaniami zamkniętymi, 

otwartymi , zadania do 

rozwiązania), 

aktywność na zajęciach, 

praca domowa (zadania 

do samodzielnego 

rozwiązania) 

 K_U14 

Potrafi wykorzystać informacje pochodzące 

z systemu rachunkowości do obliczenia 

progu rentowności dla produkcji jedno i 

wieloasortymentowej. Potrafi wyjaśnić 

różnice w kosztach jednostkowych 

uzyskanych w wyniku stosowania rachunku 

kosztówpełnych i zmiennych. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

Kolokwia (test z 

pytaniami zamkniętymi, 

otwartymi , zadania do 

rozwiązania), 

aktywność na zajęciach, 

praca domowa  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 K_K06 

Potrafi wykorzystać i poszerzyć nabytą 

wiedzę i umiejętności na potrzeby 

rozwiązania konkretnych problemów 

praktycznych z zakresu rachunku kosztów w 

przedsiębiorstwie 

I.P6S_KK P6U_K 

Praca domowa (zadania 

do samodzielnego 

rozwiązania) 

 

Nazwa przedmiotu: Finanse Grup Kapitałowych 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady i ćwiczenia/15 i 15/3 

 

Status przedmiotu: Obieralny 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 
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Definicja, organizacja i funkcjonowanie grup kapitałowych.  

Procesy konsolidacji w gospodarce.  

Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych.  

Konsolidacja sprawozdań finansowych.  

Metody konsolidacji  

Finansowanie działalności grup kapitałowych. 

Ocena sytuacji finansowej grup kapitałowych.  

Opodatkowanie grup kapitałowych. 

 

Ćwiczenia: 

Jednostki tworzące grupę kapitałową i ich wzajemne powiązania 

Wartość godziwa, różnica z konsolidacji, kapitał mniejszości 

Konsolidacja sprawozdań finansowych przy zastosowaniu poszczególnych metod konsolidacyjnych 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

Analiza skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

Ocena sytuacji finansowej wybranych grup kapitałowych 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W02 

Zna podstawowe informacje o strukturach i 

instytucjach społeczno – ekonomicznych 

funkcjonujących w otoczeniu rynkowym a 

mających wpływ na kierunki rozwoju oraz 

uwarunkowania działania grup 

kapitałowych (szczególnie w kontekście 

finansowania działalności, przepływów 

finansowych, uwarunkowań związanych z 

ekspansją geograficzną, aspektów 

organizacyjnych) 

I.P6S_WG.p P6U_W 

 

 

 

 

 

 

Egzamin, kolokwium 

2. K_W09 

Posiada wiedzę na temat struktur 

gospodarczych i instytucji gospodarczych 

oraz relacji zachodzących między nimi, a 

także uwarunkowania ich historycznego 

rozwoju (w szczególności związanych 

aspektami rozwoju i strategii zarządzania 

grupami przedsiębiorstw, historycznych 

uwarunkowań tych zmian oraz 

teoretycznych rozważań w zakresie 

modelowych uwarunkowań powiązań 

zachodzących między grupami 

przedsiębiorstw) 

I.P6S_WG.p P6U_W Egzamin, kolokwium 

3. K_W13 

Ma wiedzę pozwalającą na objaśnienie 

istoty strategii funkcjonowania 

przedsiębiorstw – grup kapitałowych - 

zarówno na rynku lokalnym, regionalnym 

jak również w kontekście otoczenia 

międzynarodowego. 

I.P6S_WG.p P6U_W Egzamin, kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U12 

Potrafi analizować zachowanie i strategie 

działania różnych podmiotów 

gospodarczych, analizuje uwarunkowania 

rynkowe i ich wpływ na decyzje 

menedżerskie. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

 

 

 

Egzamin, kolokwium 
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5. K_U13 

Potrafi ocenić skutki decyzji menedżerskich 

funkcjonującego zarówno w skali lokalnej, 

regionalnej, krajowej jak  i 

międzynarodowej. 

I.P6S_UW P6U_U Egzamin, kolokwium 

6. K_U14 

Potrafi identyfikować i wskazywać 

możliwe rozwiązania podstawowych 

problemów w dziedzinie zarządzania 

grupami kapitałowymi. 

I.P6S_UW.p P6U_U Egzamin, kolokwium 

7. K_U15 

Potrafi ocenić sytuację ekonomiczno-

finansową podmiotów gospodarczych 

funkcjonujących w ramach grupy 

kapitałowej, zarówno w kontekście 

struktury finansowania, kosztów kapitału, 

struktury kapitałowo - majątkowej jak 

również z punktu widzenia efektywności 

działania grupy firm. 

I.P6S_UW.p P6U_U Egzamin, kolokwium 

8. 

K_U10 Potrafi w trakcie dyskusji odnieść się do 

teorii ekonomicznych oraz dorobku innych 

dyscyplin pokrewnych, szczególnie w 

przypadku dyskusji dotyczących 

globalnych (ponadnarodowych) grup 

kapitałowych. 

I.P6S_UK P6U_U 

 

 

 

 

Aktywność na zajęciach 

9. 

K_K01 Zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, 

wykazuje potrzebę ciągłego doskonalenia 

się i rozwiązywania nowych problemów, 

czego wyrazem jest skłonność do dyskusji 

na forum grupy oraz przygotowywanie 

projektów do samodzielnego wykonania. 

I.P6S_UU P6U_U 

 

 

 

 

Aktywność na zajęciach 

10. 

K_K03 Realizuje samodzielnie lub w grupie 

wymagany przez prowadzącego zakres 

prac, współpracuje w zespole w trakcie 

wykonywania wieloetapowych zadań, 

dzieląc prace na poszczególnych 

uczestników grupy. 

I.P6S_UO P6U_U 
 

Aktywność na zajęciach 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

11. K_K06 
Jest chętny do systematycznego rozwoju, 

realizacji nowych projektów i zadań, 

poszukiwań odpowiedzi. 

I.P6S_KK 

 

P6U_K 

 

 

Aktywność na zajęciach 

12. K_K07 

Wykazuje się zaangażowaniem i 

kreatywnością w trakcie dyskusji, potrafi 

myśleć, stawiać zarówno pytania jak i 

udzielać odpowiedzi. 

I.P6S_KO P6U_K Aktywność na zajęciach 

 

Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady i ćwiczenia/15 i 15/2 

 

Status przedmiotu: Obieralny 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

1. Nadrzędne zasady rachunkowości i cechy sprawozdań finansowych. Polityka rachunkowości a polityka bilansowa  

2. Szczególne problemy identyfikacji i wyceny wartości aktywów trwałych i obrotowych. Utrata wartości aktywów .  

 3. Leasing operacyjny i finansowy w księgach rachunkowych.  

4. Wycena i ewidencja instrumentów finansowych.  

 5. Wycena i ewidencja kontraktów długoterminowych.  

6.  Zasady tworzenia rezerw i rozliczeń międzyokresowych . 

7. Metody łączenia spółek kapitałowych  

8. Rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym 

 

Ćwiczenia: 

Zakładanie firmy w programie komputerowym. Bilans otwarcia. Faktury. Raport kasowy. Wyciąg bankowy. Lista płac. 
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Aport. Darowizny. Akcje. Tworzenie kapitałów. Rozliczenia międzyokresowe. Rezerwy i rozliczenia. Przepływy 

pieniężne. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W07 
Ma wiedzę dotyczącą ustawy o 

rachunkowości i Krajowych Standardów 

Rachunkowości 

I.P6S_WK P6U_W 

 

Efekty kształcenia w 

zakresie wiedzy są 

oceniane  na podstawie 

egzaminu pisemnego. 

 

2. K_W14 

Zna zasady rachunkowości. Rozumie 

różnicę miedzy polityką rachunkowości, 

polityką bilansową i kreatywna 

rachunkowością. Zna zasady sporządzania 

rachunku przepływów pieniężnych i 

zestawienia zmian w kapitale własnym  

I.P6S_W

G.p 
 

P6U_W 
 

Efekty kształcenia w 

zakresie wiedzy są 

oceniane  na podstawie 

egzaminu pisemnego. 

 

3. K_W15 

Ma podstawową wiedzę o szczególnych 

przypadkach wyceny takich składników 

majątku i źródeł ich finansowania, jak: 

leasing,  instrumenty finansowe, umowy  

długoterminowe, rezerwy  i rozliczenia 

międzyokresowe, kapitały. 

I.P6S_WG.p 
 

P6U_W  
 

Efekty kształcenia w 

zakresie wiedzy są 

oceniane  na podstawie 

egzaminu pisemnego. 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U05 

Potrafi prawidłowo posługiwać się 

przepisami ustawy o rachunkowości i KSR 

w celu dokonania prawidłowej wyceny 

aktywów trwałych i oraz źródeł ich 

finansowania, a w szczególności: leasingu,  

instrumentów finansowych, umów  

długoterminowych, rezerw  i rozliczeń 

międzyokresowych, kapitałów 

I.P6S_KR 

 

P6U_K 

 

 

Ocena na podstawie 

pracy domowej, 

aktywności na zajęciach 

i pracy w programie 

księgowym. 

5. K_U07 

Analizuje rozwiązania elementarnych 

problemów z zakresu rachunkowości, 

proponując odpowiednie rozstrzygnięcia 

dotyczące ewidencji wartości aktywów 

trwałych i obrotowych oraz źródeł ich 

finansowania. 

I.P6S_UW.p 

 

P6U_U 

 

 

Ocena na podstawie 

pracy domowej, 

aktywności na zajęciach 

i pracy w programie 

księgowym. 

6. K_U14 

Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą 

z zakresu rachunkowości  przy 

sporządzenia rachunku przepływów 

pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale 

własnym 

I.P6S_UW.p 

 

P6U_U 

 

 

Ocena na podstawie 

pracy domowej, 

aktywności na zajęciach 

i pracy w programie 

księgowym. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

9. K_K04 

Stosuje się do zasad etyki zawodowej 

księgowego, szanuje prawo,  potrafi 

dostrzec kiedy firma stosuje kreatywną 

rachunkowość. 

I.P6S_KR 
 

P6U_K 
 

 

Ocena na podstawie 

pracy domowej, 

aktywności na zajęciach 

i pracy w programie 

księgowym. 

 

 

Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: ćwiczenia/60/3+2 
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Status przedmiotu: Obieralny 

 

Treści programowe:  

 

Sem. V 

Metody poszukiwania tematu pracy licencjackiej 

Wybór tematu pracy, jej zakresu i problematyki. 

Konstrukcja pracy licencjackiej. - Struktura pracy .Określenie strony formalnej pracy. Rodzaje i 

metody sporządzania przypisów. Sposoby posługiwania się literaturą, źródłami statystycznymi z zachowaniem praw 

autorskich cytowanych autorów. 

Formy prezentacji materiału badawczego: wykresy ,tabele, schematy. 

 Opracowanie bibliografii.  

Wybór metod badawczych. 

 Przygotowanie wstępnej koncepcji pracy. 

 Opracowanie planu pracy. 

Poszukiwanie materiałów do badań empirycznych. 

Prezentacja wybranych (uzgodnionych z promotorem) zagadnień ze zrealizowanego etapu  pracy dyplomowej 

Sem. VI 

Sprawdzanie postępu prac i omawianie z każdym dyplomantem stanu realizacji pracy dyplomowej. Wyjaśnianie 

trudności i odpowiedzi na pytania dyplomantów. 

Prezentacje wybranych zagadnień zrealizowanej pracy dyplomowej, które wymagają 

przedyskutowania z promotorem i pozostałymi seminarzystami.  

Omawianie i wyjaśnianie najczęściej popełnianych błędów przez seminarzystów w prezentowanych częściach pracy. 

Sprawdzenie pierwszej wersji pracy przed poprawkami i po finalnej - poprawkach. 

Omówienie  procesu  obrony pracy i zasad egzaminu licencjackiego. 

Konsultacje w sprawach egzaminu dyplomowego 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W02 

Ma podstawową wiedzę o strukturach 

gospodarczych i instytucjach je 

obsługujących, o celach i prawidłowościach 

funkcjonowania tych struktur i relacji 

miedzy nimi 

I.P6S_WG.p P6U_W 

 

 

Obecność na 

seminarium, 

terminowość zadań 

2. K_W06 

Zna metody i narzędzia oraz techniki 

pozyskiwania i przetwarzania danych dla 

celów ekonomicznych, pozwalające 

ewidencjonować i opisywać działania 

struktur i instytucji społeczno-

ekonomicznych 

I.P6S_WG.p P6U_W j.w 

3. K_W11 

Ma wiedzę ekonomiczną z zakresu 

przedsiębiorczości, zasad tworzenia i 

funkcjonowania podmiotów gospodarczych, 

zarządzania; zna techniki i narzędzia 

działania jednostek gospodarczych na rynku  

I.P6S_WK P6U_W j.w 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U03 
Umie analizować przyczyny i przebieg 

procesów i zjawisk ekonomicznych na 

szczeblu mikro i makroekonomicznym 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

Obecność na 

seminarium, 

terminowość zadań 
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5. K_U08 

Posiada umiejętność rozumienia i 

analizowania podstawowych zjawisk 

gospodarczo-społecznych oraz zdolność ich 

oceny 

I.P6S_UW.p P6U_U j.w 

6. K_U09 

Umie wykorzystać wiedzę teoretyczna i 

różne materiały źródłowe do przygotowania 

pracy pisemnej, dotyczącej zagadnień 

ekonomicznych 

I.P6S_UK P6S_U j.w 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

7. K_K07 Jest kreatywny, potrafi myśleć i działać w 

sposób zaangażowany i przedsiębiorczy 
I.P6S_KO  P6U_K 

 

Obecność na 

seminarium, 

terminowość zadań 

8. K_U05 

Potrafi prawidłowo posługiwać się 

podstawowymi normami i regułami 

prawnymi, zawodowymi i etycznymi w celu 

rozwiązania problemów społeczno-

gospodarczych 

I.P6S_KR P6U_K j.w 

 

 

Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: -/-/15 

 

Status przedmiotu: Obieralny 

 

Treści programowe: - 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W06 

Posiada  wiedzę wymaganą przy wyborze 

właściwych 

metod i technik badawczych niezbędnych 

doprowadzenia samodzielnej pracy 

badawczej. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

 

Ocena proponowana na 

obronie pracy 

licencjackiej 

UMIEJĘTNOŚCI 

2. K_U02 

Zastosował wiedzę teoretyczną z wybranego 

obszaru badań gospodarczych i społecznych 

do opisu wybranych aspektów 

funkcjonowania procesów gospodarczych. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

 

Ocena proponowana na 

obronie pracy 

licencjackiej 

3. K_U07 

 Sformułował cel prowadzonych badań, 

hipotezy i metody badawcze, zebrać 

materiały 

empiryczne, przedstawił je w formie 

umożliwiającej dokonanie analizy przy 

użyciu wybranych technik badawczych, 

sformułował 

logiczne wnioski uzasadniające przyjęte 

hipotezy 

badawcze. 

I.P6S_UW.p P6U_U 
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4. K_U02 

Potrafił przeprowadzić studia literaturowe 

wykorzystując polską i obcojęzyczną 

literaturę przedmiotu oraz inne materiały 

źródłowe (akty normatywne, regulacje 

środowiskowe, dane 

statystyczne GUS, NBP, MF, KNF, 

materiały wewnętrzne badanych 

podmiotów gospodarczych i in.) w celu 

przygotowania pracy 

licencjackiej 

I.P6S_UW.p P6S_U 

5. K_U09 

Potrafił zredagować dokument tekstowy z 

zachowaniem narzuconych wymogów 

formalnych, poprawnych pod względem 

stylistycznym, językowym, logicznie 

łączących rozważania o charakterze 

teoretycznym, metodologicznym i analiz 

empirycznych. 

I.P6S_UK P6S_U 

6. K_U11 

Potrafił przedstawić dorobek literatury 

związanej z tematem pracy dyplomowej. 

Posiadł umiejętność wypowiadania się i 

prezentowania wybranych zagadnień 

ekonomicznych. 

I.P6S_UK P6S_U 

7. K_K03 
Postępuje zgodnie z wymogami stawianymi 

pracy dyplomowej, przestrzegając praw 

autorskich i zasad etyki. 

I.P6S_UO  P6U_U 

8. K_K01 

Wykazał się otwartością na stosowanie 

nowatorskich metod badawczych, 

zdolnością do poszukiwania 

alternatywnych dróg rozwiązań 

postawionych zadań. Ma świadomość zalet 

i ograniczeń metod badawczych 

wykorzystywanych w badaniach 

społecznych. Potrafił ocenić wyniki wkładu 

własnej pracy w relacji do istniejącego w 

danym obszarze stanu badań. 

I.P6S_UU P6U_U 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

7. K_K06 
Potrafi dążyć do systematycznego rozwoju 

poprzez poszerzanie nabytej wiedzy i 

umiejętności 

I.P6S_KK  P6U_K 

 

Ocena proponowana na 

obronie pracy 

licencjackiej 

 

 

Nazwa przedmiotu: Etyka w finansach 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady/30/2 

 

Status przedmiotu: Obieralny ograniczonego wyboru (w grupie) 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

 

1. Wprowadzenie do etyki. 2. Moralność indywidualna, organizacyjna i środowiskowa świata finansów. 3-4. Teorie i 

systemy etyczne niezbędne do oceny etycznej decyzji finansowych. 5. Ogólne pojęcie odpowiedzialności. 6. 

Odpowiedzialność w działalności gospodarczej. 7. Odpowiedzialność w świecie finansów. 8. Dylematy etyczne sektora 

bankowego i firm finansowych. 9. Ogólne pojęcie sprawiedliwości. 10. Dylematy etyczne inwestorów i aspekty etyczne 

działalności ubezpieczeniowej. 11. Etyczne standardy księgowości i kontroli finansowej. 12. Etyka firm finansowych i 

etyczne wymogi funkcjonowania rynków finansowych. 13. Kryzys światowych finansów jako wyzwanie etyczne. 14. 

Relatywizm w etyce. Relatywistyczne teorie etyczne. 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 
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Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W04 

Ma wiedzę na temat narzędzi 

etycznych potrzebnych do 

rozwiązywania problemów ze sfery 

finansów. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

Sprawdzian pisemny 

2. K_W07 
Ma wiedzę na temat programów 

etycznych instytucji i firm finansowych. 
I.P6S_WK P6U_W 

Sprawdzian pisemny 

4. K_W16 
Ma wiedzę na temat programów 

etycznych instytucji i firm 

finansowych. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

Sprawdzian pisemny 

UMIEJĘTNOŚCI 

7. K_U13 

Potrafi identyfikować wyzwania o 

charakterze moralnym związane z 

profesjonalną działalnością w sektorze 

finansów i rachunkowości. 

Posiada umiejętność analizy problemów 

moralnych świata finansów oraz zdolność 

do korzystania z programów etycznych firm 

finansowych. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

Sprawdzian pisemny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

9. K_K04 

Na podstawie znajomości problemów 

moralnych świata finansów posiada 

zdolność budowania właściwej pod 

względem moralnym postawy zawodowej i 

wyrabiania zdolności do nieulegania 

pokusom związanym z przyszłą pracą w 

sektorze finansów i rachunkowości. 

I.P6S_KK P6U_K 

Sprawdzian pisemny 

 

Nazwa przedmiotu: Społeczna odpowiedzialność biznesu 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady/30/2 

 

Status przedmiotu: Obieralny ograniczonego wyboru (w grupie) 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

 

Geneza, definicja i zakres społecznej odpowiedzialności biznesu. Instrumenty i prawodawstwo międzynarodowe. 

Zachowania nieetyczne w kontekście zarządzania. Patologie życia gospodarczego m.in.: nepotyzm, mobbing, korupcja, 

niegospodarność i inne. Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy CSR w Polsce i na świecie - firmy 

społecznie odpowiedzialne i obszar ich społecznej aktywności (krajowe i zagraniczne). Wpływ społecznej 

odpowiedzialności firmy na jej konkurencyjną pozycję na rynku   Dobre praktyki CSR – analiza przypadków.   

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 
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1. K_W02 

Ma podstawową wiedzę o strukturach i 

instytucjach społeczno–ekonomicznych, 

funkcjonujących na poziomie lokalnym, 

regionalnym, krajowym i 

międzynarodowym. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

Praca pisemna 

2. K_W03 

Ma podstawową wiedzę o relacjach między 

poszczególnymi elementami  struktury 

społeczno- ekonomicznej, o celach 

funkcjonowania tych struktur i 

prawidłowościach kształtujących te relacje i 

cele. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

3. K_W04 
Ma podstawową wiedzę o rodzajach relacji 

społeczno – ekonomicznych i rządzących 

nimi prawidłowościach. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

4. K_W07 

Ma wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych, organizacyjnych, moralnych i 

etycznych kształtujących struktury i 

instytucje społeczno – ekonomiczne. 

I.P6S_WK P6U_W 

UMIEJĘTNOŚCI 

5. K_K05 

Umie współdziałać w przygotowaniu  

projektów gospodarczych, uwzględniając 

wpływ czynników ekonomicznych, 

prawnych i politycznych 

I.P6S_UO P6U_U 

Praca pisemna 

6. K_U12 
Analizuje zachowanie różnych podmiotów 

funkcjonujących na rynku oraz ich wpływ 

na decyzje menedżerskie. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

7. K_K04 
Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane 

z wykonywaniem zawodu ekonomisty oraz 

z przestrzeganiem zasad etyki zawodowej. 

I.P6S_KR P6U_K 
Praca pisemna 

8. K_U05 

Potrafi prawidłowo posługiwać się 

podstawowymi normami i regułami 

prawnymi, zawodowymi i etycznymi w celu 

rozwiązania  konkretnych problemów 

społeczno - gospodarczych 

I.P6S_KR P6U_K 

 

Nazwa przedmiotu: Finanse samorządu terytorialnego 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady/30/2 

 

Status przedmiotu: Obieralny ograniczonego wyboru (w grupie) 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

 

1. Istota, cechy i funkcje samorządu terytorialnego w Polsce 

2. Gospodarka finansowa i system finansowy jednostek samorządu terytorialnego  

3. Budżet oraz system budżetowy jednostek samorządu terytorialnego (aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne i 

organizacyjne, zasady gospodarki budżetowej, formy organizacyjne samorządowej gospodarki budżetowej i 

pozabudżetowej)   

4. Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego (procedura budżetowa i jej uwarunkowania, 

planowanie, uchwalanie, wykonanie i kontrola budżetu)  

5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego (rodzaje dochodów, samodzielność finansowa, modele systemów 

dochodów jst)  

6. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego (rodzaje wydatków, struktura, uwarunkowania wydatków, zasady: 

subsydiarności i samodzielności wydatkowej)  

7. Deficyt i długi jednostek samorządu terytorialnego (równowaga budżetowa, źródła finansowania deficytu, pojęcie 

długu) 

8. Finansowanie długu w formie obligacji komunalnych (rodzaje obligacji komunalnych, warunki emisji i raiting obligacji 

komunalnych) 
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Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W06 
Zna pojęcie procedury budżetowej w 

jednostkach samorządu terytorialnego oraz 

zasady konstrukcji budżetu JST. 

I.P6S_WG.p P6U_W 
 

Kolokwium pisemne 

2. K_W14 

Ma wiedzę dotyczącą analizy struktury 

dochodów i wydatków jednostek samorządu 

terytorialnego oraz zna pojęcia deficytu 

budżetowego i długu publicznego. 

I.P6S_WG.p P6U_W Kolokwium pisemne 

3. K_W15 
Wykazuje rozeznanie w najnowszych 

publikacjach z zakresu nauk o finansach 

JST 

I.P6S_WG.p P6U_W Kolokwium pisemne 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U01 
Potrafi krytycznie analizować i wskazywać 

na pożądane kierunki zmian w systemie 

finansów publicznych. 

I.P6S_UW.p P6U_U 
 

Kolokwium pisemne 

5. K_U02 

Zna pojęcie deficytu i długu jednostek 

samorządu terytorialnego. Potrafi wskazać 

metody skutecznej redukcji tych zjawisk w 

oparciu o możliwości jakie stwarza rynek 

finansowy. 

I.P6S_UW.p P6U_U Kolokwium pisemne 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

8. K_K06 

Jest świadomy potrzeby doskonalenia 

nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu 

finansów JST, a także konieczności łączenia 

wiedzy i praktyki z różnych dziedzin i 

dyscyplin nauki. 

 

I.P6S_KK  

 

P6U_K  

 

Kolokwium pisemne 

 

Nazwa przedmiotu: Finanse UE 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady/30/2 

 

Status przedmiotu: Obieralny ograniczonego wyboru (w grupie) 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

 

1.Ustrój walutowy UE – strefa Euro i Euro jako waluta Unii. 2.Instytucjonalizacja ustroju walutowego – europejski 

system banków centralnych 3. Europejski Bank Centralny i inne instytucje zarządzające  w zakresie ustroju walutowego 

4.Finanse UE oraz ich planowanie i ochrona (specyfikacja, dochody, wydatki) 5. Wieloletnie programowanie i 

planowanie  finansowe w UE 6. Budżet ogólny UE i jego podstawy prawne 7. Zasady budżetowe 8. Procedura tworzenia, 

wykorzystywania i kontroli budżetu ogólnego 9. Fundusze tworzone w UE i ich klasyfikacja 10. Instrumenty finansowe 

11.Mechanizmy finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego 12. Oddziaływanie UE na finanse publiczne w 

krajach członkowskich 13. Prawo podatkowe UE – harmonizacja opodatkowania pośredniego i bezpośredniego 

14.Wewnętrzny rynek finansowy UE i nadzór nad jego funkcjonowaniem 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 
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WIEDZA 

1. K_W01 Zna podstawowe kategorie z dziedziny 

finansów,  
I.P6S_WG.p P6U_W Test złożony z dwóch 

części: pytania 

zamknięte i otwarte 
2. K_W02 

Ma podstawową wiedzę  o instytucjach 

finansowych funkcjonujących na poziomie 

międzynarodowym  

I.P6S_WG.p P6U_W 

3. K_W15 
Ma podstawową wiedze o sposobach 

finansowania rozwoju i zmian 

strukturalnych w UE 

I.P6S_WG.p P6U_W 

4. K_W16 
Ma podstawową wiedzę z zakresu finansów 

publicznych, rynku finansowego UE i 

instytucji zarządzających finansami UE 

I.P6S_WG.p P6U_W 

UMIEJĘTNOŚCI 

5. K_U03 

Analizuje przyczyny i przebieg 

prostych procesów i zjawisk 

ekonomicznych, związanych z 

finansami UE 

I.P6S_UW.p P6U_U 

Test złożony z dwóch 

części: pytania 

zamknięte i otwarte 

6. K_U08 

Posiada umiejętność rozumienia  i 

analizowania podstawowych zjawisk i 

problemów związanych z finansami 

UE 

I.P6S_UW.p P6U_U 

7. K_U16 

Posiada umiejętność rozumienia 

sposobu funkcjonowania systemu 

finansów publicznych , rynków i 

instytucji finansowych w ramach UE 

I.P6S_UW.p P6U_U 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

8. K_K06 
Potrafi dążyć do systematycznego rozwoju 

poprzez poszerzanie nabytej wiedzy i 

umiejętności dotyczących finansów UE 

I.P6S_KK P6U_K 

Test złożony z dwóch 

części: pytania 

zamknięte i otwarte 

 

Nazwa przedmiotu: Rachunkowość MSP 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady/30/2 

 

Status przedmiotu: Obieralny ograniczonego wyboru (w grupie) 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

1. Pojęcie małego przedsiębiorstwa. Formy organizacyjno-prawne i ich wpływ na wybór formy opodatkowania. 

Kryteria wyodrębniania małych i średnich przedsiębiorstw na potrzeby rachunkowości  

2. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Obowiązki rejestracyjne przedsiębiorstw  

3. Przychody, koszty i dochód do opodatkowania. Uproszczone formy  opodatkowania małych przedsiębiorstw  

4. Karta podatkowa  

5. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  

6. Podatkowa księga przychodów i rozchodów  

7. Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.  

8. Samochód w małym przedsiębiorstwie  

9. Rozliczenia podatku VAT   

10. Ewidencje problemowe w małych przedsiębiorstwach  

11. Rachunkowość według Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla MŚJ 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 
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1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W05 

Rozumie problemy osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą 

dotyczące wyborów formy opodatkowania 

MSP przedsiębiorstw 

I.P6S_WK P6U_W 

Wiedza studentów jest 

oceniana na podstawie 

zaliczenia  pisemnego w 

formie testu lub pytań 

teoretycznych. 

2. K_W07 

Zna obowiązki małych podmiotów 

wynikające z regulacji prawnych  w 

zakresie: rejestracji działalności 

gospodarczej, ewidencji operacji 

gospodarczych, dokumentacji, 

sprawozdawczości. 

I.P6S_WK P6U_W 

3. K_W14 
Zna uproszczone zasady rachunkowości, w 

tym: formy ewidencji i małych podmiotów i 

wie jakie jednostki mogą z nich korzystać. 

I.P6S_WG.p P6U_W 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U06 

Potrafi posługiwać się przepisami 

prawnymi w celu dokonania prawidłowych 

obliczeń obciążeń podatkowych, w tym: 1) 

Potrafi ustalić podstawę opodatkowania i 

zaliczki na podatek dochodowy przy 

prowadzeniu podatkowej księgi 

przychodów i rozchodów. 2) Potrafi ustalić 

podatek dochodowy w przypadku 

opodatkowania w formie karty podatkowej 

i ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych. 

I.P6S_UWp. P6U_U 

Umiejętności studentów 

są oceniane na 

podstawie zaliczenia 

(zadania do 

rozwiązania) i zadań  do 

samodzielnego 

rozwiązania w domu. 

 

5. K_U07 

Analizując specyfikę i rodzaj działalności 

przedsiębiorstwa potrafi zaproponować dla 

niego odpowiednią uproszczoną formę 

ewidencji i opodatkowania. 

I.P6S_UWp. P6U_U 

6. K_U14 

Potrafi prowadzić uproszczoną ewidencję w 

formie karty podatkowej, ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych i 

podatkowej księgi przychodów i 

rozchodów na potrzeby rozliczeń 

podatkowych.   

I.P6S_UW.p P6U_U 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

5. K_K04 

Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane 

z wyborem formy opodatkowania przy 

prowadzeniu działalności gospodarczej oraz 

z przestrzeganiem przepisów podatkowych. 

I.P6S_KR P6U_K 

Efekty kształcenia w 

zakresie kompetencji 

społecznych są 

oceniane  na podstawie 

dyskusji prowadzonej 

na zajęciach lub 

konsultacjach. 

 

Nazwa przedmiotu: Rachunkowość podatkowa 

Rodzaj zajęć/liczba godzin/liczba punków ECTS: wykłady/30/2 

 

Status przedmiotu: Obieralny ograniczonego wyboru (w grupie) 

 

Treści programowe:  

 

Wykłady: 

1. Przedmiot i zadania rachunkowości podatkowej 

2. Zadania i cele rachunkowości podatkowej  

2. Przychody i koszty wg prawa bilansowego i podatkowego 

3. Podatek odroczony  

4.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

5. Rozliczenie podatkowe podatku od towarów i usług  

6.  Różnice pomiędzy wynikiem podatkowym a wynikiem bilansowym 
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7.  Środki trwałe wg prawa bilansowego i podatkowego  

8. Ewidencje w podatku dochodowym od osób fizycznych  

9. Ewidencje w podatku dochodowym od osób prawnych 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu: 

 

Lp. 

Symbol 

efektu 

uczenia 

Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

1 2 3 4 5 6 

WIEDZA 

1. K_W08 
Ma wiedzę o instytucjach społeczno-

ekonomicznych funkcjonujących w 

gospodarce rynkowej 

I.P6S_WK P6U_W 
 

Kolokwia-pytania 

opisowe 

2. K_W13 

Ma wiedzę na temat funkcjonowania 

przedsiębiorstwa w krajowym i 

międzynarodowym otoczeniu 

gospodarczym. 

I.P6S_WK P6U_W 

3. K_W15 

Ma podstawową wiedzę o sposobach 

finansowania działalności gospodarczej, 

ustalaniu wyniku finansowego i rentowności 

przedsiębiorstwa 

I.P6S_WG.p P6U_W 

UMIEJĘTNOŚCI 

4. K_U12 
Analizuje zasadność decyzji 

ekonomicznych podmiotów 

funkcjonujących na rynku 

I.P6S_UWp. P6U_U 
 

Kolokwia-zadania 

analityczno-

rachunkowe 

5. K_U13 

Potrafi ocenić skutki decyzji 

ekonomicznych przedsiębiorstwa 

działającego w skali lokalnej, regionalnej, 

krajowej i międzynarodowej. 

I.P6S_UW.p P6U_U 

6. K_K01 
Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia 

się, jest świadomy nieustannie zmieniającej 

się rzeczywistości gospodarczej 

I.P6S_UU P6U_U 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

7. K_K07 
Potrafi analizować sytuacje ekonomiczne 

przedsiębiorstwa i formułować wnioski. 
I.P6S_KO P6U_K 

Case study-grupowe 

 

 


