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PROGRAM STUDIÓW 

I STOPNIA 

dla kierunku 

Przedsiębiorczość 
nazwa kierunku studiów 

 

profil: praktyczny 
 

obowiązuje od roku akademickiego: 2020/2021 

 
 

I – INFORMACJE OGÓLNE 

 

 

Jednostka realizująca studia Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.  

Nazwa kierunku studiów Przedsiębiorczość  

Specjalności Nie dotyczy   

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia  

Profil kształcenia Praktyczny  

Forma studiów Niestacjonarne  

Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny lub 
dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się 
ze wskazaniem dyscypliny wiodącej, w ramach 
której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów 
uczenia się (w przypadku wskazania więcej niż jednej) 

Nauki prawne (dyscyplina wiodąca) 
Ekonomia i Finanse 
Nauki o zarządzaniu i jakości 
Nauki o komunikacji społecznej i mediach 
Nauki socjologiczne 

 

Dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż 
jednej dyscypliny określenie dla każdej z tych 
dyscyplin procentowego udziału liczby punktów ECTS 
w łącznej liczbie punktów ECTS dla programu studiów 

Nauki prawne (dyscyplina wiodąca) – 69% 
Ekonomia i Finanse – 12% 
Nauki o zarządzaniu i jakości – 10% 
Nauki o komunikacji społecznej i mediach – 6% 
Nauki socjologiczne – 3% 

 

Liczba semestrów Sześć  

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia 
studiów 

180  

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca 
dyplomowa/ egzamin dyplomowy) 

Uzyskanie efektów uczenia się określonych w 

programie studiów, pozytywna ocena pracy 

dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego. 

 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Licencjat  
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II – EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 
1. Tabela efektów uczenia się z odniesieniami do charakterystyk drugiego stopnia PRK 

 

Nazwa kierunku studiów Przedsiębiorczość 

Dyscyplina/y, do których został 
przyporządkowany kierunek studiów,  

Nauki prawne (dyscyplina wiodąca); Ekonomia i Finanse; Nauki o zarządzaniu i jakości; 

Nauki o komunikacji społecznej i mediach; Nauki socjologiczne 

Dyscyplina wiodąca, w ramach której 
będzie uzyskiwana ponad połowa 
efektów uczenia się 

Nauki prawne 

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Praktyczny 

 
Symbol 

kierunkowych 
efektów uczenia 

się 

 
 

Opis zakładanych efektów uczenia się 

 

Odniesienie do: 

charakterystyk 
drugiego stopnia 
efektów uczenia 

się dla kwalifikacji 
na poziomie 6 

PRK 

uniwersalnych 
charakterystyk dla 
danego poziomu 

PRK 

WIEDZA 

Absolwent studiów pierwszego stopnia zna i rozumie: 

K_W01 

miejsce nauki administracji, prawa administracyjnego i nauk ekonomicznych 
w systemie nauk społecznych oraz ich związkach z pokrewnymi dyscyplinami 
naukowymi. 

P6S_WG P6U_W 

K_W02 

podstawowe pojęcia z dziedziny nauk prawnych, nauki o administracji i nauk 
ekonomicznych stosowane w procesie administrowania przedsiębiorstwem 
oraz ich relację do innych dziedzin nauki.  

P6S_WG P6U_W 

K_W03 zasady logiki i rozumowania prawniczego. P6S_WG P6U_W 

K_W04 
typowe struktury instytucji prywatnych i administracji publicznej, ich części 
składowe i zasady funkcjonowania. 

P6S_WG P6U_W 

K_W05 
regulacje prawne odnoszące się procesu tworzenia, administrowania i 
likwidowania przedsiębiorstwa. 

P6S_WG P6U_W 

K_W06 

ogólne relacje zachodzące między strukturami i instytucjami społecznymi 
biorącymi udział w procesie administrowania przedsiębiorstwem w wymiarze 
lokalnym, regionalnym i globalnym. 

P6S_WG P6U_W 

K_W07 
rodzaje więzi i prawidłowości relacji międzyludzkich występujące w 
społeczeństwie demokratycznym i gospodarce wolnorynkowej. 

P6S_WG P6U_W 

K_W08 

proces rozwoju człowieka, czynniki warunkujące jego prawidłowe 
funkcjonowanie w strukturach społeczno-gospodarczych i jego rolę w 
procesie organizacji struktur przedsiębiorstw.  

P6S_WG P6U_W 

K_W09 

metody etycznego oddziaływania na innych w celu osiągania celów 
przedsiębiorstwa i techniki pozyskiwania, przetwarzania i weryfikacji danych 
statystycznych, pozwalających na analizowanie procesów zachodzących w 
wybranych instytucjach i organizacjach społecznych lub gospodarczych. 

P6S_WG P6U_W 

K_W10 
metody i narzędzia pozwalające opisywać struktury przedsiębiorstw i procesy 
w nich zachodzące. 

P6S_WG P6U_W 

K_W11 
normy z zakresu prawa administracyjnego i zasady etyczne istotne w 
procesie administrowania przedsiębiorstwem. 

P6S_WG 

P6S_WK 
P6U_W 

K_W12 
źródła, normy i reguły prawne organizujące struktury przedsiębiorstwa i 
opisuje prawidłowości w funkcjonowaniu instytucji prywatnych. 

P6S_WG 

P6S_WK 
P6U_W 

K_W13 

prawidłowości i zachodzące zmiany w obszarze kulturowych reguł i norm, 
warunkujących struktury przedsiębiorstw i instytucje publiczne istotne z 
punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstw. 

P6S_WG P6U_W 

K_W14 
przyczyny i przebieg zjawisk społecznych oraz ich skutki dla konkretnych 
struktur i instytucji społeczno-gospodarczych. 

P6S_WG 

P6S_WK 
P6U_W 

K_W15 
procesy zmian we współczesnej gospodarce oraz towarzyszące im zjawiska 
społeczne. 

P6S_WG 

P6S_WK 
P6U_W 
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K_W16 
proces ewolucji poglądów na temat struktur przedsiębiorstw oraz innych 
wybranych instytucji społeczno-gospodarczych. 

P6S_WG P6U_W 

K_W17 
podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego. 

P6S_WK P6U_W 

K_W18 

prawne aspekty prawa gospodarczego, finansowego, administracyjnego i 
cywilnego w zakresie pozwalającym na podejmowanie indywidualnych form 
działalności gospodarczej i planowanie ścieżki kariery zawodowej. 

P6S_WG P6U_W 

K_W19 
metody podejmowania decyzji o charakterze społeczno-gospodarczym 
istotnych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

P6S_WK P6U_W 

K_W20 

rolę otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji wpływających na 
proces organizowania pracy indywidualnych pracowników, grup i zespołów 
oraz kształt kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. 

P6S_WG P6U_W 

UMIEJĘTNOŚCI 
Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi: 

K_U01 
interpretować i oceniać zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, 
ekonomiczne) w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

P6S_UW P6U_U 

K_U02 
analizować, oceniać i uzasadniać rozwiązania dotyczące konkretnych 
problemów występujących w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 

P6S_UW 

P6S_UK 

P6S_UO 

P6U_U 

K_U03 

analizować konkretne zdarzenia oraz jednostkowe procesy i zjawiska 
społeczno-gospodarcze w obszarze polityczno-prawnym, a także identyfikuje 
ich wpływ na politykę tworzenia, stosowania i wykładnię prawa.  

P6S_UW P6U_U 

K_U04 
przygotowywać dokumenty konieczne do założenia, prowadzenia, 
zawieszenia i likwidacji działalności gospodarczej. 

P6S_UW P6U_U 

K_U05 

redagować typowe pisma i umowy związane z procesem funkcjonowania 
przedsiębiorstwa z uwzględnieniem właściwej terminologii oraz sprawnie 
posługuje się dostępnymi środkami informatycznymi i technikami biurowymi. 

P6S_UK 

P6S_UO 

P6S_UU 

P6U_U 

K_U06 
stosować przepisy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w 
procesie administrowania przedsiębiorstwem. 

P6S_UW 

P6S_UK 
P6U_U 

K_U07 
analizować poglądy i zjawiska społeczno-polityczne mające wpływ na rozwój i 
efektywność przedsiębiorczości. 

P6S_UW P6U_U 

K_U08 
ustalać przyczyny i przebieg procesów społeczno-gospodarczych istotnych z 
punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

P6S_UW P6U_U 

K_U09 

prognozować działania w sferze organizacji i funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, dobierając adekwatne metody i narzędzia z różnych 
dziedzin nauki, w tym mikro i makroekonomiczne i prezentuje wyniki 
przeprowadzonych w tym zakresie badań.  

P6S_UW 

P6S_UK 
P6U_U 

K_U10 
wskazywać i oceniać praktyczne skutki konkretnych zjawisk społecznych 
wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

P6S_UW 

P6S_UK 
P6U_U 

K_U11 

posługiwać się w praktyce podstawowymi normami i regułami prawnymi w 
celu rozwiązywania zadań związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 

P6S_UW 

P6S_UK 
P6U_U 

K_U12 
kontaktować się z odpowiednimi podmiotami administracji publicznej w 
sprawach wykonywanych obowiązków zawodowych. 

P6S_UW P6U_U 

K_U13 

wykorzystywać instrumenty prawne i pozaprawne systemy normatywne w 
celu realizacji konkretnych zadań z zakresu funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. 

P6S_UW 

P6S_UK 
P6U_U 

K_U14 

wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne 
nabyte podczas studenckich praktyk zawodowych do wykonywania zadań i 
obowiązków związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem i likwidacją 
przedsiębiorstwa. 

P6S_UW 

P6S_UO 

P6S_UU 

P6U_U 

K_U15 
proponować racjonalne rozstrzygnięcia i sposób ich wdrażania do praktyki 
przedsiębiorstwa w konkretnie określonych przypadkach. 

P6S_UW 

P6S_UK 

P6S_UO 

P6U_U 

K_U16 
interpretować tendencje rozwoju zjawisk społecznych warunkujących 
prawidłowe i zgodne z prawem działania przedsiębiorstw. 

P6S_UW P6U_U 

K_U17 

przedstawiać pisemnie opracowania w języku polskim oraz wybranym języku 
obcym na tematy ogólne i zawodowe związane z procesem administrowania 
przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem podstawowych ujęć teoretycznych i 
wykorzystaniem różnych źródeł. 

P6S_UK 

P6S_UU 
P6U_U 
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K_U18 

przygotowywać w języku polskim wystąpienia ustne w zakresie tematyki 
związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i zadań związanych z 
zajmowanym stanowiskiem. 

P6S_UK P6U_U 

K_U19 

wykorzystywać w praktyce umiejętności językowe w zakresie języka ogólnego 
i specjalistycznego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
zgodnego z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  

P6S_UK 

P6S_UO 

P6S_UU 

P6U_U 

K_U20 
prowadzić działalność marketingową w celu zwiększenia atrakcyjności oferty 
przedsiębiorstwa dla konsumentów. 

P6S_UO 

P6S_UU 
P6U_U 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest gotów do: 

K_K01 

ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji w związku ze świadomością 
poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności oraz zrozumieniem korzyści 
wynikających z własnego rozwoju zawodowego. 

P6S_KO 

P6S_KR 
P6U_K 

K_K02 

współdziałania w grupie i spełniania w niej różnych ról, w tym roli lidera, przy 
jednoczesnej świadomości kultury współpracy oraz konsekwencji 
wynikających z wykonania postawionego mu zadania praktycznego z zakresu 
administrowania przedsiębiorstwem. 

P6S_KK 

P6S_KO 

P6S_KR 

P6U_K 

K_K03 

określania priorytetów ogólnych i szczegółowych w realizowanych przez 
siebie lub zespół zadaniach praktycznych z dziedzin mających wpływ na 
jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

P6S_KO 

P6S_KR 
P6U_K 

K_K04 

identyfikowania istotnych problemów i dylematów etycznych związanych z 
przyszłym prowadzeniem działalności gospodarczej i proponuje sposób ich 
rozwiązania. 

P6S_KK 

P6S_KO 
P6U_K 

K_K05 
brania udziału w przygotowaniu projektów i realizacji inicjatyw z zakresu 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 

P6S_KO 

P6S_KR 
P6U_K 

K_K06 
uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności praktycznych w zakresie 
dziedzin warunkujących efektywne i praworządne działanie przedsiębiorstwa. 

P6S_KO 

P6S_KR 
P6U_K 

K_K07 

dostrzegania znaczenia poprawności relacji występujących pomiędzy 
społeczeństwem, przedsiębiorstwem i administracją państwową oraz ich 
wpływu na kształtowanie społecznego wizerunku przedsiębiorstwa. 

P6S_KO 

P6S_KR 
P6U_K 

K_K08 

efektywnego motywowania zespołu pracowniczego przez stosowanie nagród 
i kar przy jednoczesnym poszanowaniu zasad etycznych i prawnych 
odnoszących się do relacji pracodawca-pracownik. 

P6S_KK 

P6S_KO 
P6U_K 

K_K09 

rozpoczęcia, prowadzenia i likwidowania działalności gospodarczej oraz 
wykazywania przedsiębiorczości i kreatywności w myśleniu i działaniu przy 
jednoczesnym poszanowaniu przepisów obowiązującego prawa. 

P6S_KO P6U_K 

 
OBJAŚNIENIA 
Symbole oznaczają: 
 na pierwszym miejscu umieszczony jest kierunkowy efekt kształcenia 
 na drugim miejscu podkreślnik (_) 

na trzecim miejscu, po podkreślniku, kategoria wiedzy (W), umiejętności (U) lub kompetencji społecznych (K) 
na czwartym i piątym miejscu nr efektu kształcenia 
 

* -wpisać właściwy poziom czyli 6 dla studiów pierwszego stopnia lub 7 dla studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów  
     magisterskich  
**-wpisać właściwy poziom kształcenia: pierwszy lub drugi stopień lub jednolite studia magisterskie 
W kolumnie odniesienia do charakterystyk drugiego stopnia należy wpisać Kod składnika opisu zaczerpnięty z właściwego 
rozporządzenia MNiSW  
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2. Tabela pokrycia charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6* 
 

Nazwa kierunku studiów Przedsiębiorczość 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia Praktyczny 

Kod składnika 
opisu 

charakterysty
k drugiego 

stopnia PRK 
poziom 6* 

Opis charakterystyk drugiego stopnia PRK poziom 6* 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla kierunku 

WIEDZA 

Absolwent studiów pierwszego stopnia zna i rozumie: 

P6S_WG 

Zakres i głębia: 

• w zaawansowanym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące 
ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, 
stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub 
artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia 
z zakresu wiedzy szczegółowej - właściwe dla programu studiów, a w 
przypadku studiów o profilu praktycznym - również zastosowania 
praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem 

K_W01; K_W02; 
K_W03; K_W04; 
K_W05; K_W06; 
K_W07; K_W08; 
K_W09; K_W10; 
K_W11; K_W12; 
K_W13; K_W14; 
K_W15; K_W16; 
K_W17; K_W18; 

K_W20 

P6S_WK 

Kontekst: 

• fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 

• podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych 
rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i 
prawa autorskiego 

• podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. 

K_W11; K_W12;  
K_W15; K_W16; 
K_W17; K_W19 

UMIEJĘTNOŚCI 

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi: 

P6S_UW 

Wykorzystanie wiedzy: 

• formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać 
zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: 
◦ właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie 

oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, 
◦ dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym 

zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych 

• formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla 
działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów - w przypadku 
studiów o profilu praktycznym 

K_U01; K_U02; 
K_U03; K_U04; 
K_U05; K_U06; 
K_U07; K_U08; 
K_U09; K_U10; 
K_U11; K_U12; 
K_U13; K_U14; 

K_U15 

P6S_UK 

Komunikowanie się: 

• komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii  

• brać udział w debacie - przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz 
dyskutować o nich  

• posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

K_U02; K_U05; 
K_U08; K_U09; 
K_U10; K_U13; 
K_U14; K_U16; 
K_U17; K_U18; 
K_U19; K_U20 

P6S_UO 

Organizacja pracy: 

• planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole  

• współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o 
charakterze interdyscyplinarnym)  

K_U02; K_U12; 
K_U14; K_U17; 
K_U18; K_U19 

P6S_UU 
Uczenie się: 

• samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie  
K_U12; K_U16; 
K_U17; K_U19 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest gotów do: 

P6S_KK 

Oceny: 

• krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści  

• uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu  

K_K02; K_K04; 
K_K08 

P6S_KO 

Odpowiedzialność: 

• wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na 
rzecz środowiska społecznego  

• inicjowania działań na rzecz interesu publicznego  

• myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  

K_K01; K_K02; 
K_K03; K_K04; 
K_K05; K_K06; 
K_K07; K_K08; 

K_K09 

P6S_KR 

Rola zawodowa: 

• odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: 
◦ przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, 
◦ dbałości o dorobek i tradycje zawodu 

K_K01; K_K02; 
K_K03; K_K05; 
K_K06; K_K07 

 
* wpisać właściwy poziom czyli 6 dla studiów pierwszego stopnia lub 7 dla studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich 
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III – CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW 

Forma studiów  Niestacjonarne 

Specjalności Nie dotyczy 

Łączna liczba godzin w programie 4500 godz. 

Łączna liczba punktów ECTS 180 ECTS 

Liczba punktów ECTS przypisanych do zajęć  załącznik nr 1 
Plan studiów 

załącznik nr 2 

Sposoby weryfikacji osiągania przez studenta zakładanych 

efektów uczenia się w trakcie całego cyklu kształcenia 
załącznik nr 3 

Opis oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w 

trakcie całego cyklu kształcenia 
załącznik nr 4 

Liczba godzin dydaktycznych i punktów ECTS 
przyporządkowana do zajęć dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów 

Studia niestacjonarne - 1395 godz. (56 ECTS), 
w tym 6-cio miesięcznie praktyki zawodowe 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 
ramach zajęć do wyboru 
(w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS) 

79 punktów ECTS (44%), w tym: 
45 punktów ECTS - przedmioty do wyboru; 
9 punktów ECTS - język obcy do wyboru;  

9 punktów ECTS – seminarium dyplomowe;  
16 punktów ECTS – praktyki zawodowe. 

Wymiar, forma i zasady odbywania praktyk załącznik nr 5 
załącznik nr 6 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
praktyk 

16 pkt. ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące 
umiejętności praktyczne (w wymiarze większym niż 50% liczby 
punktów ECTS dla programu studiów) oraz ich wykaz  

112 ECTS (62%).  
Zajęcia wykazano w załączniku nr 7 

Informacja o warunkach prowadzenia zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne załącznik nr 8 

Sylabusy przedmiotów 
załącznik nr 9 

Liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego – w przypadku 
stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 
magisterskich ogólna 

Studia niestacjonarne – 0 h 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom z 
obszarów nauk humanistycznych lub nauk społecznych (w 
przypadku kierunków studiów przypisanych do obszarów 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne) 

Nie dotyczy 

IV – WYMOGI REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW  

1 Wskaźnik procentowy zajęć prowadzonych w ramach 
programu studiów przez nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w WSA jako podstawowym miejscu pracy  
 

 
870h z 1350h (pełny program studiów) 65% 

870h z 995 (liczba godzin przewidziana do 
realizacji przez studenta) 87% 
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Załącznik nr 1.: Liczba punktów ECTS przypisanych do zajęć 

 
Kierunek: Przedsiębiorczość 

Lp. Wykaz przedmiotów Punkty ECTS 

 Semestr 1 Rok I 27 

1. Podstawy prawoznawstwa  4 

2. Logika prawnicza dla przedsiębiorców 3 

3. Mikroekonomia i makroekonomia 3 

4. Wstęp do działalności marketingowej i reklamowej 2 

5. Podstawy przedsiębiorczości 4 

6. Podstawy prawa administracyjnego 4 

7. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem 2 

8. Socjologia prawa 3 

9. Praktyki zawodowe / 1 miesiąc 2 

 Semestr 2 Rok I 33 

10. Administracja publiczna wobec działalności gospodarczej 4 

11. Prawo pracy 4 

12. Analiza finansowa 2 

13. Prawo cywilne – część ogólna 4 

14. Funkcjonowanie podmiotów instytucjonalnych 4 

15. Przedmioty do wyboru z zakresu komunikacji interpersonalnej 9 

16. Język obcy prawniczy i biznesowy 3 

17. Praktyki zawodowe / 1 miesiąc 3 

 Semestr 3 Rok II 31 

18 Finanse przedsiębiorstwa i zarządzanie kapitałami 2 

19 Prawo podatkowe przedsiębiorców 4 

20 Finanse publiczne i prawo finansowe 3 

21 Słownictwo i terminologia biznesowa oraz podstawy etykiety 4 

22 Prawo cywilne – zobowiązania 4 

23 Przedmioty do wyboru z zakresu nauk prawnych 9 

24 Język obcy prawniczy i biznesowy 3 

25 Praktyki zawodowe / 1 miesiąc 3 

 Semestr 4 Rok II 29 

26 Metodologia badań marketingowych i rynkowych 2 

27 Podstawy logistyki 1 

28 Podstawy prawa karnego 3 

29 Publiczne prawo gospodarcze 3 

30 Rozliczanie podatków, wynagrodzeń i danin publicznych 2 

31 Rachunkowość w przedsiębiorstwie 3 

32 Przedmioty do wyboru z zakresu ekonomii i finansów 9 

33 Język obcy prawniczy i biznesowy 3 

34 Praktyki zawodowe / 1 miesiąc 3 

 Semestr 5 Rok III 33 

35 Administracyjna kontrola przedsiębiorcy 4 

36 Prawo karne skarbowe 3 

37 Egzekucja komornicza wobec przedsiębiorcy 4 

38 Ochrona własności intelektualnej 2 

39 Postępowanie w sprawach o przestępstwa gospodarcze 4 

40 Seminarium dyplomowe  3 

41 Przedmioty do wyboru z zakresu zarządzania i jakości 9 

42 Praktyki zawodowe / 1 miesiąc 3 

 Semestr 6 Rok III 27 

43 Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej 3 

44 Prawo i instytucje w UE 3 

45 Postępowanie administracyjne 3 

46 Zachowania konsumentów 1 

47 Przedmioty do wyboru z zakresu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa 6 

48 Przedmiot do wyboru z zakresu socjologii biznesu i organizacji 3 

49 Seminarium dyplomowe  6 

50 Praktyki zawodowe / 1 miesiąc 2 
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Załącznik nr 2.: Plan studiów 

PLAN STUDIÓW 

KIERUNEK: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

STUDIA NIESTACJONARNE 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 
PROFIL PRAKTYCZNY 

OD ROKU AKADEMICKIEGO 

2020/2021 

lp. NAZWA PRZEDMIOTU 
rygory 

Pkt. 
ECTS 

godziny zajęć I ROK / r. akad. 2020/2021 

egz. 
zal. 

ocena 
razem 

w tym sem. 1 sem. 2 
wykł. ćw. semin. dypl konw. prak. wykł. inne wykł. inne 

1. Podstawy prawoznawstwa 1  4 20 10 10 0 0 0 10 15   

2. Logika prawnicza dla przedsiębiorców  1 3 20 10 10 0 0 0 10 10   

3. Mikroekonomia i makroekonomia 1  3 30 10 20 0 0 0 20 20   

4. Wstęp do działalności marketingowej i reklamowej  1 2 20 10 10 0 0 0 10 10   

5. Podstawy przedsiębiorczości  1 4 20 10 10 0 0 0 10 10   

6. Podstawy prawa administracyjnego 1  4 20 10 10 0 0 0 10 10   

7. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem  1 2 20 10 10 0 0 0 10 10   

8. Socjologia prawa  1 3 20 10 10 0 0 0 10 10   

9. Praktyki zawodowe / 1 miesiąc  1 2 50 0 0 0 0 50 0 50   

Suma w semestrze: 27 220 80 90 0 0 50 80 140   

10. Administracja publiczna wobec działalności gospodarczej  2 4 20 10 10 0 0 0   10 10 
11. Prawo pracy 2  4 20 10 10 0 0 0   10 10 
12. Analiza finansowa  2 2 20 0 20 0 0 0   0 20 
13. Prawo cywilne – część ogólna 2  4 20 10 10 0 0 0   10 10 
14. Funkcjonowanie podmiotów instytucjonalnych 2  4 20 10 10 0 0 0   10 10 
15. Przedmioty do wyboru z zakresu komunikacji interpersonalnej  2 9 45 0 0 0 45 0   0 45 
16. Język obcy prawniczy i biznesowy  2 3 20 0 20 0 0 0   0 20 
17. Praktyki zawodowe / 1 miesiąc  2 3 75 0 0 0 0 75   0 75 

Suma w semestrze: 33 240 40 80 0 45 75   40 200 
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lp. NAZWA PRZEDMIOTU 

rygory 
Pkt. 

ECTS 

godziny zajęć II ROK / r. akad. 2021/2022 

egz. 
zal. 

ocena 
razem 

w tym sem. 3 sem. 4 

wykł. ćw. semin. dypl konw. prak. wykł. inne wykł. inne 

18. Finanse przedsiębiorstwa i zarządzanie kapitałami  3 2 20 10 10 0 0 0 10 10   

19. Prawo podatkowe przedsiębiorców 3  4 20 10 10 0 0 0 10 10   

20. Finanse publiczne i prawo finansowe  3 3 20 0 20 0 0 0 0 20   

21. Słownictwo i terminologia biznesowa oraz podstawy etykiety  3 4 20 10 10 0 0 0 10 10   

22. Prawo cywilne – zobowiązania 3  4 20 10 10 0 0 0 10 10   

23. Przedmioty do wyboru z zakresu nauk prawnych  3 9 45 0 0 0 45 0 0 45   

24. Język obcy prawniczy i biznesowy  3 3 20 0 20 0 0 0 0 20   

25. Praktyki zawodowe / 1 miesiąc  3 3 75 0 0 0 0 75 0 75   

Suma w semestrze: 32 240 50 80 0 45 75 40 200   

26. Metodologia badań marketingowych i rynkowych  4 2 20 10 10 0 0 0   10 10 

27. Podstawy logistyki  4 1 10 10 0 0 0 0   10 0 

28. Podstawy prawa karnego  4 3 20 10 10 0 0 0   10 10 

29. Publiczne prawo gospodarcze 4  3 20 10 10 0 0 0   10 10 

30. Rozliczanie podatków, wynagrodzeń i danin publicznych  4 2 20 0 20 0 0 0   0 20 

31. Rachunkowość w przedsiębiorstwie 4  3 30 10 20 0 0 0   10 20 

32. Przedmioty do wyboru z zakresu ekonomii i finansów  4 9 45 0 0 0 45 0   0 45 

33. Język obcy prawniczy i biznesowy  4 3 20 0 20 0 0 0   0 20 

34. Praktyki zawodowe / 1 miesiąc  4 3 75 0 0 0 0 75   0 75 

Suma w semestrze: 29 260 50 90 0 45 75   50 210 
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lp. NAZWA PRZEDMIOTU 

rygory 
Pkt. 

ECTS 

godziny zajęć III ROK / r. akad. 2022/2023 

egz. 
zal. 

ocena 
razem 

w tym sem. 5 sem. 6 

wykł. ćw. semin. dypl konw. prak. wykł. inne wykł. inne 

35. Administracyjna kontrola przedsiębiorcy 5  4 20 10 10 0 0 0 10 10   

36. Prawo karne skarbowe 5  3 20 10 10 0 0 0 10 10   

37. Egzekucja komornicza wobec przedsiębiorcy 5  4 20 10 10 0 0 0 10 10   

38. Ochrona własności intelektualnej  5 2 10 10 0 0 0 0 10 0   

39. Postępowanie w sprawach o przestępstwa gospodarcze  5 4 20 10 10 0 0 0 10 10   

40. Seminarium dyplomowe  5 3 30 0 0 30 0 0 0 30   

41. Przedmioty do wyboru z zakresu zarządzania i jakości  5 9 45 0 0 0 45 0 0 45   

42. Praktyki zawodowe / 1 miesiąc  5 3 75 0 0 0 0 75 0 75   

Suma w semestrze: 31 240 50 40 30 45 75 50 190   

43. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej 6  3 20 10 10 0 0 0   10 10 

44. Prawo i instytucje w UE  6 3 20 10 10 0 0 0   10 10 

45. Postępowanie administracyjne 6  3 20 10 10 0 0 0   10 10 

46. Zachowania konsumentów  6 1 10 0 10 0 0 0   0 10 

47. Przedmioty do wyboru z zakresu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa  6 6 30 0 0 0 30 0   0 30 

48. Przedmiot do wyboru z zakresu socjologii biznesu i organizacji  6 3 15 0 0 0 15 0   0 15 

49. Seminarium dyplomowe  6 6 30 0 0 30 0 0   0 30 

50. Praktyki zawodowe / 1 miesiąc  6 2 50 0 0 0 0 50   0 50 

Suma w semestrze: 27 195 30 40 30 45 50   30 165 
 

Razem: 

Pkt. ECTS 

godziny zajęć I ROK / r. akad. 2020/2021 II ROK / r. akad. 2021/2022 III ROK / r. akad. 2022/2023 

razem 
w tym sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 

wykł. ćw. semin. dypl konw. prak. wykł. inne wykł. inne wykł. inne wykł. inne wykł. inne wykł. inne 

180 1395 290 420 60 225 400 80 140 40 200 40 200 50 210 50 190 30 165 

W semestrze: 220 240 240 260 240 195 
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Przedmioty do wyboru 

Przedmiot Liczba godzin Rygor ECTS 

Semestr 2: blok przedmiotów z zakresu komunikacji interpersonalnej –  

student wybiera 3 przedmioty za 9 p. ECTS 

Public relations i sztuka wystąpień publicznych 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Zarządzanie stresem i czasem 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Przywództwo i budowanie zespołu 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Negocjacje i mediacje w biznesie 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Semestr 3: blok przedmiotów z zakresu nauk prawnych –  

student wybiera 3 przedmioty za 9 p. ECTS 

Prawo prasowe i prawo reklamy 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Prawo międzynarodowe 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Prawo turystyczne 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Prawne aspekty funkcjonowania organizacji trzeciego sektora 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Semestr 4: blok przedmiotów z zakresu ekonomii i finansów -  

student wybiera 3 przedmioty za 9 p. ECTS 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Polityka regionalna 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Podstawy rynku kapitałowego 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Gospodarka przestrzenna 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Podstawy statystyki dla przedsiębiorców 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Semestr 5: blok przedmiotów z zakresu zarządzania i jakości –  

student wybiera 3 przedmioty za 9 p. ECTS 

Etyka w biznesie 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Język reklamy, marketingu i public relations 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Controlling personalny 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Ocena oddziaływania na środowisko decyzji inwestycyjnych 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Semestr 6: blok przedmiotów z zakresu zarządzania rozwojem przedsiębiorstw –  

student wybiera 2 przedmioty za 6 p. ECTS 

Biznesplan i decyzje inwestycyjne 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Przygotowywanie projektów do UE 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Zarządzanie projektami i zarządzanie strategiczne 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Semestr 6: przedmiot do wyboru z zakresu socjologii biznesu i organizacji –  

student wybiera 1 przedmiot za 3 p. ECTS 

Podstawy psychologii 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Human Resources - przedmiot prowadzony w języku angielskim 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 

Socjologia organizacji 15 godz. konwersatorium zal. 3 ECTS 
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Załącznik nr 3.: Sposoby weryfikacji osiągania przez studenta zakładanych efektów uczenia się w 
trakcie całego cyklu kształcenia 

 
  Nadrzędną rolę w systemie oceny i sprawdzenia realizacji efektów kształcenia spełnia Wydziałowa Komisja 

ds. Jakości Kształcenia, która zaleca odpowiednie metody ich weryfikacji. Bezpośrednią ocenę stopnia osiągnięcia 

efektów kształcenia dokonują osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne. W sylabusach przedmiotów powiązano 

poszczególne efekty kształcenia z formą aktywności studentów i treściami programowymi, co umożliwia na każdym 

etapie ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. W toku realizacji całego programu monitorowane 

są postępy studentów z uwzględnieniem założonych efektów kształcenia w odniesieniu do wszystkich przedmiotów, 

w tym zajęć z języków obcych, pracy dyplomowej, egzaminu dyplomowego i praktyk zawodowych. Metody 

podstawowej oceny efektów kształcenia zawierają sylabusy przedmiotów. Opisano w nich sposoby sprawdzania 

stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Ocena formułująca dotyczy konkretnych efektów kształcenia i 

jest udokumentowana. Stosowane są porównywalne kryteria oceniania dotyczące sprawdzianów teoretycznych, 

aktywności studentów, przygotowania materiałów i umiejętności praktycznych. Ocena podsumowująca jest zgodna z 

warunkami zaliczenia przedmiotu. Wiarygodność i przejrzystość oceniania efektów kształcenia sprawdza 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, która wyniki ustaleń wraz z wnioskami przedstawia Radzie Wydziału. 

  Metody sprawdzania i oceniania stosowane przez nauczycieli akademickich kierunku przedsiębiorczość 

skupiają się na monitorowaniu postępów w nauce studentów oraz ocenie i weryfikowaniu osiąganych przez nich 

efektów kształcenia. W karcie przedmiotu w rubryce „sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu znajdują się 

komponenty; warunki zaliczenia i oceny cząstkowe (formułujące); zasady wyliczenia oceny końcowej na podstawie 

ocen cząstkowych forma zaliczenia. Zgodnie z wymogami KRK przyjęto zasadę, że każdemu przedmiotowemu 

efektowi kształcenia odpowiada konkretna forma i sposób weryfikacji tego efektu, określona w sylabusie przedmiotu, 

zamieszczonym na wydziałowej stronie internetowej. O szczegółowych zasadach oraz wyborze sposobu weryfikacji 

efektów kształcenia decyduje każdy wykładowca prowadzący daną formę zajęciową, informując o nich studentów na 

pierwszych zajęciach. Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne stosują zróżnicowane formy sprawdzania osiąganych 

efektów kształcenia dostosowane do rodzaju sprawdzanego efektu. Obejmują one egzamin w formie pisemnej i 

ustnej, zaliczenie w formie testów, kolokwiów, prezentacji, dyskusji i debaty, analizy materiałów źródłowych, studium 

przypadku, wykonywanie zadania praktycznego, sporządzenie scenariusza lub algorytmu działania do założonej 

sytuacji lub gry sytuacyjnej. Przy określeniu sposobu weryfikacji dąży się do wyeliminowania elementu 

subiektywnego na rzecz zachowania możliwie największego obiektywizmu. Na etapie praktyki zawodowej 

koordynator analizuje dokumentację związaną z praktyką, odbywa doraźne wizytacje miejsca praktyki i prowadzi 

rozmowy ze studentami oraz ich opiekunami organizującymi praktykę. W trakcie procesu dyplomowania efekty 

zdobyte przez studenta weryfikuje najpierw promotor na etapie przygotowania pracy dyplomowej w odniesieniu do 

efektów opisanych w sylabusie przedmiotu „Seminarium dyplomowe”, a następnie komisja egzaminacyjna w oparciu 

o ustanowione wcześniej kryteria. Przyjęty system sprawdzania i oceniania efektów kształcenia wydaje się 

przejrzysty, zapewnia wiarygodność oraz porównywalność wyników sprawdzania i oceniania procesu kształcenia. 



Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. 
Program studiów I stopnia dla kierunku Przedsiębiorczość. 

 

 14 / 31   

Student zapoznany jest z wymaganiami niezbędnymi do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia przez 

prowadzącego na pierwszych zajęciach. Student wie, jakie warunki musi spełnić, aby uzyskać zaliczenie przedmiotu. 

Sposobem potwierdzania osiągnięcia wymaganych efektów kształcenia są: protokół egzaminu lub zaliczenia 

końcowego przedmiotu, zaliczenia ćwiczeń, zaliczenie seminarium dyplomowego i zaliczenia praktyki zawodowej. 

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się miedzy innymi na podstawie prac pisemnych, ustnych odpowiedzi 

egzaminacyjnych, materiałów z ćwiczeń i konwersatoriów, dokumentacji z praktyki zawodowej. Materiały te znajdują 

się u prowadzących zajęcia lub ich koordynatorów co najmniej do rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej kolejnego 

semestru, a student ma do nich wgląd. 

  Etapowe prace pisemne, testy, kolokwia, materiały z ćwiczeń, prace zaliczeniowe, prezentacje lub projekty 

wskazane przez Dziekana przechowywane są w dziekanacie i poddawane ocenie Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia. 
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Załącznik nr 4.: Opis oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu 
kształcenia 

 
  Kluczowe treści programu kształcenia kierunku przedsiębiorczość są ściśle powiązane z efektami 

kształcenia i zakresem działalności zawodowej pracowników przedsiębiorstw, w tym liderów zespołów 

pracowniczych, menedżerów i specjalistów zajmujących się prawnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Dobór treści ma swoje oparcie w tym, że student poznaje, doświadcza i kształtuje umiejętności, zachowania i 

postawy w bezpośrednich relacjach ze środowiskiem zawodowym na bazie posiadanego zakresu wiedzy 

teoretycznej. Oprócz zdobycia określonego programem zasobu wiedzy teoretycznej uszczegółowionego w treści 

przedmiotu kształcenia, program koncentruje się na istotnych umiejętnościach praktycznych i kompetencjach 

społecznych opisanych w podstawowych przedmiotach z dziedziny nauk prawnych, prawa podatkowego, podstaw 

prawoznawstwa, prawa administracyjnego, procedur administracyjnych, podstaw publicznego prawa gospodarczego 

i prawa prywatnego w administracji, prawa urzędniczego i prawa pracy, podstaw instytucji i prawa UE. 

  Do drugiej grupy przedmiotów, silnie zorientowanych na kształtowanie umiejętności praktycznych należą 

treści z zakresu nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, w tym dotyczące m.in. rozliczania danin publicznych, 

zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, redakcji pism o charakterze prawnym, technologii informacyjnej. 

  Duży nacisk w zakresie nabywania umiejętności i kompetencji społecznych zawarty jest w przedmiotach do 

wyboru oraz niektórych przedmiotach treści ogólnych. Należą do nich między innymi treści kształcenia dotyczące; 

praktycznych zastosowań języka obcego prawnego, metodologii badań społecznych, ze szczególnym naciskiem na 

badania marketingowe, kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej, np. technik negocjacji i mediacji w 

przedsiębiorstwie, etyki w biznesie, przygotowywania projektów, które mogą być finansowane ze środków unijnych. 

  Metody kształcenia stosowane na kierunku przedsiębiorczość są zróżnicowane ze względu na rodzaj i 

charakter zajęć. Wśród metod dydaktycznych stosowanych podczas zajęć kontaktowych znajdują się szczególnie te 

formy pracy, które wymagają czynnego udziału studenta, odpowiednio dobrane do celów i treści kształcenia oraz 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji 

społecznych niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia dydaktyczne odbywają się z przewagą form pozawykładowych 

takich jak: ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia warsztatowe poza Uczelnią, praktyki zawodowe, zajęcia studyjne. 

  Proporcja pomiędzy wykładami a formami pozawykładowymi w odniesieniu do konkretnych przedmiotów 

kształcenia, uzależniona jest od ich treści programowej i zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia. 

Większość przedmiotów realizowana jest w obu formach. Zajęcia pozawykładowe prowadzone są w sposób 

pozwalający na łączenie teorii z praktyką i doświadczeniem zawodowym wykładowców realizujących te zajęcia. 

Wykład klasyczny lub ilustrowany prowadzony jest metodą podającą lub problemową z wykorzystaniem sprzętu 

multimedialnego, tekstów źródłowych lub innych środków dydaktycznych, skupia się na podstawowych treściach 

kształcenia, co stanowi ukierunkowanie studenta do dalszej samodzielnej nauki. W ramach ćwiczeń dominują 

metody aktywizujące, takie jak: studium przypadku, praca z tekstem prawnym (zrozumienie i wykładnia przepisu 
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prawnego), gry dydaktyczne (decyzyjne), zadania projektowe wykonane do wcześniej przygotowanych scenariuszy, 

rozwiązywanie kazusów prawnych, metody prezentacyjne połączone z dyskusją. Zasadniczym efektem ćwiczeń jest 

nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktycznej działalności przedsiębiorstwa oraz 

ukształtowanie pożądanych zachowań i postaw w relacjach z otoczeniem zewnętrznym opartych na poszanowaniu 

prawa oraz zgodnych z etyką i etykietą przedsiębiorcy. Konwersatoria były metodą najczęściej połączoną lub 

dopełniającą (uzupełniającą lub rozwijającą) wykład problemowy, polegającą na dialogu, wymianie poglądów, 

prezentacji dobrych praktyk opartych na doświadczeniu studentów i wykładowców, prezentacji wyników badań i 

przykładów współczesnych modeli zarządzania strukturami przedsiębiorstw. W trakcie konwersatorium studenci 

mają możliwość debatowania, wypowiadania swoich opinii, ocen, uwag i propozycji rozwiązań omawianych 

problemów. Zajęcia dydaktyczne w formach pozawykładowych wzbogacane są systematycznie zajęciami 

praktycznymi lub seminaryjnymi prowadzonymi poza Uczelnią. W ramach niektórych przedmiotów studenci 

otrzymują tematy (zagadnienia) do samodzielnego opracowania – indywidualnie lub w zespołach, które następnie 

prezentują (omawiają i wyjaśniają) w grupach ćwiczeniowych i konwersatoryjnych. W połączeniu z przewidzianym 

nakładem pracy własnej studenta, czas trwania kształcenia w pełni umożliwia osiągnięcie zakładanych efektów 

kształcenia. 

 Wykorzystywane w toku procesu kształcenia metody ewaluacji to między innymi: 

⚫ prace pisemne indywidualne i zespołowe: analiza literatury przedmiotu, analiza przypadku, projekty 

postępowania, opracowanie raportu, opracowanie opinii, recenzji; esej, test wyboru, 

⚫ prezentacje indywidualne i zespołowe: wypowiedzi i prezentacje ustne, prezentacje ustne z wykorzystaniem 

multimediów, prezentacje opinii poprzez udział w dyskusji, debacie, 

⚫ działania praktyczne: symulacja sytuacji typowych i nietypowych dla danego obszaru (sytuacje interakcji z 

klientem). 

 Przewidywane w programie studiów formy zajęć / aktywności uczenia się to: 

⚫ kształcenie w dużych grupach (wykłady, prezentacje, demonstracje), 

⚫ seminaria (konwersatoria, grupy dyskusyjne, burze mózgów, rozwiązywanie problemów), 

⚫ ćwiczenia (studia przypadków, rozwiązywanie problemów, odgrywanie ról, kierowane uczenie się), 

⚫ samodzielne studiowanie (wyszukiwanie źródeł informacji, czytanie i analizowanie, projektowanie), 

⚫ uczenie się w oparciu o samodzielnie uzyskiwane doświadczenie (zaangażowanie w konkretne sytuacje, 

odnoszenie wiedzy teoretycznej do osobistego doświadczenia) 

⚫ uczenie się w oparciu o rozwiązywanie problemów (wykorzystanie scenariuszy uczenia się i uczenie się w 

małych grupach dla zdobywania nowych wiadomości i umiejętności wnioskowania oraz rozwiązywania 

konkretnych problemów), 

⚫ symulowane sytuacje interakcji z klientem (uczenie się w sztucznie stworzonym środowisku). 
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  Program i plan studiów. Studia na kierunku przedsiębiorczość trwają 6 semestrów. 

  Plan studiów niestacjonarnych o profilu praktycznym przewiduje przedmioty, których łączny czas realizacji 

wynosi 1395 godzin zajęć bezpośredniego udziału nauczycieli i studentów (nie licząc konsultacji i dyżurów 

dydaktycznych). Liczba ta uwzględnia 400 godzin praktyki zawodowej realizowanej w ciągu 6 miesięcy, stanowiącej 

integralną część procesu kształcenia o profilu praktycznym. 

  Plany studiów w miarę możliwości uwzględniają równomierne rozłożenie liczby godzin zajęć, ilości 

egzaminów i zaliczeń końcowych w poszczególnych semestrach.  

  W planie studiów oprócz praktyk zawodowych uwzględniono 32 przedmioty zajęć dydaktycznych związane z 

praktycznym przygotowaniem zawodowym, służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i 

kompetencji społecznych o łącznym wymiarze 770 godzin na studiach niestacjonarnych, którym przypisano 112 pkt. 

ECTS, co przekracza wymagany wskaźnik 50% ogólnej liczby pkt. ECTS dla programu studiów (180 pkt. ECTS), 

wynoszący w tym wypadku 62%. 

  W przedmiotach tych zawarty jest zasadniczy zakres wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji 

społecznych wymaganych w pracy zawodowej związanej z każdego rodzaju działalnością zarządzania i 

administrowania przedsiębiorstwem, ze szczególnym naciskiem na prawne aspekty tegoż zarządzania. 

  Program studiów niestacjonarnych zapewnia studentom uwidoczniony w planie studiów wybór treści 

kształcenia dostosowanych do ich zainteresowań, którym przypisano 79 pkt. ECTS, co stanowi 44% ogólnej liczby 

punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów. Składa się na to grupa przedmiotów do wyboru (45 pkt. ECTS), 

praktyki zawodowe (16 pkt. ECTS), seminarium dyplomowe (9 pkt. ECTS) i lektorat języka obcego (9 pkt. ECTS). 

Opis wsparcia studenta w osiąganiu efektów uczenia się w trakcie całego cyklu kształcenia 

Studenci Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej będą mieli zapewnione aktywne wsparcie w procesie 

uczenia się. Dzięki dostępowi do wirtualnego dziekanatu, będą mieli całodobowy dostęp do bazy sylabusów i 

programów studiów, a także do wszystkich regulaminów i procedur oraz objaśnień do nich. System umożliwia także 

odbycie konsultacji z nauczycielem prowadzącym przedmiot. Oprócz elektronicznych konsultacji uczelnia zapewnia 

konsultacje w bezpośrednim kontakcie z wykładowcami Uczelni. Każdy prowadzący zajęcia będzie miał wyznaczone 

cyklicznie konsultacje, o których terminach studenci będą odpowiednio wcześnie poinformowani. Oprócz tego 

studenci będą mieli zapewniony dostęp do elektronicznych materiałów wspierających proces kształcenia za pomocą 

platformy MOODLE, która jest zintegrowana z systemem wirtualnego dziekanatu. Każdy prowadzący przedmiot 

będzie musiał przygotować materiały umożliwiające realizację procesu kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem 

pomocy i wsparcia w pracy własnej studenta. Umożliwi to nie tylko osiągnięcie efektów uczenia się zakładanych w 

programie studiów, ale także da możliwość wszystkim zainteresowanym studentom pogłębiania swojej wiedzy i 

nabywania umiejętności wykraczających ponad program studiów. Poprawi to także rozwój społeczny i zawodowy 

studentów. Oprócz tego planuje się tworzenie tematycznych kół naukowych dla studentów. Koła naukowe będą miały 

zapewnione wsparcie zarówno organizacyjne, jak i merytoryczne oraz naukowe. Uczelnia planuje także wsparcie w 
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zakresie kontaktów z międzynarodowym środowiskiem akademickim, z otoczeniem społecznym, gospodarczym i 

kulturalnym oraz w procesie wdrażania się na rynku pracy poprzez aktywną współpracę z odpowiednimi instytucjami 

oraz prowadzenie uczelnianego biura karier. Przewiduje się także specjalne wsparcie dla studentów 

niepełnosprawnych – zarówno techniczne, jak i dydaktyczne, które umożliwi studiowanie osobom z różnego rodzaju 

zaburzeniami oraz wyrównanie szans i braków edukacyjnych, rozwojowych, społecznych. Studenci będą mieli 

dostęp do informacji, które w sposób jasny, zrozumiały i klarowny określą sposób i kryteria oceniania. System 

wsparcia dla studenta będzie ciągle monitorowany i doskonalony tak, by odpowiadał na bieżące potrzeby studentów 

(w tym potrzeby indywidualne). Planuje się przeprowadzanie ankiet i rozmów ze studentami w każdym semestrze, 

które pomogą w dokładnym określeniu, jakiego rodzaju wsparcia studenci aktualnie potrzebują i czego oczekują od 

uczelni w ramach pomocy w indywidualnym rozwoju. 
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Załącznik nr 5.: Wymiar, forma i zasady odbywania praktyk 

  Praktyki zawodowe: Na kierunku przedsiębiorczość 6-cio miesięczne praktyki zawodowe są 

obowiązkową i integralną częścią treści programu kształcenia. Program praktyk opiera się na zbiorze efektów 

kształcenia dla kierunku przedsiębiorczość. Dokładniejszy rozkład efektów kształcenia zawiera sylabus przedmiotu. 

W sylabusie wskazane są jej cele, przedmiotowe efekty uczenia się oraz sposób ich weryfikacji, a także określono 

treść zadań do wykonania z podziałem na poszczególne semestry (1, 2, 3, 4, 5 i 6). W każdym semestrze student 

jest zobowiązany zrealizować 1 miesiąc praktyk zawodowych. Szczegółową organizację praktyk, zasady jej 

odbywania, nadzór nad jej przebiegiem oraz zasady zaliczenia praktyki określone zostały w ”Regulaminie praktyk 

zawodowych” stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Wydziału Administracji. Praktyki zawodowe nie wymagają 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i są realizowane w odpowiednio dobranych podmiotach, z którymi 

zostały podpisane formalne porozumienia zapewniające możliwość realizacji wymaganych efektów kształcenia dla 

wszystkich studentów kierunku przedsiębiorczość. Głównie są to przedsiębiorstwa należące do sektora średnich i 

dużych, które realizują swoją działalność przede wszystkim w regionie Podbeskidzia. Możliwe jest też odbywanie 

praktyki w innych podmiotach, po analizie celowości i możliwości zorganizowania takiej praktyki we wskazanej 

organizacji. Dla programu kształcenia o profilu praktycznym obowiązują 6-miesięczne praktyki zawodowe o 

wymiarze co najmniej 400 godzin. Przyjęto, że w każdym semestrze student realizuje 1 miesiąc praktyk zawodowych 

w wymiarze 50 godzin w semestrze 1 i 6 (po 2 punkty ECTS w każdym semestrze) oraz po 75 godzin kolejno w 

semestrach 2, 3, 4, 5, za które po ich zaliczeniu oddzielnie w każdym semestrze student otrzymuje po 3 pkt. ECTS 

(łącznie w okresie studiów 16 pkt. ECTS za 6-cio miesięczny okres praktyk zawodowych). Regulamin praktyk 

przewiduje możliwość zorganizowania praktyki we własnym zakresie przez studenta pod warunkiem uzgodnienia jej 

z koordynatorem wydziałowym oraz podmiotem miejsca praktyki, jeżeli zakres działalności tego podmiotu i czas jej 

realizacji są zgodne z programem praktyk i zapewniają osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Przepisy 

Regulaminu przewidują także możliwość zaliczenia praktyki, jeżeli student udokumentuje, że wykonuje pracę 

zawodową lub prowadzi działalność odpowiadającą programowi praktyki, która zapewnia osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia w obszarze umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Za organizację, realizację i 

ocenę praktyki odpowiada wydziałowy koordynator praktyk. Sprawuje on też bezpośredni nadzór nad realizacją 

praktyki i dokonuje jej zaliczenia na podstawie przedstawionej dokumentacji, oceny (opinii) proponowanej przez 

opiekuna miejsca praktyki i przeprowadzonej rozmowy potwierdzającej osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. 

Koordynator może także podjąć decyzję o zwolnieniu studenta z praktyki na podstawie stosownego zaświadczenia o 

zatrudnieniu wystawionego przez pracodawcę, jeżeli praca zawodowa jest zbieżna ze studiowanym kierunkiem a 

zakres wykonywanych zadań i obowiązków pracowniczych pozwala na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 

przewidzianych dla programu praktyki. Zaliczenie praktyki, w tym weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych przez 

studenta dokonuje koordynator praktyki, co dokumentuje w protokole, indeksie i karcie okresowych osiągnięć w 

każdym semestrze, w którym była ona przewidziana. Regulamin praktyk zawodowych dla kierunku 

przedsiębiorczość jest dostępny dla studentów za pośrednictwem Internetu. Studenci mogą czerpać również 
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informacje o efektach kształcenia, które przewiduje praktyka z poszczególnych sylabusów przedmiotów. Niektóre 

przedsięwzięcia i sprawy indywidualnie dotyczące praktyk student konsultuje z Dziekanem Wydziału. Studenckie 

praktyki zawodowe są realizowane przez ich organizatorów nieodpłatnie. 
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Załącznik nr 6.: Regulamin praktyki zawodowej dla studentów kierunku przedsiębiorczość studiów 

pierwszego stopnia o profilu praktycznym 

Załącznik  

do programu kształcenia  

2020/2021 

  

REGULAMIN 
praktyki zawodowej  

dla studentów kierunku przedsiębiorczość 

studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym 

  

I. Podstawy prawne  
  

 1. Regulacje zewnętrzne:  

 1.1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668).  

 1.2. Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011 r. nr 253, poz. 1520).  

 1.3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i  

instytucjonalnej (Dz. U. 2011 r. nr 207, poz. 1232).  

 1.4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz. 1861).  

 2. Regulacje wewnętrzne: 

 2.1. Regulamin Studiów w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej.  

 2.2. Uchwała Rady Wydziału Administracji w sprawie wymiaru i zasad odbywania praktyk 

zawodowych na kierunku przedsiębiorczość. 

  

II. Postanowienia ogólne  
  

 1. Praktyka zawodowa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zwana dalej „praktyką” jest 

obowiązkowym modułem programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku 

przedsiębiorczość o profilu praktycznym. 

 2. Praktyka zawodowa pozwala na uzupełnienie i pogłębienie wiedzy uzyskanej przez studenta w toku 

procesu kształcenia, kształtowanie umiejętności jej zastosowania w praktycznym działaniu, rozwój 

kompetencji zawodowych, poznanie funkcjonowania środowiska zawodowego, rynku pracy i oczekiwań 

przyszłych pracodawców.  

 3. Student odbywa praktykę zgodnie z planem i programem kształcenia w przedsiębiorstwie zwanym 

dalej „jednostką przyjmującą”.  

 4. Praktyka zawodowa umożliwia studentom sprawdzenie użyteczności wiedzy i umiejętności uzyskanych 

w toku procesu kształcenia oraz pozwala na zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych przez 

poznanie jednostki, w której odbywa praktykę jako miejsca potencjalnej pracy zawodowej.  

 5. Praktyka zawodowa musi być zaliczona przed końcem semestru, w którym program przewiduje jej 

realizację.  

 6. Rodzaj zadań i czas trwania praktyk określa program praktyki i Regulamin Studiów Wyższej Szkoły 

Administracji w Bielsku-Białej.  
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 7. Wybór jednostki, w której realizowana będzie praktyka dokonywany jest indywidualnie przez studentów 

spośród jednostek, z którymi podpisano porozumienie o realizacji praktyk zawodowych lub innej 

przedstawionej wydziałowemu opiekunowi praktyk własnej propozycji miejsca i czasu odbycia praktyki 

w wybranej przez siebie jednostce przyjmującej, pod warunkiem, że zapewnia ona możliwości 

zrealizowania programu praktyki.  

 8. Praktykę należy realizować w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych na uczelni.  

 9. Ogólny nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad przebiegiem praktyk zawodowych, sprawuje ze strony 

uczelni opiekun praktyk dla kierunku przedsiębiorczość  

 10. Opiekun praktyk zobowiązany jest kontaktować się w sprawie przebiegu praktyki studenta z 

kierownikiem jednostki przyjmującej lub opiekunem praktykanta jednostki przyjmującej. Jest on również 

zobowiązany do wyjaśniania spraw związanych z przebiegiem praktyki, zgłoszonych przez jednostkę 

przyjmującą lub studenta.  

 11. Nadzór opiekuna praktyk nad działalnością studenta w jednostce przyjmującej, sprawowany jest w 

zależności od potrzeb i okoliczności zgodnie z wytycznymi dziekana.  

 12. Opiekun praktyk oraz opiekun praktykanta jednostki przyjmującej ściśle ze sobą współpracują.  

 13. Praktyki zawodowe są bezpłatne, nie przewiduje się również wynagrodzenia dla opiekuna praktykanta 

jednostki przyjmującej, w której praktyka się odbywa.  

 14. Kierownik i opiekun praktykanta jednostki przyjmującej umożliwiają studentowi:  

 14.1. zapoznanie się z podstawowymi przepisami i regulaminami normującymi funkcjonowanie 

jednostki przyjmującej,  

 14.2. zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i stanowiskową oraz zakresem zadań organizacyjnych 

oraz obowiązków komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie,  

 14.3. poznanie ogólnych zasad organizacji pracy, przepływu informacji i obiegu dokumentów,  

 14.4. asystowanie w różnych formach i metodach realizowania zadań pracowniczych, rozwijania 

umiejętności samodzielnego wykonywania czynności administracyjno-prawnych korzystając z 

instruktażu, kontroli i merytorycznej ich oceny ze strony opiekuna praktykanta jednostki 

przyjmującej.  

 15.  Do opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej należy:  

 15.1. przeprowadzenie spotkania organizacyjnego ze studentem lub studentami (przedstawienie 

zagadnień związanych ze specyfiką praktyk, obowiązkami i zadaniami studenta, obowiązującymi 

dokumentami) dotyczącymi przebiegu praktyki,  

 15.2. czuwanie nad właściwym przebiegiem praktyki,  

 15.3. udzielanie studentowi merytorycznych i metodycznych porad, instruktażu i wskazówek w czasie 

asystowania oraz samodzielnego wykonywania przez niego określonych czynności,  

 15.4. kontrola i zatwierdzenie podpisem dokumentów przedłożonych przez praktykanta i ocena jego 

aktywności oraz merytorycznej poprawności wykonywanych przez niego zadań,  

 15.5. wystawienie opinii podsumowującej przebieg praktyki z uwzględnieniem oceny końcowej stopnia 

realizacji programu praktyki i osiągniętych efektów kształcenia.  

 

III. Cele praktyki  
  

 16. Poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa, stosowania prawa i zarządzania 

jednostką, zdobytej na studiach oraz rozwijanie umiejętności jej wykorzystania w przyszłym 

potencjalnym środowisku zawodowym.  
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 17. Wprowadzenie w strukturę organizacyjną oraz w specyfikę funkcjonowania środowiska zawodowego w 

innych podmiotach gospodarczych, w których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie.  

 18. Poznanie zasad organizacji i planowania procesu pracy, podziału kompetencji, procedur i kontroli w 

przedsiębiorstwie oraz innych podmiotach gospodarczych współpracujących z przedsiębiorstwem.  

 19. Doskonalenie kompetencji zawodowych w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z miejscem 

odbywania praktyki, w tym sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki 

biurowej oraz aktywnego uczestniczenia w pracy zespołowej.  

 20. Kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych w środowisku zawodowym, w szczególności 

odnoszących się do relacji interpersonalnych, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i 

postawy zawodowej pracownika.  

 21. Nabycie umiejętności wykonywania zadań i charakterystycznych dla miejsca praktyki czynności 

administracyjnych oraz ich planowania, dokumentowania oraz analizowania własnej pracy i jej efektów.  

 22. Przygotowanie do samodzielności i odpowiedzialności studenta za powierzone mu zadania.  

 23. Inspirowanie do gromadzenia i poszerzania doświadczeń, rozpoznawania swoich słabych stron oraz 

predyspozycji, potrzeb, zainteresowań występujących w różnych dziedzinach i zakresach działania 

oraz ukierunkowania w tym kontekście dalszych planów rozwoju zawodowego.  

 

IV. Program i czas trwania praktyki  
 

 24. Obowiązki studenta praktykanta: 

 24.1. zapoznanie się z zasadami odbywania praktyki, jej programem oraz ogólną organizacją jednostki 

przyjmującej, w której odbywa praktykę, a także z warunkami zaliczenia praktyki, 

 24.2. zgłoszenie się do wytypowanej jednostki przyjmującej, realizującej kształcenie praktyczne, z którą 

uczelnia zawarła porozumienie w sprawie prowadzenia praktyki studenckiej, celem realizacji 

praktyki lub do wybranej przez siebie indywidualnie jednostki przyjmującej z obowiązkiem 

podpisania z jej kierownictwem umowy na realizację praktyki zawodowej w dwóch egzemplarzach 

po jednym dla uczelni i jednostki przyjmującej. 

 24.3. rzetelne realizowanie zadań wyznaczonych programem praktyki w wyznaczonym terminie i w 

określonych godzinach, zgodnie z programem i godzinami pracy jednostki przyjmującej. 

 24.4. godne reprezentowanie uczelni, 

 24.5. traktowanie z szacunkiem pracowników jednostki przyjmującej i jej mienia,  

 24.6. przestrzeganie regulaminu jednostki przyjmującej, w której odbywa się praktyka, ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony danych i poufności dokumentów. 

 25. Czas trwania praktyki studenckich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:  

 25.1. semestr I – 50 godzin – zaliczenie z oceną – 2 pkt. ECTS 

 25.2. semestr II – 75 godzin – zaliczenie z oceną – 3 pkt. ECTS 

 25.3. semestr III – 75 godzin – zaliczenie z oceną – 3 pkt. ECTS 

 25.4. semestr IV – 75 godzin – zaliczenie z oceną – 3 pkt. ECTS 

 25.5. semestr V – 75 godzin – zaliczenie z oceną – 3 pkt. ECTS 

 25.6. semestr VI – 50 godzin – zaliczenie z oceną – 2 pkt. ECTS 

 

V. Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w I semestrze:  

 

 26. Student realizujący praktykę w I semestrze winien:  
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 26.1. zapoznać się ze strukturą organizacyjną i stanowiskową w przedsiębiorstwie, w którym odbywana 

jest praktyka, 

 26.2. przeanalizować podstawowe przepisy regulujące funkcjonowanie podmiotu miejsca praktyki, 

zwłaszcza z wewnętrznymi przepisami BHP, o ochronie przeciwpożarowej, ochronie tajemnicy 

zawodowej i danych osobowych, 

 26.3. poszerzyć wiedzę na temat zakresu działania jednostek lub wydziałów organizacyjnych 

wskazanych przez opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej oraz zapoznać się z rodzajem 

zadań i czynności realizowanych na stanowiskach wykonawczych, usytuowanych w ich strukturze. 

 

VI. Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w II semestrze:  

 

 27.  Student realizujący praktykę w II semestrze winien: 

 27.1. zapoznać się z ogólnymi zasadami przepływu informacji i obiegu dokumentów w jednostce 

miejsca praktyki, 

 27.2. wzbogacić wiedzę na temat najczęściej stosowanych metod pracy oraz praktycznego sposobu 

wykonywania zadań i czynności pracowniczych, 

 27.3. rozwijać umiejętności organizacyjne wymagane w środowisku zawodowym podmiotu miejsca 

praktyki, wzbogacić wiedzę na temat postaw i zachowań pracowniczych, organizowania własnego 

czasu pracy i nabywania umiejętności pracy w zespole. 

 

VII. Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w III semestrze:  

 

 28.  Student realizujący praktykę w III semestrze winien:  

 28.1. wzbogacić wiedzę na temat organizacji i podstaw prawnych biurowości oraz zasad i procedur 

sporządzania dokumentacji w jednostce miejsca praktyki, 

 28.2. kształtować umiejętności w zakresie posługiwania się technologiami informacyjnymi podmiotu 

miejsca praktyki, 

 28.3. nabywać kompetencje do oceny zmian organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz analizy ryzyka w 

procesie produkcyjnym. 

 

VIII. Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w IV semestrze:  

 

 29.  Student realizujący praktykę w IV semestrze winien:  

 29.1. nabywać umiejętności sporządzania pism, umów i sprawozdań typowych podmiotu miejsca 

odbywania praktyki, 

 29.2. nabywać kompetencje do działania w sposób właściwy dla kreatywnego przedsiębiorcy, 

wykonywać powierzone zadania i czynności techniczno-organizacyjne wskazane przez opiekuna 

praktykanta, uznane za istotne z punktu widzenia działalności podmiotu miejsca odbywania 

praktyki, 

 29.3. nabywać umiejętności argumentowania i uzasadniania podejmowanych decyzji. 

 

IX. Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w V semestrze:  

 

 30.  Student realizujący praktykę w V semestrze winien:  

 30.1. nabywać umiejętności identyfikowania podstawowych procesów i zjawisk gospodarczych, 
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 organizacyjnych, społecznych i zarządczych,  

 30.2. pogłębić wiedzę na temat organizacji, funkcjonowania i zakresu działania organów kolegialnych 

 jednostki miejsca praktyki,  

 30.3. brać udział w charakterze obserwatora w komisjach i innych organach kolegialnych.  

 

X. Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w VI semestrze:  

 

 31.  Student realizujący praktykę w VI semestrze winien:  

 31.1. rozwijać umiejętności podejmowania rozstrzygnięć w sprawach wskazanych przez opiekuna 

 praktykanta jednostki przyjmującej w przedsiębiorstwie, w którym odbywana jest praktyka, 

 31.2. przygotować zlecone przez opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej propozycje pism i 

 sprawozdań należących do zakresu działania podmiotu miejsca praktyki, 

 31.3. nabywać umiejętności do wskazania ograniczeń i uwarunkowań wpływających na proces 

decyzyjny, 

 projekty, analizy typowe dla przedsiębiorcy, organizatora, menadżera. 

 

XI. Formy realizowanych praktyki 
 

 32. Praktyka zorganizowana, gdy student korzysta z przygotowanej przez Wydział Administracji Wyższej 

Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oferty praktyki w jednostkach, z którymi zostały zawarte 

porozumienia o organizacji praktyki zawodowej. 

 33. Praktyka indywidualna, na podstawie podpisanej z inicjatywy studenta umowy pomiędzy instytucją 

miejsca praktyki, a Wydziałem Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Przed 

rozpoczęciem praktyki student pobiera skierowanie od opiekuna praktyk. 

 

XII. Organizacja praktyki  
 

 34. Studenci realizują praktykę zawodową na podstawie porozumienia lub umowy zawieranej z jednostką 

przyjmującą praktykanta.  

 35. W przypadku wybranej przez studenta indywidualnie jednostki przyjmującej, zaakceptowanej przez 

wydziałowego opiekuna praktyki, powinien on złożyć w dziekanacie do podpisania umowę podpisaną 

wcześniej przez kierownika jednostki przyjmującej. Rodzaj praktyki powinien odpowiadać profilowi 

kształcenia na danej specjalności studiów. 

 36. Praktyki zawodowe są bezpłatne, Uczelnia nie przewiduje także wynagrodzenia dla opiekuna 

praktykanta jednostki przyjmującej, w której się one odbywają. 

 37. Wszystkie dokumenty związane z realizacją praktyki studenci pobierają ze strony internetowej uczelni 

oraz drukuje je samodzielnie. 

 

XIII. Warunki zaliczenia praktyki 
 

 38. Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie przez studenta w ustalonym terminie i wykazanie się 

wiedzą i umiejętnościami, dla których praktyka została zorganizowana. 

 39. Praktykę zalicza w indeksie opiekun praktyk na podstawie przedłożonej mu dokumentacji z 

uwzględnieniem wystawionej w niej oceny przez opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej.  
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 40. Zaliczenia praktyki dokonuje się w formie wpisu do indeksu po złożeniu przez studenta następującej 

dokumentacji z realizacji praktyki: 

 40.1. Dziennika praktyki zawodowej, 

 40.2. ogólnej oceny praktykanta o przebiegu praktyki, 

 40.3. opinii i oceny opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej o studencie realizującym praktykę, 

 41. W przypadku studentów niepełnosprawnych opiekun praktyk ustala ze studentem sposób zaliczenia 

praktyki, uwzględniając jego stopień niepełnosprawności oraz możliwości osiągnięcia przez niego 

efektów kształcenia. 

 

XIV. Miejsce i termin odbywania praktyki  
  

 42. Praktyka zawodowa powinna odbywać się w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach gospodarczych 

sektora państwowego lub prywatnego.  

 43. Praktyka zawodowa może odbywać się także w przedsiębiorstwach znajdujących się w innych krajach 

Unii Europejskiej.  

 44. Rodzaje jednostek przyjmujących studentów na praktykę wytypowane dla poszczególnych specjalizacji, 

ustala opiekun praktyk w porozumieniu z dziekanem.  

 45. Praktyka zawodowa może być realizowana równolegle z procesem dydaktycznym w czasie wolnym od 

zajęć dydaktycznych.  

 

XV. Dokumentacja praktyki  
 

 46. Przebieg praktyki dokumentowany jest w Dzienniku praktyki zawodowej w formie opisowej wykonanych 

zadań i czynności, potwierdzonych każdego dnia przez opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej. 

 47. Przebieg praktyki zawodowej mogą potwierdzać dodatkowo także inne dokumenty i materiały 

opracowane przez studenta w ramach praktyki i zaakceptowanie przez opiekuna praktyk jego 

podpisem. 

 48. Kopie projektów samodzielnie opracowanych pism, zaświadczeń, notatek, protokołów, lub innych 

dokumentów i materiałów służbowych wytworzonych w jednostce miejsca praktyki, należy przedstawić 

w załącznikach do Dziennika praktyki zawodowej stanowiącego podstawę zaliczenia praktyki.
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Załącznik nr 7.: Wykaz zajęć na studiach niestacjonarnych związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, służących zdobywaniu przez 
studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych 
 

lp. NAZWA PRZEDMIOTU 

rygory 
Pkt. 

ECTS 

godziny zajęć I ROK / r. akad. 2020/2021 

egz. 
zal. 

razem 
w tym sem. 1 sem. 2 

ocena wykł. ćw. semin. dypl konw. prak. wykł. inne wykł. inne 

1. Podstawy prawoznawstwa 1  4 20 10 10 0 0 0 10 10   

2. Mikroekonomia i makroekonomia 1  3 30 10 20 0 0 0 10 20   

3. Wstęp do działalności marketingowej i reklamowej  1 2 20 10 10 0 0 0 10 10   

4. Podstawy przedsiębiorczości  1 4 20 10 10 0 0 0 10 10   

5. Podstawy prawa administracyjnego 1  4 20 10 10 0 0 0 10 10   

6. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem  1 2 20 10 10 0 0 0 10 10   

Razem w semestrze: 19 130 60 70 0 0 0 60 70   

7. Administracja publiczna wobec działalności gospodarczej  2 4 20 10 10 0 0 0   10 10 

8. Prawo pracy 2  4 20 10 10 0 0 0   10 10 

9. Analiza finansowa  2 2 20 0 20 0 0 0   0 20 

10. Prawo cywilne – część ogólna 2  4 20 10 10 0 0 0   10 10 

11. Funkcjonowanie podmiotów instytucjonalnych 2  4 20 10 10 0 0 0   10 10 

12. Język obcy prawniczy i biznesowy  2 3 20 0 20 0 0 0   0 20 

Razem w semestrze: 21 120 40 80 0 0 0   40 80 
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lp. NAZWA PRZEDMIOTU 

rygory 
Pkt. 

ECTS 

godziny zajęć 
II ROK / r. akad. 

2021/2022 

egz. 
zal. 

razem 
w tym sem. 3 sem. 4 

ocena wykł. ćw. semin. dypl konw. prak. wykł. inne wykł. inne 

13. Finanse przedsiębiorstwa i zarządzanie kapitałami  3 2 20 10 10 0 0 0 10 10   

14. Prawo podatkowe przedsiębiorców 3  4 20 10 10 0 0 0 10 10   

15. Finanse publiczne i prawo finansowe  3 3 20 0 20 0 0 0 0 20   

16. Słownictwo i terminologia biznesowa oraz podstawy etykiety  3 4 20 10 10 0 0 0 10 10   

17. Prawo cywilne – zobowiązania 3  4 20 10 10 0 0 0 10 10   

18. Język obcy prawniczy i biznesowy  3 3 20 0 20 0 0 0 0 20   

Razem w semestrze: 20 120 40 80 0 0 0 40 80   

19. Metodologia badań marketingowych i rynkowych  4 2 20 10 10 0 0 0   10 10 

20. Podstawy prawa karnego  4 3 20 10 10 0 0 0   10 10 

21. Publiczne prawo gospodarcze 4  3 20 10 10 0 0 0   10 10 

22. Rozliczanie podatków, wynagrodzeń i danin publicznych  4 2 20 0 20 0 0 0   0 20 

23. Rachunkowość w przedsiębiorstwie 4  3 30 10 20 0 0 0   10 20 

24. Język obcy prawniczy i biznesowy  4 3 20 0 20 0 0 0   0 20 

Razem w semestrze: 16 130 40 90 0 0 0   40 90 
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lp. NAZWA PRZEDMIOTU 

rygory 
Pkt. 

ECTS 

godziny zajęć 
III ROK / r. akad. 

2022/2023 

egz. 
zal. 

razem 
w tym sem. 5 sem. 6 

ocena wykł. ćw. semin. dypl konw. prak. wykł. inne wykł. inne 

25. Administracyjna kontrola przedsiębiorcy 5  4 20 10 10 0 0 0 10 10   

26. Prawo karne skarbowe 5  3 20 10 10 0 0 0 10 10   

27. Egzekucja komornicza wobec przedsiębiorcy 5  4 20 10 10 0 0 0 10 10   

28. Ochrona własności intelektualnej  5 2 10 10 0 0 0 0 10 0   

29. Postępowanie w sprawach o przestępstwa gospodarcze  5 4 20 10 10 0 0 0 10 10   

30. Seminarium dyplomowe  5 3 30 0 0 30 0 0 0 30   

Razem w semestrze: 20 120 50 40 30 0 0 50 70   

31. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej 6  3 20 10 10 0 0 0   10 10 

32. Prawo i instytucje w UE  6 3 20 10 10 0 0 0   10 10 

33. Postępowanie administracyjne 6  3 20 10 10 0 0 0   10 10 

34. Zachowania konsumentów  6 1 10 0 10 0 0 0   0 10 

35. Seminarium dyplomowe  6 6 30 0 0 30 0 0   0 30 

Razem w semestrze: 16 100 30 40 30 0 0   30 70 

 

 

Razem: 

Pkt. ECTS 

godziny zajęć I ROK / r. akad. 2020/2021 II ROK / r. akad. 2021/2022 III ROK / r. akad. 2022/2023 

razem 
w tym sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 

wykł. ćw. semin. dypl konw. prak. wykł. inne wykł. inne wykł. inne wykł. inne wykł. inne wykł. inne 

112 720 260 400 60 0 0 60 70 40 80 40 80 40 90 50 70 30 70 

W semestrze: 130 120 120 130 120 100 
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Załącznik nr 8.: Informacja o warunkach prowadzenia zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 

 

Zajęcia dydaktyczne związane z praktycznym przygotowaniem studentów są prowadzone w warunkach 

odpowiednich dla danego zakresu działalności zawodowej. Uczelnia dysponuje niezbędną infrastrukturą i zapewnia 

prawidłową realizację celów kształcenia na kierunku przedsiębiorczość. 

 

Zajęcia dydaktyczne związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym umożliwiają bezpośrednie wykonywanie 

określonych czynności praktycznych przez studentów, a także uczestnictwo w grach edukacyjnych, symulujących 

sytuacje faktyczne, co stwarza możliwość rozwiązywania różnorodnych zadań problemowych. 

 

Zajęcia, związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym są prowadzone z wykorzystaniem praktycznych 

metod dydaktycznych (ćwiczenia projektowe/warsztatowe, projekty indywidualne i zespołowe, praca w grupach, 

udział w grach strategicznych oraz seminariach naukowych), co zapewnia zaktywizowanie studentów poprzez 

bezpośrednie wykonywanie określonych czynności praktycznych. 

 

Ponadto studenci realizują prace dyplomowe na przykładzie konkretnych organizacji z drugiego sektora gospodarki, 

prowadząc badania empiryczne, rozwiązując praktyczne problemy oraz wyciągając wnioski mogące być 

wykorzystane przez badane podmioty. 

 

Przydział zajęć dla poszczególnych nauczycieli uwzględnia ich doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią, 

posiadane wykształcenie, dorobek naukowy oraz ukończone kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe. 
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Załącznik nr 9: Sylabusy 



Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Język reklamy, marketingu i public relations
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

15 wykł.
konw.

Punkty ECTS 3 

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład 15
ćw./lab/ sem./pros.

Forma zajęć Wykład konwersatoryjny

Cele przedmiotu
Zapoznanie  studentów z elementarną wiedzą  dotyczącą języków specjalistycznych,  w  tym
głównie z cechami charakterystycznymi dla języka reklamy, marketingu i public relations oraz
doskonalenie  umiejętności  posługiwania  się  środkami  stylistyczno-retorycznymi  w  celu
osiągania określonych korzyści na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa.  

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa, w tym głównie stylistyki i  retoryki języka
marketingu, reklamy i public relations. 

KW_02 Posiada  wiedzę  na  temat  perswazji  i  manipulacji,  zna  językowe  sposoby  wpływania  na
konsumentów i odbiorców.  

Umiejętności

KU_01 Posługuje się podstawowymi pojęciami i terminologią z zakresu języka marketingu i reklamy w
stopniu umożliwiającym sprawną komunikację i osiąganie celów w przyszłej pracy zawodowej. 

KU_02 Przygotowuje samodzielnie tekst o charakterze marketingowym.

Kompetencje społeczne

KK_01 Rozumie  potrzebę  doskonalenia  kompetencji  językowych  w  celu  osiągania  określonych
korzyści na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa. 

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W02 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KW_02 K_W02, K_W07, K_W09 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KU_01 K_U19, K_U20 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KU_02 K_U20 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KK_01 K_K01 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych



Niestacjonarne
wykład konwersatoryjny = 15
przygotowanie do wykładu = 20
przygotowanie do zaliczenia = 20
studiowanie literatury =  18
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3

Wymagania  wstępne

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładach:
 Język marketingu i reklamy w ujęciu teoretycznym

 Typy tekstów marketingowych

 Podział gatunkowy reklam

 Teksty  marketingowe  i  reklamowe  w  ujęciu  komunikacyjnym,  lingwistycznym,
antropologicznym i retorycznym

 Budowa tekstu reklamowego 

 Słownik sloganów reklamowych

 Marketing i reklama w przestrzeni internetowej

 Marketing wirusowy i szeptany

 Prawne i etyczne aspekty marketingu i reklamy

 Etyka public relations

 Jak promować firmę? – język public relations

 Cyberkultura – próba podsumowania
Literatura 
obowiązkowa

1. Smid W., Język reklamy, Warszawa 2016.  
2. Stasiuk-Krajewska  Karina,  Etyka  public  relations.  Konteksty,  koncepcje,

kontrowersje, Wrocław 2011.
Literatura 
uzupełniająca

1. Bralczyk J., Język na sprzedaż. Gdańsk 2004.
2. Hughes M., Marketing szeptany : z ust do ust, jak robić szum medialny wokół siebie,

firmy, produktu, 2008.
3. Lubaś W, Język w komunikacji, perswazji i w reklamie, Dąbrowa Górnicza 2006.
4. Murdoch A., Język public relations: jak promować własną firmę, Warszawa 2000.  

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośrednie:
wykłady,  praca  w  grupach,  analiza  tekstów źródłowych  /  reklamowych  /  marketingowych,
dyskusja,  ćwiczenia  komunikacyjne,  zadania  praktyczne  /  problemowe  elementy  metody
audiowizualnej, konsultacje

E-learning:

Pomoce dydaktyczne prezentacje  multimedialne,  fragmenty  filmów /  reklam,  zasoby  internetowe,  plakaty,  ulotki
reklamowe i in.

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie pisemne
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Kolokwium, aktywność na zajęciach

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 

Ocena prac pisemnych:
2,0 wynik < 51% 



cząstkowych 3,0 wynik 51-60% 
3,5 wynik 61-70% 
4,0 wynik 71-80% 
4,5 wynik 81-90% 
5,0 wynik 91-100% 

Warunki zaliczenia Pozytywna ocena formująca oraz z końcowego zaliczenia pisemnego
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Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Logika prawnicza dla przedsiębiorców
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

W.-10
Ćw.-10

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.

Forma zajęć Wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu

Znajomość podstawowych pojęć logiki ogólnej i jej nauk składowych
Znajomość metod logiki przydatnych w pracy myślowej, m. in. w zakresie dzielenia, 
definiowania, wnioskowania, stawiania pytań, formułowania i uzasadniania odpowiedzi, 
argumentowania.
Umiejętność stosowania metod logiki do oceny poprawności logicznej tekstów oraz 
opracowania i prezentacji własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz do oceny 
poprawności.
Umiejętność stosowania metod logiki do analizowania tekstów zawierających normy oraz 
do formułowania i uzasadniania norm. 
Kształtowanie postawy krytycznego racjonalizmu, zwłaszcza w zakresie dyskutowania i 
rozwiązywania problemów.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Definiuje pojęcia, wylicza rozróżnienia i formułuje kryteria niezbędne do poprawnego 
analizowania wypowiedzi, formułowania myśli i argumentowania.

KW_02 Wymienia i charakteryzuje wymagania logiczne i rzeczowe stawiane naukowym problemom, 
odpowiedziom i uzasadnieniom.

Umiejętności

KU_01 Poprawnie dzieli, definiuje, wnioskuje, stawia pytania i formułuje odpowiedzi oraz rozpoznaje
i usuwa błędy w tym zakresie.

KU_02 Rozpoznaje nierzetelne sposoby argumentowania (za twierdzeniami, ocenami i normami), 
stosuje zasady rzetelnej dyskusji.

Kompetencje społeczne

KK_01 Przejawia gotowość do bezstronnego dociekania prawdy i okazywania słuszności,
odrzuca nieracjonalne źródła sadów.

KK_02 Sprawnie współpracuje w grupie dyskusyjnej, przestrzega zasad rzetelnej dyskusji,
okazuje poczucie odpowiedzialności za wspólne dochodzenie do dobrego rozwiązania.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W03 Dyskusja, sesje rozwiązywania 
problemu
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KW_02 K_W03 Dyskusja, sesje rozwiązywania 
problemu

KU_01 K_U03, K_U15 Dyskusja, sesje rozwiązywania 
problemu, zadania tablicowe

KU_02 K_U03, K_U10 Dyskusja, sesje rozwiązywania 
problemu, zadania tablicowe

KK_01 K_K02, K_K03 Dyskusja, konsultacje
KK_02 K_K02, K_K03 Dyskusja, konsultacje

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
ćwiczenia =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
wykład = 10
ćwiczenia = 10
przygotowanie do ćwiczeń = 20
przygotowanie do wykładu = 13
przygotowanie do egzaminu = 20
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania  wstępne

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładach:
 O logice: dawne i współczesne ujęcia i działy logiki, potrzeba logiki.

 Język  systemem  znaków:  pojecie  znaku,  rodzaje  znaków,  systemy  znaków
niebędące językami, składniki języka, typy języków, funkcje języka, metajęzyk.

 Pojecie zdania (w sensie gramatycznym i logicznym), rodzaje zdań.

 Nazwy: pojecie nazwy, podstawowe rozróżnienia związane z nazwami (desygnat,
zakres, treść nazwy; supozycje nazw), rodzaje nazw.

 Relacje miedzy zakresami nazw i metoda ich rozpoznawania.

 Podział:formalne i rzeczowe warunki poprawności oraz rodzaje podziałów.

 Definiowanie wyrażeń: rodzaje definicji, warunki ich poprawności.

 Rozumowania: rodzaje, warunki poprawności wnioskowań, metody sprawdzania
ich poprawności logicznej.

 Pytania i  odpowiedzi:  rodzaje pytań, warunki  ich dobrego postawienia,  rodzaje
odpowiedzi (dorzeczne-niedorzeczne, pełne-niepełne, adekwatne-nieadekwatne).

 Uzasadnianie:  (i)  uzasadnianie  bezpośrednie  (doświadczenie)  i  pośrednie
(rozumowanie);  (ii)  rodzaje  rozumowań:  wnioskowania  (niezawodne  i  nie
niezawodne),  rozumowania  złożone:  rozstrzyganie  (dowodzenie/obalanie)  i
wyjaśnianie; (iii) uzasadnianie twierdzeń a uzasadnianie ocen i norm.

 Dyskutowanie:  rodzaje  dyskusji  (teoretyczna/praktyczna,  rzetelna/  nierzetelna);
argumenty rzetelne i chwyty erystyczne; źródła nieporozumień.

Treści realizowane na ćwiczeniach:
 Ustalanie relacji miedzy zakresami nazw.

 Dzielenie, sprawdzanie poprawności podziałów, usuwanie błędów.

 Definiowanie,  sprawdzanie  poprawności  definicji,  usuwanie  błędów  w
definiowaniu.

 Sprawdzanie  poprawności  logicznej  wnioskowań  (stosowanie  metody
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zerojedynkowej oraz metody Venna).
 Sprawdzanie  warunków  dobrego  postawienia  pytań,  ocena  adekwatności

odpowiedzi.
 Odróżnianie twierdzeń od ocen i norm, formułowanie argumentów odpowiednich

do rodzajów zdań.
 Stosowanie zasad rzetelnej dyskusji,  rozpoznawanie argumentów erystycznych,

usuwanie źródeł nieporozumień.
Literatura 
obowiązkowa

A. Jonkisz — Elementy logiki stosowanej , Bielsko-Biała, 2011, Wyd. WSA.
Z. Ziembiński — Logika praktyczna , Warszawa, 2005, PWN.

Literatura 
uzupełniająca

L. Gumański — Wprowadzenie w logikę współczesna , Warszawa, 1990, PWN.
A. Jonkisz — Logika Ogólna , Bielsko-Biała, 2003, Wyd. AT-H.
J.J. Jadacki — Elementy semiotyki logicznej i metodologii w zadaniach , Warszawa, 2011, 
Wyd. Naukowe Semper.
G. Malinowski — Logika ogólna , Łódź, 2007, Wyd. UŁ.
K. Paprzycka — Logika nie gryzie. Część I - samouczek logiki zdań , Poznań, 2009, Wyd. 
ZYSK i S-ka.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośrednie:
wykłady, dyskusja, sesje rozwiązywania problemu, zadania tablicowe, konsultacje

E-learning:

Pomoce dydaktyczne

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie pisemne
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Kolokwium, aktywność na zajęciach, zadania tablicowe.

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena prac pisemnych:
2,0 wynik < 51% 
3,0 wynik 51-60% 
3,5 wynik 61-70% 
4,0 wynik 71-80% 
4,5 wynik 81-90% 
5,0 wynik 91-100% 

Warunki zaliczenia Pozytywna ocena formująca oraz z końcowego zaliczenia pisemnego

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Mikroekonomia i makroekonomia
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1           2 3              4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

W-10
Ć- 20

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład/ćwiczenia

Cele przedmiotu Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy studentów z zakresu podstawowych zagadnień współcze-
snej ekonomii, omówienie podstawowych procesów ekonomicznych i zasad sterowania nimi.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Definiuje  podstawowe zagadnienia i zależności ekonomiczne zachodzące pomiędzy różnymi 
podmiotami w gospodarce.

KW_02 Rozpoznaje podstawowe procesy ekonomiczne i zasady sterowania nimi i odnosi się do 
skutków decyzji gospodarczych w relacji do wewnętrznych i zewnętrznych aspektów 
funkcjonowania gospodarki.

Umiejętności

KU_01 Potrafi interpretować i oceniać praktyczne skutki zjawisk ekonomicznych wpływających na 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

KU_02  Rozpoznaje gospodarcze uwarunkownia, ustala przyczyny i przebieg procesów gospodarczych 
właściwych dla przedsiębiorstwa.

Kompetencje społeczne

KK_01 Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności 
praktycznych w zakresie dziedzin warunkujących efektywne działanie przedsiębiorstwa.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W01, K_W02,  K_W20
 Egzamin pisemny
 Kolokwia zaliczeniowe

KW_02 K_W04, K_W07, K_W08
 Egzamin pisemny
 Kolokwia zaliczeniowe

KU_01 K_U01, K_U09, K_U15

 Egzamin pisemny
 Kolokwia zaliczeniowe
 odpowiedzi ustne na 

zajęciach
KU_02  K_U08, K_U02  Egzamin pisemny

 Kolokwia zaliczeniowe
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 odpowiedzi ustne na 
zajęciach

KK_01 K_K01, K_K08, K_K09,
 Udział w dyskusji na 

zajęciach
Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład = 35
ćwiczenia = 35
przygotowanie do ćwiczeń = 20
przygotowanie do wykładu = 20
przygotowanie do egzaminu = 15
realizacja zadań projektowych = 0
e-learning = 0
zaliczenie/egzamin = 
inne  (jakie) = 
RAZEM: 125
Liczba punktów  ECTS: 5
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Niestacjonarne
wykład = 10
ćwiczenia = 20
przygotowanie do ćwiczeń = 20
przygotowanie do wykładu = 10
przygotowanie do egzaminu = 15
realizacja zadań projektowych = 0
e-learning = 0
zaliczenie/egzamin = 
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania  wstępne Brak wymagań wstępnych

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładzie: 
1. Omówienie wymagań i zasad zaliczenia przedmiotu 
2. Podstawowe problemy mikro i makroekonomiczne 
3. Makroekonomia: podaż , popyt i rynki produktów 
4. Rola państwa w gospodarce. Systemy gospodarcze 
5. Podstawowe miary sprawności gospodarki narodowej 
6. Rynek podstawowe pojęcia i zależności.. Rachunek ekonomiczny. 
7. Podatki a efektywność ekonomiczna. 
8. Wzrost i rozwój gospodarczy 
9. Budżet państwa, polityka fiskalna, 
10. Gospodarstwo domowe i podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta. 
11. Przedsiębiorstwo i podstawy decyzji ekonomicznych producenta.
12. Koszty w przedsiębiorstwie.
13. Charakterystyka głównych rynków w gospodarce: konkurencja doskonała, monopol,

konkurencja monopolistyczna i oligopol. 
14. System pieniężno-kredytowy i cykl koniunkturalny 
15. Bezrobocie i zatrudnienie. Inflacja. Polityka antyinflacyjna 

Treści realizowane na ćwiczeniach
Wprowadzenie, omówienie treści programowych, zasad zaliczenia 
Rynek- podstawowe zagadnienia 
Teoria wyboru konsumenta. Równowaga konsumenta 
Budżety gospodarstw domowych w Polsce-analiza danych statystycznych 
Koszty w przedsiębiorstwie 
Przykłady rynków niedoskonałych 
Kolokwium nr 1
Rachunek dochodu narodowego 
Mierniki rozwoju gospodarczego 
Budżet państwa-polityka fiskalna – analiza danych statystycznych 
Polityka pieniężna – instrumenty polityki pieniężnej 
Problemy i mierniki rynku pracy- dane statystyczne, polityka zatrudnienia 
Inflacja –rodzaje i mierniki inflacji 
Problemy gospodarki otwartej 
Kolokwium nr 2- 
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Literatura 
obowiązkowa

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.),  Podstawy ekonomii, Wyd.3zm., Wydaw. Nauk.
PWN, Warszawa 2015.

2. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii: ćwiczenia i zadania, PWN, War-
szawa 2018

3. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.
4. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.
5. Strony internetowe GUS, Eurostat, mpips

Literatura 
uzupełniająca

1. A.Paul Samuelson, D.William Nordhaus Ekonomia, tom1, Wydawnictwo naukowe
PWN, Warszawa 2006

6. J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2004

2. M. Rekowski, Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia, Poznań, 2009.
3. Z. Dach, Podstawy mikroekonomii, Wydaw. Synaba, Kraków 1999
4. Z. Dach, Zbiór zadań z  mikroekonomii, Wydaw. Synaba, Kraków 1999
5. A.Borowiec., T.Brzęczek., Mikroekonomia, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 

2011

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośrednie:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Rozwiązywanie zadań
Studia przypadku

E-learning: nie dotyczy
Pomoce dydaktyczne rzutnik multimedialny, dane GUS, Eurostat, podręczniki

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Niie dotyczy

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  Egzamin pisemny (wykład)

 Dwa pisemne cząstkowe kolokwia zaliczeniowe (ćwiczenia)
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Egzamin pisemny składa się z trzech części:
• Test wyboru (10 pytań)
• Zagadnienia prawda/fałsz (10 pytań)
• Część opisowa- wypowiedź na zadany temat (2 zagadnienia)
Zaliczenie ćwiczeń- dwa kolokwia zaliczeniowe (ocena końcowa jest średnią arytmetyczną
ocen uzyskanych z kolokwiów cząstkowych)

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena prac pisemnych:
2,0 wynik < 51% 
3,0 wynik 51-60% 
3,5 wynik 61-70% 
4,0 wynik 71-80% 
4,5 wynik 81-90% 
5,0 wynik 91-100% 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia  przedmiotu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  ze   wszystkich  form
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych określonych dla przedmiotu.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Podstawy prawa administracyjnego
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

w-10
ćw-10

Punkty ECTS 4

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu

Nabycie przez Studenta zasadniczej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa administracyjnego 
oraz umiejętności interpretacji przepisów prawa administracyjnego. Zapoznanie się z 
systemem i instytucjami prawa administracyjnego Opanowanie przez Studenta wiedzy w 
zakresie zasad prawa administracyjnego, prawnych form działania administracji oraz struktury 
administracji publicznej w Polsce.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
Wiedza

KW1 Umiejscawia prawo administracyjne w systemie nauk społecznych oraz w systemie źródeł 
prawa.

KW2 Wyjaśnia podstawowe pojęcia, funkcje, cele i zasady prawa administracyjnego.

KW3 Charakteryzuje i identyfikuje normy, instytucje oraz formy prawno- administracyjne. Zna 
strukturę administracji publicznej oraz rozumie ich rolę w procesie wykonywania prawa.

Umiejętności

KU1 Zna i posługuje się w praktyce nomami i regułami prawnymi w zakresie prawa 
administracyjnej, w tym prawnymi formami działania.

KU2 Potrafi opisać zasady zależności organizacyjnej i służbowej konkretnego organu 
administracyjnego/administrującego.

KU3 Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w kontakcie z 
organem administracji publicznej

Kompetencje społeczne

KK1 Dostrzega znaczenie poprawności relacji organ – strona oraz konieczności kształtowania 
pozytywnego wizerunku administracji i budowania zaufania obywatela do administracji i prawa.

KK2 Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, uzupełniania wiedzy oraz 
doskonalenia umiejętności praktycznych warunkujących efektywne i praworządne działania 
administracji.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW1 K_W01, K_W02, K_W11, K_W18 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KW2 K_W01, K_W02, K_W11, K_W18 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KW3 K_W01, K_W02, K_W04, K_W11, K_W18, kolokwium, ocena aktywności na 
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ćwiczeniach, egzamin
KU1 K_U01, K_U03, K_U11, K_U12, K_U15 kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach
KU2 K_U01, K_U03, K_U11, K_U12, K_U15 kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach
KU3 K_U01 K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U11, 

K_U12, K_U15
kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KK1 K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin,

KK2 K_K01, K_K05, K_K06,K_K07 Kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Niestacjonarne
 wykład = 10
ćwiczenia = 10
przygotowanie do ćwiczeń = 23
przygotowanie do wykładu = 15
przygotowanie do egzaminu = 40
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin =2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 100
Liczba punktów  ECTS: 4
w tym w ramach zajęć praktycznych:2

Wymagania  wstępne Znajomość podstaw prawoznawstwa, nauki administracji.

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładzie: 
1. Administracja i prawo administracyjne - ujęcia definicyjne, cechy
2. Pojęcie stosunku administracyjnoprawnego
3. Normy prawa administracyjnego
4. Źródła prawa administracyjnego
5. Zasady ogólne prawa administracyjnego
6. Pojęcie organu, urzędu, zakładu administracyjnego
7. Formy działania administracji
8. Podziały terytorialne państwa (zasadniczy, pomocniczy, specjalny)
9. Organizacja samorządu terytorialnego
10. Organizacja administracji rządowej, centralnej i terenowej
11. Nadzór i kontrola

Treści realizowane na ćwiczeniach
1. Administracja i prawo administracyjne – analiza podwalin prawnych systemu
2. Pojęcie  stosunku  administracyjnoprawnego  -  studium przypadku,  wyodrębnienie

rodzajów stosunków administracyjnoprawnych na przykładach różnych przepisów
prawnych 

3. Normy  prawa  administracyjnego  –  dokonanie  charakterystyki  przez  pryzmat
różnych aktów normatywnych

4. Źródła prawa administracyjnego – badanie przykładowych aktów normatywnych z
określeniem ich  rodzaju  i  rangi  według publikatorów,  upoważnień,  przedmiotu  i
nazw

5. Zasady ogólne prawa administracyjnego – odniesienie zasad do przepisów prawa i
sytuacji faktycznych

6. Pojęcie  organu,  urzędu,  zakładu  administracyjnego  na  przykładzie  konkretnych
podmiotów funkcjonalnych 

7. Formy  działania  administracji  –  na  przykładzie  aktów,  przepisów  prawnych,
przykładowych umów, porozumień oraz czynności faktycznych
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8. Podziały terytorialne państwa (zasadniczy, pomocniczy, specjalny) - analiza aktów 
prawnych o charakterze ustrojowym

9. Organizacja samorządu terytorialnego ) - analiza aktów prawnych o charakterze 
ustrojowym

10. Organizacja administracji rządowej, centralnej i terenowej ) - analiza aktów 
prawnych o charakterze ustrojowym

11. Nadzór i kontrola - analiza aktów prawnych o charakterze ustrojowym, materialnym
i procesowym

Literatura 
obowiązkowa

1. Stelmasiak J. , Zdyb M. Prawo administracyjne Wolters Kluwer Polska 2016
2. Jagielski J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska 2018

Literatura 
uzupełniająca

1. Suwaj P. (red.), Prawo administracyjne Ćwiczenia, Wolters Kluwer 2011
2. Filipek J., Prawo administracyjne Instytucje ogólne cz. I, Zakamycze, Kraków 2003

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
 wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

 wykład konwersatoryjny

 dyskusja kierowana

 analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją

 konsultacje

 analiza  tekstów  normatywnych  i  nienormatywnych  (prawne  formy  działania,  ustrój  i
organizacja administracji)

 analiza przypadków (rodzaje stosunków administracyjnoprawnych, prawne formy działania)
Pomoce dydaktyczne rzutnik multimedialny, teksty aktów normatywnych, kazusy, podręczniki

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

-

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  egzamin pisemny w formie testowej

 praca/e pisemne zaliczeniowe w ramach ćwiczeń (kolokwium/a)
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ćwiczenia:
 ocena  aktywności  w dyskusjach  kierowanych,  rozwiązywaniu  kazusów i  innych

formach  zajęć  dydaktycznych  sprawdzających  wiedzę  i  rozumienie  teorii  (30%
oceny),

 ocena z zaliczeń pisemnych – kolokwium/ów (70% oceny).
Wykład:

 ocena z pisemnego egzaminu ocenianego według skali:

 2,0 wynik < 51%max  

 3,0 wynik 51-60% max 

 3,5 wynik 61-70% max 

 4,0 wynik 71-80% max 

 4,5 wynik 81-90% max 

 5,0 wynik 91-100% max 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu  składa się w 80% oceny uzyskanej z końcowego
egzaminu pisemnego obejmujące całość zajęć, a w 20% z oceny zaliczeniowej ćwiczeń.

Ocena końcowa według skali:
 średnia 3.0 -3,24 daje wynik dostateczny,

 średnia 3,25 do 3,74 daje wynik dostateczny plus,

 średnia 3,75 do 4,24 daje wynik dobry,
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 średnia 4.25 do 4,74 daje wynik dobry plus,

 średnia powyżej 4,75 daje wynik bardzo dobry

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia  przedmiotu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  ze  wszystkich  form
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności
i  kompetencji  społecznych  określonych  dla  przedmiotu.  Warunkiem  przystąpienia  do
egzaminu końcowego jest uzyskane i potwierdzone w indeksie zaliczenie ćwiczeń.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu 

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

w-10
ćw-10

Punkty ECTS 4

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu

Nabycie przez Studenta zasadniczej wiedzy teoretycznej z zakresu działalności gospodarczej. 
Zapoznanie się z procesem rejestracji działalności gospodarczej oraz wszelkimi aspektami jej 
prowadzenia również w zakresie zatrudniania pracowników.
Opanowanie przez Studenta wiedzy wymaganej do sprawnego prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Kod efektu
kształcenia dla

przedmiotu

Opis efektów kształcenia
Wiedza

KW1 Zna proces rejestracji , zawieszenia , zamknięcia oraz zasady opodatkowania działalności 
gospodarczej , 

KW2 Identyfikuje zasadniczą treść ustawy – Prawo przedsiębiorców w zakresie koniecznym dla 
prowadzenia działalności gospodarczej.

KW3 Identyfikuje prawa i obowiązki przedsiębiorcy w charakterze pracodawcy.

Umiejętności

KU1 Zna i posługuje się w praktyce nomami i regułami prawnymi w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej.

KU2 Dostrzega i rozwiązuje problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

KU3 Orientuje się w sposobach przekazywania i rodzajach wymaganych dokumentów dla założenia, 
prowadzenia , zawieszenia i likwidacji działalności gospodarczej.

Kompetencje społeczne

KK1 Dostrzega znaczenie znajomości obowiązujących norm prawnych oraz świadomości o 
zachodzących w nich zmianach dla właściwego prowadzenia działalności gospodarczej.

KK2 Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, uzupełniania wiedzy oraz 
doskonalenia umiejętności praktycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW1 K_W05, K_W11, K_W12, kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KW2 K_W05, K_W11, K_W12, K_W18, K_W20 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KW3 K_W17, K_W18 , K_W19, K_W20 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin
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KU1 K_U06, K_U11 , K_U13 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KU2 K_U01, K_U02, K_U05 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KU3 K_U04, K_U17 , K_U12 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KK1 K_K01 , K_K04 , K_K06 , K_K09 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin,

KK2 K_K01 , K_K07 , K_K08 Kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Niestacjonarne
wykład = 10
ćwiczenia = 10
przygotowanie do ćwiczeń = 30
przygotowanie do wykładu = 20
przygotowanie do egzaminu = 27
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 3
inne  (jakie) = 
RAZEM:100
Liczba punktów  ECTS:4

Wymagania  wstępne Znajomość podstaw prawoznawstwa, nauki administracji, zasad prawa administracyjnego, 
obsługi komputera oraz struktury administracji publicznej w Polsce.

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładzie: 
1. Epuap – jako forma komunikacji , możliwości.
2. Wybrane elementy ustawy – Prawo przedsiębiorców
3. Rodzaje i formy działalności gospodarczej.
4. Rejestracja działalności gospodarczej
5. Zawieszenie działalności gospodarczej
6. Zamknięcie działalności gospodarczej
7. Składki ZUS – działalności  gospodarczej.
8. Preferencyjne składki ZUS – działalności gospodarczej.
9. Opodatkowanie działalności gospodarczej.
10. Księgowość w działalności gospodarczej.
11. Serwisy internetowe wspomagające prowadzenie działalności.
12. Formy wsparcia działalności gospodarczych
13. Rodzaje finansowań.
14. Zatrudnianie pracowników.

Treści realizowane na ćwiczeniach
1. Wykorzystanie  serwisu  epuap  dla  rejestracji  oraz  wprowadzania  zmian  w

działalności gospodarczej.
2. Zasady oskładkowania działalności gospodarczej. 
3. Formy opodatkowania działalności gospodarczej – wady i zalety.
4. Ewidencje księgowe w działalności gospodarczej.
5. Formy finansowań dla firm.
6. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy jako pracodawcy

Literatura 
obowiązkowa

1. Ustawa Prawo Przedsiębiorców – aktualne wydanie
2. Nowe prawo przedsiębiorców  C.H.Beck Warszawa 2018

Literatura 1. Podręcznik samodzielnej nauki księgowania – ODDK Gdańsk 2018
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Wydział Administracji

uzupełniająca 2. Zjedz tę żabę – MT Biznes Warszawa 2017

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
 wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

 wykład konwersatoryjny

 dyskusja kierowana

 analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją

 konsultacje
Pomoce dydaktyczne rzutnik multimedialny, teksty aktów normatywnych, kazusy, podręczniki

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

-

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  Zaliczenie pisemne w formie testowej

 praca/e pisemne zaliczeniowe w ramach ćwiczeń (kolokwium/a)
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ćwiczenia:
 ocena  aktywności  w  dyskusjach  kierowanych,  rozwiązywaniu  kazusów  i  innych

formach  zajęć  dydaktycznych  sprawdzających  wiedzę  i  rozumienie  teorii  (30%
oceny),

 ocena z zaliczeń pisemnych – kolokwium/ów (70% oceny).
Wykład:

 ocena z pisemnego zaliczenia ocenianego według skali:

 2,0 wynik < 51%max  

 3,0 wynik 51-60% max 

 3,5 wynik 61-70% max 

 4,0 wynik 71-80% max 

 4,5 wynik 81-90% max 

 5,0 wynik 91-100% max 
Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w 80% oceny uzyskanej z końcowego
zaliczenia pisemnego obejmujące całość zajęć, a w 20% z oceny zaliczeniowej ćwiczeń.

Ocena końcowa według skali:
 średnia 3.0 -3,24 daje wynik dostateczny,

 średnia 3,25 do 3,74 daje wynik dostateczny plus,

 średnia 3,75 do 4,24 daje wynik dobry,

 średnia 4.25 do 4,74 daje wynik dobry plus,

 średnia powyżej 4,75 daje wynik bardzo dobry

Warunki zaliczenia Warunkiem  zaliczenia  przedmiotu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  ze  wszystkich  form
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych określonych dla przedmiotu. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia
końcowego jest uzyskane i potwierdzone w indeksie zaliczenie ćwiczeń.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium



Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

W-10
Ćw-10

Punkty ECTS 2

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.

Forma zajęć Wykłady, ćwiczenia

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z najważniejszymi terminami z zakresu nauki o zarządzaniu oraz 
głównymi metodami zarządzania organizacją. Przekazanie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych odnoszących się do teoretycznych aspektów zarządzania 
organizacją i różnych szkół i stylów w tym zakresie.

Kod efektu
kształcenia dla

przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Posługuje się terminologią z zakresu nauk o zarządzaniu.

KW_02 Przedstawia główne koncepcje zarządzania organizacjami.

Umiejętności

KU_01 Analizuje przyczyny spadku efektywności funkcjonowania organizacji oraz proponuje 
rozwiązania w tym zakresie.

KU_02 Analizuje otoczenie organizacji i jego wpływ na jej funkcjonowanie.

Kompetencje społeczne

KK_01 Wykazuje zainteresowanie wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań usprawniających zarządzanie
przedsiębiorstwem.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W02 Zaliczenie pisemne
KW_02 K_W06 Zaliczenie pisemne
KU_01 K_U10 Zaliczenie pisemne, dyskusja
KU_02 K_U08 Zaliczenie pisemne, dyskusja
KK_01 K_K03 Dyskusja

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
Ćwiczenia =
przygotowanie do konwersatorium =
przygotowanie do wykładu =

Niestacjonarne
wykład = 10
Ćwiczenia = 10
przygotowanie do ćwiczeń = 10
przygotowanie do wykładu = 5
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przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

przygotowanie do egzaminu = 13
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 50
Liczba punktów  ECTS: 2
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1

Wymagania  wstępne

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładach.

1. Czym jest organizacja?

2. Istotna, funkcje i znaczenie zarządzania organizacją.

3. Role i kompetencje kierownika, menedżera i lidera.

4. Klasyczne koncepcje zarządzania

5. Otoczenie organizacji.

Treści realizowane na ćwiczeniach.

6. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Konflikt w organizacji.

7. Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie

8. Projektowanie organizacji i jej elementy składowe.

9. Wprowadzenie do zarządzania projektami, zmianą i technologią

10. Podstawy Human Resources

11. Jak kierować i przewodzić? Czym jest władza? Jak motywować?

12. Kultura organizacji.

13. Aspekty etyczne procesu zarządzania przedsiębiorstwem.

14. Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji.

Literatura 
obowiązkowa

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2020.
Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2020.

Literatura 
uzupełniająca

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011.
Klincewicz K., Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw 
teoretycznych. Warszawa 2016.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośrednie:
Wykład konwersatoryjny, dyskusja, prezentacje multimedialne, burza mózgów.

E-learning:

Pomoce dydaktyczne Projektor multimedialny

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną.

Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ocenę  cząstkową  stanowić  będzie  aktywny  udział  w  dyskusjach  kierowanych  przez
prowadzącego. Drugą oceną cząstkową będzie prezentacja/referat na wybrany przez studenta
temat. Trzecią oceną cząstkową będzie zaliczenie pisemne z trzema pytaniami otwartymi.

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną ocen cząstkowych

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia  przedmiotu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  ze   wszystkich  form
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności  i
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kompetencji społecznych określonych dla przedmiotu
* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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SYLABUS PRZEDMIOTU

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Podstawy prawoznawstwa
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia

Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin         
w semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

W-10
Ćw-10

Punkty ECTS    4

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.

Forma zajęć wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu

 Uzyskanie wiedzy w zakresie podstawowych pojęć prawnych niezbędnych do rozumienia
istoty prawa i związanych ze sobą faz rozwoju państwa i prawa.

 Nabycie  umiejętności  posługiwania  się  terminologią  prawniczą  dla  potrzeb  analizy,
diagnozowania  i  rozwiązywania  podstawowych  problemów  występujących  na  etapie
tworzenia, stosowania i wykładni prawa, szczególnie w dziedzinie prawa gospodarczego.

 Poznanie  mechanizmów uwarunkowań  oraz  zasad  funkcjonowania  prawa  i  jego  zmian
z uwzględnieniem kontekstu społecznego, politycznego i ekonomicznego polityki prawa.

 Wdrożenie do myślenia prawniczego i uświadomienie konieczności ciągłego uzupełnienia
wiedzy  prawnej  i  doskonalenia  umiejętności  stosowania  standardów  państwa  prawa
w sferze działalności gospodarczej.

Kod efektu
kształcenia dla

przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                           Wiedza

KW_01 Rozumie  znaczenie  i  wpływ  prawa  oraz innych  pozaprawnych  systemów  normatywnych  na
kształtowanie się  relacji  międzyludzkich  w  różnych  sferach  życia  społecznego  i  działalności
gospodarczej, wyjaśnia mechanizm warunkowania zachowań podmiotów prawa uczestniczących w
obrocie gospodarczym podlfunkcjonowania władzy publicznej.egających obowiązującym regulacjom
prawnym..

KW_02 Zna i opisuje podstawowe pojęcie występujące w prawie i prawoznawstwie, wyjaśnia ich wzajemne
powiązanie i zewnętrzne uwarunkowania wpływające na merytoryczną treść przepisów prawa, ocenia
prawne, gospodarcze i  społeczne konsekwencje ich funkcjonowania w konkretnym systemie prawa,
rozumie relacje przepisu prawnego i normy prawnej.

      Umiejętności

KU_01 Interpretuje powiązanie obowiązującego systemu prawnego z procesami i zjawiskami zachodzącymi
we  współczesnym  państwie,  wskazuje  na  ich  znaczenie  w  konkretnych  stosunkach  prawnych,
analizuje  zdarzenia  prawne  z  uwzględnieniem  ich  kontekstu  społecznego,  określa  ich  wpływ  na
politykę tworzenia, stosowania i wykładni prawa.

KU_02 Porównuje  systemy  prawne  i  rozróżnia  sposoby  powstawania  prawa,  przewiduje  skutki  prawne
prawidłowego lub niewłaściwego stosowania prawa, rozwiązuje sytuacje kolizji prawa i przypadków
prawem  nieunormowanych,  rozpoznaje  rodzaje  zastosowanej  wykładni  przepisów  znajdujące
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zastosowanie w procesie wykładni prawa gospodarczego.
       Kompetencje społeczne

KK_01 Utożsamia  się  z  wartościami,  celami  i  zadaniami   realizowanymi  w  obszarze  administrowania
działalnością  gospodarczą i  ma  świadomość  ich  wpływu  na  społeczny  wymiar  oceny  rozwoju
gospodarczego (praktyki gospodarczej).

KK_02 Jest  świadomy posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności administrowania w sferze działalności
gospodarczej,  rozumie  potrzebę  ciągłego  dokształcania  się  i  rozwoju  zawodowego,  formułuje
problemy  etyczne  związane  z  pracą  w  administracji  gospodarczej,  poszukuje  rozwiązań
kompromisowych w sytuacjach konfliktowych, dostrzega korzyści zespołowego podejścia do oceny i
rozstrzygania  konkretnych  problemów  prawnych,  jest  wrażliwy  na  patologie  występujące  w
organizacjach gospodarczych.

Kod efektu
kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do
efektów zdefiniowanych dla programu studiów

(tzw. kierunkowych)
Sposób weryfikacji efektu kształcenia

KW_01 K_W01, K_W05, K_W07  aktywność w dyskusji
 prezentacja referatu
 egzamin pisemny

KW_02 K_W02, K_W03  zaangażowanie w dyskusji
 praca w grupie
 egzamin pisemny

KU_01 K_U01, K_U03  zajęcia warsztatowe w zespole
 projekt indywidualny
 egzamin pisemny

KU_02 K_U10, K_U11, K_U16  praca z tekstem prawnym
 prezentacja połączona z dyskusją
 egzamin pisemny

KK_01 K_K07  prezentacja
 dyskusje
 esej

KK_02 K_K01, K_K04, K_K06  praca w grupach
  esej
  egzamin pisemny

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład = 25
ćwiczenia=20
przygotowanie do ćwiczeń =15
przygotowanie do wykładu = 13
przygotowanie do egzaminu = 10
realizacja zadań projektowych = 12
e-learning =0 
zaliczenie/egzamin = 0
inne  (jakie) = konsultacje=5
RAZEM:100
Liczba punktów  ECTS:4
w tym w ramach zajęć praktycznych:2                         

Niestacjonarne
wykład = 10
ćwiczenia=10
przygotowanie do ćwiczeń =20
przygotowanie do wykładu = 20
przygotowanie do egzaminu = 23
realizacja zadań projektowych = 15
e-learning =0 
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = konsultacje=
RAZEM:100
Liczba punktów  ECTS:4
w tym w ramach zajęć praktycznych:2                                     

Wymagania  wstępne Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu przedmiotu.
                             ,,Podstawy prawodawstwa” i ,,Logiki prawniczej”
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Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładzie:
1.Miejsce  prawoznawstwa  wśród  innych  nauk,  podział  nauk  prawnych  i  zagadnienie
metodologiczne:
2.Prawo  w  państwie;  pojęcie  prawa  w  ujęciu  historycznym,  poglądy  na  istotę  i  funkcje  prawa,
związek prawa z państwem, normatywne systemy kontroli społecznej
3.Fakt prawny; przepis prawa i norma prawna, klauzule generalne i wzajemne ich relacje
4.Skutki prawne, sankcje w prawie, pojęcie nieważności, adresaci prawa.
5.System  prawa,  gałęzie  prawa,  źródła  i  formy  tworzenia  (powstawania)  prawa,  indywidualne
i   generalne normatywne akty prawne
6.Obowiązywanie  prawa  w  zakresie  terytorialnym  personalnym  i  temporalnym,  zasady
i wyłączenia
7.Podmioty prawa, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
8.Kolizje  przepisów  prawa,  reguły  kolizyjne,  stosowanie  prawa  w  przypadku  braku  regulacji
prawnych (wnioskowania prawnicze)
9.Proces stosowania prawa , jego etapy, znaczenie i skutki prawne związane z poszczególnymi
etapami.
10.Wykładnia  prawa;  pojecie  i  znaczenie  wykładni,  dyrektywy  wykładni  (I  i  II  stopnia)  rodzaje
wykładni i moc obowiązujące wykładni
11.Stosunek prawny; pojęcie, rodzaje, cechy i elementy składowe, stosunku prawnego (podmioty,
treść uprawnienia i obowiązki przedmiotu stosunku prawnego)
12.Egzemplifikacja funkcjonowania prawa - od sytuacji wymagającej regulacji prawnej ,przez proces
tworzenia  prawa  i  jego  implementacji  do  wypracowania  indywidualnego  aktu  prawnego.
Kompleksowe ujęcie problematyki przedstawionej na wcześniejszych wykładach.

Treści realizowane na ćwiczeniach:
1.Zidentyfikowanie  w przedstawionym tekście  prawnym ocen  i  reguł  pozaprawnych,  do  których
odsyłają  zawarte  w  nich  przykłady  klauzul  generalnych  i  terminów  wartościujących  –  praca
indywidualna, prezentacja ustaleń połączona z dyskusją
2.Dokonanie podziału aktów prawnych wymienionych w założeniach do ćwiczeń na indywidualne
akty  prawne  i  generalne  akty  normatywne  -  praca  indywidualna,  prezentacja  wyników ustaleń
dyskusja
3.Wyodrębnienie elementów struktury wskazanych przepisów prawnych i wyinterpretowanie z nich
normy  prawnej,  wyjaśnienie  relacji  przepisu  prawnego  i  normy  prawnej  -  praca  zespołowa,
prezentacja wyników ustaleń, dyskusja
4.Określenie  rodzaju  przepisów  prawnych  i  charakteru  sankcji  występujących  w  przykładach
zamieszczonych w materiale do ćwiczeń z podaniem kryterium ich wyróżnienia – dyskusja, praca
w grupach , prezentacja i dyskusja
5.Usystematyzowanie  hierarchii  generalnych  aktów  normatywnych  ze  względu  na  moc  prawną
wymienionych w materiale do ćwiczeń – praca indywidualna –panel dyskusyjny
6.Charakterystyka  wybranych  gałęzi  prawa  oraz  innych  indywidualnie  wskazanych  zagadnień
prawoznawstwa  (prawo  publiczne,  prawo  prywatne,  prawo  materialne,  prawo  formalne,  tryb
stanowienia  prawa  ustawowego  i  wykonawczego;  podstawowe  zagadnienia  współczesnego
państwa - praca pisemna, referat, prezentacja multimedialna
7.Charakterystyka generalnych aktów normatywnych i cech ich odróżniających – praca pisemna ,
prezentacja, dyskusja
8.Sformułowanie  etapów  stosowania  prawa  na  przykładzie  konkretnego  zdarzenia
( np. drogowego) zaczerpniętego z praktyki sądowej – studium przypadku , dyskusja
9.Kolizja reguł kolizyjnych, wybór właściwej reguły kolizyjnej do podanych sytuacji prawnych –praca
indywidualna, prezentacja, dyskusja
10.Analiza  kazusów  prawnych  -  orzecznictwa  sądowego  (SN  i  innych  organów  sądowych
i  zakwalifikowanie  tych  przykładów  do  znanych  podziałów  opisanych  w  nich  wnioskowań
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prawniczych lub wykładni prawa ze wskazaniem kryteriów ich wyróżnienia - praca w grupach –
pisemne sprawozdanie – dyskusja prawidłowości rozwiązań
11.Przygotowanie prostej wykładni prawa do otrzymanego założenia do ćwiczeń-praca w zespole,
prezentacja, dyskusja
12.Znaczenie  znajomości  prawa  przez  pracownika  administracji  publicznej  –  esej,  prezentacja
głównych tez

Literatura 
obowiązkowa

1. Nowacki  Józef  ,  Tobor  Zygmunt  „  Wstęp  do  prawoznawstwa”  Warszawa  2012,
Lexis  Nexis.

2. Morawski Lech ,,Wstęp do prawoznawstwa”, Toruń  2014.
3. Mazuryk Marcin, Kaczocha Mateusz, Legislacja administracyjna, Warszawa 2014.

Literatura 
uzupełniająca

1. Jamróz Adam „ Wprowadzenie do prawoznawstwa”, Warszawa 2011, Lexis Nexis
2. T. Chauvin , T. Stawecki, P. Winczorek „Wstęp do prawoznawstwa,’’ Warszawa 2013.
3. Leksykon  prawniczy,  praca  zbiorowa  pod  red.  K.Kaliny  -  Prasznic,  Wrocław  1997

i późniejsze wydania
Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej              
i  e-learning)

 wykład 

 prezentacja multimedialna

 dyskusja

 praca w grupach 

 praca indywidualna
Pomoce dydaktyczne rzutnik  multimedialny  lub  rzutnik  do  folii,  założenia  do  ćwiczeń,  teksty  prawne,  generalne  akty

prawne, akty stosowania prawa, orzeczenia sądowe
Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Opracowanie  aktu normatywnego w formie zarządzania wewnętrzne obciążającego lub uchwały
organu samorządowego zgodnie z treścią założenia lub wskazanego przepisu upoważniającego.

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma i warunki 
zaliczenia: 

egzamin pisemny składający się z testu wiedzy, 3 pytań otwartych wymagających dłuższych
wypowiedzi pisemnych i rozwiązania 3 problemów umiejętnościowych
ocena z ćwiczeń ustalona na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych otrzymanych
za wykonane prace indywidualne i grupowe pod warunkiem obecności na wszystkich zajęciach
ćwiczeniowych lub tematyki zaliczenia ćwiczeń w razie usprawiedliwionej nieobecności

Oceny cząstkowe 
(formujące):

ocena egzaminu pisemnego obejmującego wyniki testu wiedzy (20 pytań wyboru),                 3
pytania  otwarte  wymagające dłużej  wypowiedzi  i  rozwiązania   3  zadań umiejętnościowych
ustalona według następujących zasad;
ocena punktowa poprawnych odpowiedzi wynosi:
pytania testowe - O,7pkt (max 14 pkt)
pytania otwarte (opisowe) - do 2 pkt (max 6 pkt)
zadania umiejętnościowe - do 1pkt (max 3 pkt)
Łącznie można uzyskać 23 punkty.

       Praca pisemna oceniana jest według skali:
       2,0 wynik < 51% max 12 pkt
       3,0 wynik 51 - 60% max (13 -14 pkt)
       3,5 wynik 61 - 70% (15 -16 pkt)
       4,0 wynik 71 - 80% (17-18 pkt)
       4,5 wynik 81 - 90% (19 -20 pkt)
       5,0 wynik 91-100% (21-23 pkt)

Zasady  wyliczenia
oceny  końcowej  na
podstawie  ocen
cząstkowych

Ocena  zaliczenia  końcowego  przedmiotu  składa  się  z  70%  oceny  uzyskanej  z  końcowego
zaliczenia pisemnego obejmującego całość zajęć z wykładów i ćwiczeń, podstawowej literatury oraz
30% oceny zaliczeniowej ćwiczeń i aktywności na zajęciach.
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SYLABUS PRZEDMIOTU
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Praktyka zawodowa
Profil kształcenia: profil praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021

Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

50
(1 miesiąc)

75
(1 miesiąc)

75
(1 miesiąc)

75
(1 miesiąc)

75
(1 miesiąc)

50
(1 miesiąc)

Punkty ECTS  16

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący

wykład

ćw./lab/ sem./pros.

Forma zajęć Praktyka

Cele praktyki

 Poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa, stosowania prawa i
zarządzania jednostką, zdobytej na studiach oraz rozwijanie umiejętności jej 
wykorzystania w przyszłym potencjalnym środowisku zawodowym. 

 Wprowadzenie w strukturę organizacyjną oraz w specyfikę funkcjonowania 
środowiska zawodowego w oraz innych podmiotach gospodarczych, w których 
absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie. 

 Poznanie zasad organizacji i planowania procesu pracy, podziału kompetencji, 
procedur i kontroli w przedsiębiorstwie oraz innych podmiotach gospodarczych 
współpracujących z przedsiębiorstwem. 

 Doskonalenie kompetencji zawodowych w zakresie wiedzy i umiejętności 
związanych z miejscem odbywania praktyki, w tym sprawnego posługiwania się 
dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej oraz aktywnego uczestniczenia w 
pracy zespołowej. 

 Kształtowanie umiejętności kompetencji społecznych w środowisku zawodowym, w 
szczególności odnoszących się do relacji interpersonalnych, komunikowania się z 
otoczeniem w miejscu pracy i postawy zawodowej pracownika. 

 Nabycie umiejętności wykonywania zadań i charakterystycznych dla miejsca praktyki
czynności administracyjnych oraz ich planowania, dokumentowania oraz 
analizowania własnej pracy i jej efektów. 

 Przygotowanie do samodzielności i odpowiedzialności studenta za powierzone mu 
zadania. 

 Inspirowanie do gromadzenia i poszerzania doświadczeń, rozpoznawania swoich 
słabych stron oraz predyspozycji potrzeb, zainteresowań występujących w różnych 
dziedzinach i zakresach działania oraz ukierunkowania w tym kontekście dalszych 
planów rozwoju zawodowego. 

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                       Wiedza

KW_01 Zna struktury organizacyjne i stanowiskową jednostki, w której odbywa praktykę

KW_02 Zna zakres działania komórek organizacyjnych jednostki oraz zasady regulujące 
funkcjonowania podmiotu miejsca praktyki

KW_03 Zna zasady zarządzania jednostką organizacyjną miejsca praktyki
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KW_04 Zna zasady ogólnymi zasadami przepływu informacji, obiegu i archiwizowania dokumentów w 
jednostce przyjmującej

     Umiejętności

KU_01
Potrafi praktycznie korzystać z aktów prawnych i innych dokumentów regulujących 
funkcjonowanie jednostki przyjmującej

KU_02 Potrafi sporządzać protokoły lub innego dokumenty urzędowe charakterystyczne dla jednostki 
przyjmującej

KU_03 Potrafi wykonywać czynności administracyjno-biurowe w zakresie podstawowej działalności 
jednostki organizacyjnej, wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe

KU_04 Potrafi przygotować propozycje pism i projektów aktów administracyjnych w sprawach 
należących do zakresu działania podmiotu miejsca praktyki

  Kompetencje społeczne

KK_01 Potrafi pracować w grupach, zespołach stałych i doraźnych, realizujących określone zadania z 
zakresu administracji 

KK_02 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób właściwy i profesjonalny, potrafi uzupełnić 
zdobytą w trakcie studiów wiedzę teoretyczną 

Kod efektu
kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W01, K_W05, K_W08, K_W12
- rozmowa ewaluacyjna,                     -
zaliczenie z oceną.

KW_02 K_W01, K_W05, K_W08, K_W12
- rozmowa ewaluacyjna,                     -
zaliczenie z oceną.

KW_03 K_W01, K_W05, K_W08, K_W12
- rozmowa ewaluacyjna,                     -
zaliczenie z oceną.

KW_04 K_W01, K_W05, K_W08, K_W12
- rozmowa ewaluacyjna,                     -
zaliczenie z oceną.

KU_01 K_U02, K_U04, KU11, K_U12, K_U14, K_U17
- rozmowa ewaluacyjna,                     -
zaliczenie z oceną.

KU_02 K_U02, K_U04, KU11, K_U12, K_U14, K_U17
- rozmowa ewaluacyjna,                     -
zaliczenie z oceną.

KU_03 K_U02, K_U04, KU11, K_U12, K_U14, K_U17
- rozmowa ewaluacyjna,                     -
zaliczenie z oceną.

KU_04 K_U02, K_U04, KU11, K_U12, K_U14, K_U17
- rozmowa ewaluacyjna,                     -
zaliczenie z oceną.

KK_01 K_K01, K_K02, K_K04, K_K05
- rozmowa ewaluacyjna,                     -
zaliczenie z oceną.

KK_02 K_K01, K_K02, K_K04, K_K05
- rozmowa ewaluacyjna,                     -
zaliczenie z oceną.

Nakład pracy studenta w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład = 0
ćwiczenia = 0
przygotowanie do ćwiczeń = 0
przygotowanie do wykładu = 0
przygotowanie do egzaminu = 0
realizacja zadań projektowych = 0
e-learning = 0
zaliczenie/egzamin = 0
inne  (jakie) = 0 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
wykład = 0
ćwiczenia = 0
przygotowanie do ćwiczeń = 0
przygotowanie do wykładu = 0
przygotowanie do egzaminu = 0
realizacja zadań projektowych = 0
e-learning = 0
zaliczenie/egzamin = 0
inne  (jakie) = 0 
praktyka zawodowa:
I semestr = 50 h (1 miesiąc)
II semestr = 75 h (1 miesiąc)
III semestr = 75 h (1 miesiąc)
IV semestr = 75 h (1 miesiąc)
V semestr = 75 h (1 miesiąc)
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VI semestr = 50 h (1 miesiąc)
RAZEM: 400
Liczba punktów  ECTS: 16
w tym w ramach zajęć praktycznych: 16

Wymagania wstępne brak
Treści przedmiotu
( z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w I semestrze: 

Student realizujący praktykę w I semestrze winien: 
 zapoznać się ze strukturą organizacyjna i stanowiskową w przedsiębiorstwie, w 

którym odbywana jest praktyka, 
 przeanalizować podstawowe przepisy regulujące funkcjonowanie podmiotu 

miejsca praktyki,
 zwłaszcza z wewnętrznymi przepisami BHP, o ochronie przeciwpożarowej, 

ochronie tajemnicy zawodowej i danych osobowych, 
 poszerzyć wiedzę na temat zakresu działania jednostek lub wydziałów 

organizacyjnych wskazanych przez opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej 
oraz zapoznać się z rodzajem zadań i czynności realizowanych na stanowiskach 
wykonawczych, usytuowanych w ich strukturze. 

Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w II semestrze: 

Student realizujący praktykę w II semestrze winien: 
 zapoznać się z ogólnymi zasadami przepływu informacji i obiegu dokumentów w 

jednostce miejsca praktyki, 
 wzbogacić wiedzę na temat najczęściej stosowanych metod pracy oraz 

praktycznego sposobu wykonywania zadań i czynności pracowniczych, 
 rozwijać umiejętności organizacyjne wymagane w środowisku zawodowym 

podmiotu miejsca praktyki, wzbogacić wiedzę na temat postaw i zachowań 
pracowniczych, organizowania własnego czasu pracy i nabywania umiejętności 
pracy w zespole. 

Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w III semestrze: 

Student realizujący praktykę w III semestrze winien: 
 wzbogacić wiedzę na temat organizacji i podstaw prawnych biurowości oraz zasad 

i procedur sporządzania dokumentacji w jednostce miejsca praktyki, 
 kształtować umiejętności w zakresie posługiwania się technologiami 

informacyjnymi podmiot miejsca praktyki, 
 nabywać kompetencji do oceny zmian organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz 

analizy ryzyka w procesie produkcyjnym.

Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w IV semestrze: 

Student realizujący praktykę w IV semestrze winien: 
 nabywanie umiejętności sporządzania pism, umów i sprawozdań typowych 

podmiotu miejsca odbywania praktyki,
 nabywać kompetencji do działania w sposób właściwy kreatywnego 

przedsiębiorcy, wykonywanie powierzonych zadań i czynności techniczno-
organizacyjnych wskazanych przez opiekuna praktykanta, uznane za istotne z 
punktu widzenia działalności podmiotu miejsca odbywania praktyki, 

 nabywać umiejętności argumentowania i uzasadniania podejmowanych decyzji.

Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w V semestrze: 
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Student realizujący praktykę w V semestrze winien: 
 nabywać umiejętności identyfikowania podstawowych procesów i zjawisk 

gospodarczych, organizacyjnych, społecznych i zarządczych, 
 pogłębić wiedzę na temat organizacji, funkcjonowania i zakresu działania 

organów kolegialnych jednostki miejsca praktyki, 
 brać udział w charakterze obserwatora w komisjach i innych organach 

kolegialnych. 

Treści programowe praktyki zawodowej realizowanej w VI semestrze: 

Student realizujący praktykę w VI semestrze winien: 
 rozwijać umiejętności podejmowanych rozstrzygnięć w sprawach 

wskazanych przez opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej w 
przedsiębiorstwie, w którym odbywana jest praktyka, 

 przygotować zlecone przez opiekuna praktykanta jednostki przyjmującej 
propozycje pism i sprawozdań należących do zakresu działania podmiotu 
miejsca praktyki, 

 nabywać umiejętności do wskazania ograniczeń i uwarunkowań wpływające 
na proces decyzyjny, projekty, analizy typowej dla przedsiębiorcy, 
organizatora, menadżera.

Literatura
Obowiązkowa

Literatura 
uzupełniająca

Nie dotyczy

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej 
i e-learning)

Nie dotyczy

Pomoce dydaktyczne Nie dotyczy

Projekt (o ile jest 
realizowany)

Nie dotyczy

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ocena wystawiona przez opiekuna praktykanta w jednostce przyjmującej.
Ocena wystawiona przez wydziałowego opiekuna praktyk.

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena stanowi średnią arytmetyczną z wystawionych ocen

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia jest odbycie praktyki w określonym w regulaminie wymiarze godzin
oraz przedstawienie obowiązkowej dokumentacji:
 Dziennik praktyki.
 Opinia jednostki przyjmującej o studencie realizującym praktykę.
 Zaświadczenie jednostki przyjmującej o odbyciu praktyki. 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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SYLABUS PRZEDMIOTU
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot:  Socjologia prawa i organizacji
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II
1 2 3 4

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

W - 10
Ćw - 10

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący

wykład

ćw./lab/ sem./pros.

Forma zajęć Wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu Przybliżenie najważniejszych pojęć i zjawisk z zakresu socjologii prawa.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Wyjaśnia kluczowe pojęcia z zakresu socjologii prawa.

KW_02 Opisuje socjologiczne aspekty procesu tworzenia prawa.

KW_03 Posiada wiedzę na temat postaw człowieka względem norm prawnych.

Umiejętności

KU_01 Analizuje i wyjaśnia jednostkowe przyczyny naruszeń norm prawnych.

KU_02 Wyjaśnia mechanizmy kontroli społecznej wpływające na przestrzeganie norm prawnych.

Kompetencje społeczne

KK_01 Jest świadomy potrzeby kreowania atmosfery w organizacji sprzyjającej socjalizacji wtórnej 
ukierunkowanej na poszanowanie norm prawnych i społecznych.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W01, K_W13 Egzamin; prezentacja; dyskusja
KW_02 K_W02, K_W13 Egzamin; prezentacja; dyskusja
KW_03  K_W13, K_W14 Egzamin; prezentacja; dyskusja
KU_01 K_U02 prezentacja; dyskusja
KU_02 K_U02 prezentacja; dyskusja
KK_01 K_K02 prezentacja; dyskusja

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
ćwiczenia =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =

Niestacjonarne
wykład = 10
ćwiczenia = 10
przygotowanie do ćwiczeń = 25
przygotowanie do wykładu = 10
przygotowanie do egzaminu = 18
realizacja zadań projektowych = 0
e-learning = 0
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zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 0
RAZEM: 100
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania  wstępne Nie dotyczy.

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

1. Socjologia prawa a inne nauki prawne
2. Aksjologiczne aspekty tworzenia prawa
3. Świadomość prawna i postawy wobec prawa
4. Pojęcie kontroli społecznej. Zjawisko dewiacji.
5. Socjalizacja a prawo
6. Zjawisko polityzacji prawa

Literatura 
obowiązkowa

 A. Pieniążek, M. Stefaniuk, Socjologia prawa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Literatura 
uzupełniająca

 K. Frieske, Socjologia prawa, Warszawa - Poznań 2001.

 Socjologia prawa. Główne problemy i postacie, red. A. Kojder, Z. Cywiński, 
Warszawa 2014.

 Leksykon socjologii prawa, red. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Warszawa 2013.
Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

 wykład

 prezentacja multimedialna

 dyskusja

 praca w grupach

 praca indywidualna

 studium przypadku
Pomoce dydaktyczne Prezentacje multimedialne, teksty dla studentów.

Projekt (o ile jest 
realizowany)

Nie dotyczy

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie pisemne – 3 pytania otwarte.
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ocenę  cząstkową  stanowić  będzie  aktywny  udział  w  dyskusjach  kierowanych  przez
prowadzącego (OA).  Drugą oceną cząstkową będzie prezentacja/referat  na wybrany przez
studenta temat (OP).

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena  końcowa  (OK.)  będzie  średnią  arytmetyczną  ocen  cząstkowych  (1/3OA+2/3OP)  i
oceny z zaliczenia pisemnego (OU).

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia  przedmiotu  jest  zdobycie  pozytywnej  oceny  z ćwiczeń  (wykonanie
prezentacji multimedialnej na wybrany temat) , która dopuszcza do przystąpienia do zaliczenia
pisemnego (obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury).

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Wstęp do działalności marketingowej i reklamowej
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin 
w semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

W-10
Ćw-10

Punkty ECTS 2
Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład, ćwiczenia
Cele przedmiotu  Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu prowadzenia działalności marketingowej i

reklamowej.
 Nabycie umiejętności posługiwania się terminologią marketingową.
 Nabycie umiejętności tworzenia prostego przekazu marketingowego.
 Poznanie praktyki przedsiębiorstw w zakresie realizowania strategii 

marketingowych.
Kod efektu kształcenia dla

przedmiotu
Opis efektów kształcenia

Wiedza
KW1 Wyjaśnia znaczenie działalności marketingowej i reklamowej w procesie zarządzania 

przedsiębiorstwem.
KW2 Zna podstawową terminologię z zakresu marketingu i reklamy.
KW3 Przedstawia ewolucję podejścia do działalności marketingowej i reklamowej.

Umiejętności
KU1 Przygotowuje proste treści marketingowe i reklamowe skierowane do uprzednio 

zdefiniowanych adresatów i wpisujące się w zaprojektowaną strategię marketingową 
przedsiębiorstwa.

KU2 Krytycznie analizuje treść przekazów marketingowych i reklamowych.
Kompetencje społeczne

KK1 Ma świadomość potrzeby ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu działalności marketingowej i 
reklamowej.

KK2 Ma świadomość problemów etycznych związanych z prowadzeniem działalności reklamowej i 
marketingowej.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do
efektów zdefiniowanych dla programu studiów

(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu kształcenia

KW1 K_W07; K_W09  aktywność w dyskusji
 egzamin pisemny

KW2 K_W02  aktywność w dyskusji
 egzamin pisemny

KW3 K_W16  aktywność w dyskusji
 egzamin pisemny

KU1 K_U03; K_U10; K_U20  zajęcia warsztatowe w zespole
 Prace zaliczeniowe
 aktywność w dyskusji
 egzamin pisemny

KU2 K_U01; K_U20  zajęcia warsztatowe w zespole
 Prace zaliczeniowe
 aktywność w dyskusji

KK1 K_K01  aktywność w dyskusji
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KK2 K_K04, K_K05  aktywność w dyskusji
Nakład pracy studenta w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
Wykład = 
Ćwiczenia =
Przygotowanie do ćwiczeń =
Przygotowanie do wykładu = 
Przygotowanie do egzaminu = 
Realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 
inne (jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów ECTS:
W tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
Wykład = 10
Ćwiczenia = 10
Przygotowanie do ćwiczeń = 10h
Przygotowanie do wykładu = 10h
Przygotowanie do egzaminu = 10h
Realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 
inne (jakie) =
RAZEM: 50h
Liczba punktów ECTS: 2
W tym w ramach zajęć praktycznych: 1

Wymagania wstępne Nie dotyczy
Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

1. Pojęcie marketingu i reklamy.
2. Znaczenie marketingu w prowadzeniu przedsiębiorstwa.
3. Cele biznesowe, wizja i misja przedsiębiorstwa.
4. Ewolucja koncepcji prowadzenia działalności marketingowej i reklamowej.
5. Otoczenie przedsiębiorstwa a marketing.
6. Rynek a marketing.
7. Podstawy zachowań konsumenta na rynku.
8. System informacji marketingowych.
9. Segmentacja,  atrakcyjność  segmentów,  wybór  rynku  docelowego  i  pozycjonowanie

produktu.
10. Strategie marketingowe.
11. Marketing-mix.
12. Ewaluacja działań marketingowych.
13. Podstawy zarządzania marką.
14. Język reklamy i techniki perswazyjne.
15. Etyka reklamy.

Literatura 
obowiązkowa

1. Veksner S, 100 idei, które zmieniły reklamę, Top Mark Centre, London 2015.
2. Ogilvy D, O reklamie, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013.
3. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0, Warszawa 2010.
4. Amstrong G., Kotler P., Marketing-wprowadzenie, Wolters Kluwer, Kraków 2012.

Literatura 
uzupełniająca

1. Kotler P., Marketing. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2002.

2. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2005.

3. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 
2008.

4. Barry P., Pomysł w reklamie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010.
5. Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2002.
6. Gajlewicz M., Techniki perswazyjne. Podstawy, Difin, Warszawa 2009.
7. Heath R., Ukryta moc reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
8. De Chernatony, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk 2003.
Metody nauczania 
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej 
i e-learning)

 Wykład konwersatoryjny
 prezentacja multimedialna
 dyskusja
 praca w grupach i indywidualna
 studium przypadku

Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny
Projekt (o ile jest 
realizowany)

nie dotyczy

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu
Forma i warunki 
zaliczenia:

 Obecność na zajęciach
 Zaliczenie zadań praktycznych zleconych podczas ćwiczeń.
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 Zaliczenie testu obejmującego swoim zakresem treści wykładu i ćwiczeń.
Oceny cząstkowe 
(formujące):

 Zaliczenie pisemne – test wiedzy.
 Przygotowanie przekazów marketingowych promujących wybrany produkt.
 Przygotowanie prostej strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

 Średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.
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Sylabus przedmiotu 

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Administracja publiczna wobec działalności gospodarczej
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki 2020/2021
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

w-10
ćw-10

Punkty ECTS 4

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu

Zapoznanie  studentów  z  podstawowymi  zagadnieniami  dotyczącymi  działalności
gospodarczej  ,  wzajemnej  relacji  pomiędzy organami administracji  publicznej  a podmiotami
prawa  gospodarczego  czy  też  publicznych  jednostek  gospodarczych.  Przygotowanie
studentów  do  analizy  problemów  gospodarczych,  w  tym  odnajdywania  się  i  radzenia  w
relacjach administracja publiczna działalność gospodarcza.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
Wiedza

KW1 ma zaawansowaną wiedzę w zakresie regulacji publicznoprawnych dotyczących oddziaływania
państwa  na  procesy  gospodarcze  oraz  sytuację  prawną  przedsiębiorców,  w  tym
specjalistycznej  wiedzy  w  zakresie  publicznego  prawa  gospodarczego  oraz  prawa
administracyjnego

KW2 zna  i  rozumie   podstawowe  instytucje  prawne  oraz  terminologię  z  zakresu  przedmiotu
warunkujące podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

KW3 podsiada wiedzę o stosunkach prawnych łączących państwo i przedsiębiorców ,  zna  regulacje
prawne dotyczące oddziaływania administracji publicznej na sytuacje prawną przedsiębiorców
oraz potrafi identyfikować problemy w obrocie gospodarczym

Umiejętności

KU1 potrafi  analizować  przepisy  prawne  określające  warunki  podejmowania  i  prowadzenia
działalności gospodarczej 

KU2 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę i umiejętność jest stosowania przy identyfikowaniu
określonych sytuacji prawnych przedsiębiorców 

KU3 Samodzielnie potrafi rozpoznać i wskazać nieprawidłowości i związane z nimi zagrożenia w
wykonywaniu  władzy  publicznej  przez  organy  administracji  gospodarczej  oraz  w  sferze
gospodarowania mieniem publicznym. Rozumie istotę nadzoru i kontroli oraz potrafi wskazać
źródła obowiązków publicznoprawnych. 

Kompetencje społeczne

KK1 Posiada umiejętność dokonania analizy wydarzeń, zjawisk i sytuacji społeczno-gospodarczych
w  obszarze  stosowania  publicznego  prawa  gospodarczego  oraz  dostrzega  rolę  organów
administracji publicznej w kreowaniu rzeczywistości gospodarczej 

KK2 Rozumie  potrzebę  ustawicznego  podnoszenia  kwalifikacji,  uzupełniania  wiedzy  oraz
doskonalenia  umiejętności  praktycznych  warunkujących  efektywne  i  praworządne  działania



Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Wydział Administracji

administracji lub sprawne gospodarowanie
Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW1 K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W10, K_W11 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KW2 K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W18 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KW3 K_W02, K_W05, K_W08, K_W09, K_W11, K_W18 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KU1 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U11, 
K_U12

kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KU2 K_U02, K_U03, K_U05, K_U08, K_U10, K_U16 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KU3 K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_U11 

kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KK1 K_K01, K_K02, K_K04,  K_K07,K_K09 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin,

KK2 K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, K_K09 Kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład = 
ćwiczenia = 
przygotowanie do ćwiczeń = 
przygotowanie do wykładu = 
przygotowanie do egzaminu = 
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
 wykład = 10
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 25
przygotowanie do wykładu = 23
przygotowanie do egzaminu = 30
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 100
Liczba punktów  ECTS: 4
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania  wstępne Znajomość podstaw prawoznawstwa oraz prawa administracyjnego. 

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładzie: 
1. Podstawowe informacje z zakresu prawa gospodarczego publicznego i prawa 

administracyjnego .
2. Podstawowe informacje z zakresu postępowania administracyjnego.
3. Rola i zadania państwa w oddziaływaniu na procesy gospodarcze. 
4. Oddziaływanie państwa  na stosunki własnościowe środków produkcji.  
5. Podmioty w obrocie gospodarczym
6. Przedsiębiorstwa państwowe 
7. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne 
8. Prawa i obowiązki przedsiębiorców
9. Administracja gospodarcza 
10. Prawne formy państwowego nadzoru nad działalnością gospodarczą 
11. Reglamentacja działalności gospodarczej przez państwo 
12. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego 
13. Zrzeszanie się jednostek gospodarczych, samorząd gospodarczy i zawodowy 
14. Administracyjnoprawne zagadnienia ochrony konkurencji i konsumentów 
15. Kontrola przedsiębiorców 
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Treści realizowane na ćwiczeniach:
1. Procedura rejestracji działalności gospodarczej
2. Dualizm rejestrów
3. Obowiązku przedsiębiorcy w ramach działalności gospodarczej
4. Reglamentacja działalności gospodarczej. 
5. Koncesje, zezwolenia, licencje, zgody, działalność regulowana. 
6. Postępowanie w sprawach zezwoleń i koncesji. 
7. Samorządy specjalne. 

Literatura 
obowiązkowa

1. A. Dobaczewska , A. Powałowski H. Wolska Nowe Prawo Przedsiębiorców C.H. 
Beck 2018

2. A. Szafrański  Publiczne prawo gospodarcze C.H. Beck 2018
3. H. Gronkiewicz-Waltz , Wierzbowski M. Prawo gospodarcze. Zagadnienia 

administracyjnoprawne Wolters Kluwer Polska 2017
4. B.Adamiak Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne , Wolters 

Kluwer Polska 2019

Literatura 
uzupełniająca

1. Prawo gospodarcze w pigułce C.H.Beck 2019
2. Prawo handlowe i gospodarcze repetytoria C.H. Beck 2019

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
 Wykłady

 Wykłady konwersatoryjne 

 Prezentacje multimedialne

  Dyskusja 

 Analiza danych statystycznych)

Pomoce dydaktyczne rzutnik multimedialny, teksty aktów normatywnych, kazusy, podręczniki

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  Zaliczenie pisemne w formie opisowej

 praca/e  pisemne  zaliczeniowe  w  ramach  ćwiczeń  (ćwiczenie  praktyczne  oraz
kolokwium)

Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ćwiczenia:
 ocena aktywności w dyskusjach kierowanych, ćwiczenia praktyczne sprawdzające

wiedzę i rozumienie teorii (30% oceny),
 ocena z zaliczeń pisemnych – kolokwium/ów (70% oceny).

Wykład:
 ocena z pisemnego zaliczenia ocenianego według skali:

 2,0 wynik < 51%max  

 3,0 wynik 51-60% max 

 3,5 wynik 61-70% max 

 4,0 wynik 71-80% max 

 4,5 wynik 81-90% max 

 5,0 wynik 91-100% max 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w 80% oceny uzyskanej z końcowego
zaliczenia pisemnego obejmujące całość zajęć, a w 20% z oceny zaliczeniowej ćwiczeń.

Ocena końcowa według skali:
 średnia 3.0 -3,24 daje wynik dostateczny,
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 średnia 3,25 do 3,74 daje wynik dostateczny plus,

 średnia 3,75 do 4,24 daje wynik dobry,

 średnia 4.25 do 4,74 daje wynik dobry plus,

 średnia powyżej 4,75 daje wynik bardzo dobry

Warunki zaliczenia Warunkiem  zaliczenia  przedmiotu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  ze  wszystkich  form
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności
i  kompetencji  społecznych  określonych  dla  przedmiotu.  Warunkiem  przystąpienia  do
zaliczenia końcowego jest uzyskane i potwierdzone w indeksie zaliczenie ćwiczeń.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu 
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Analiza finansowa
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

Ćw-20

Punkty ECTS 2

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć ćwiczenia

Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analizy finansowej. Zajęcia zakładają 
wykształcenie umiejętności interpretacji sprawozdań finansowych w oparcu o różnorodne case 
studies.

Kod efektu
kształcenia dla

przedmiotu

Opis efektów kształcenia
Wiedza

KW1 wymienia źródła informacji finansowych przedsiębiorstwa i wskazuje metody umożliwiające ich 
analizę.

KW2 posługuje się terminologią przydatną w analizie finansowej.

Umiejętności

KU1 analizuje dane finansowe i interpretuje wskaźniki finansowe zawarte w sprawozdaniach i ocenia 
sytuację finansową przedsiębiorstwa.

KU2 prognozuje sytuację finansową przedsiębiorstwa, wykorzystując ilościowe metody analizy 
danych finansowych oraz analizując zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa.

Kompetencje społeczne

KK1 pracuje zespołowo i prowadzi konstruktywną dyskusję na temat kondycji finansowej 
przedsiębiorstwa.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW1 K_W06, K_W10, K_W14, K_W19, K_W20 Prace zaliczeniowe, ocena aktywności 
na ćwiczeniach, praca zespołowa

KW2 K_W02 Prace zaliczeniowe, ocena aktywności 
na ćwiczeniach, praca zespołowa

KU1 K_U02, K_U03, K_U07 Prace zaliczeniowe, ocena aktywności 
na ćwiczeniach, praca zespołowa

KU2 K_U09, K_U15 Prace zaliczeniowe, ocena aktywności 
na ćwiczeniach, praca zespołowa

KK1 K_K03 Prace zaliczeniowe, ocena aktywności 
na ćwiczeniach, egzamin,

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Niestacjonarne



Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Wydział Administracji

wykład = 
ćwiczenia = 20
przygotowanie do ćwiczeń = 18
przygotowanie do wykładu = 
przygotowanie do egzaminu = 10
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM:50
Liczba punktów  ECTS:2

Wymagania  wstępne

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Znaczenie  analizy  finansowej  w  procesie  prowadzenia  działalności  gospodarczej:  definicja
analizy finansowej, jej zakres, rodzaje, cele.
Skąd czerpać informacje finansowe i jak je porównywać? Metodologia analizy finansowej.
Sprawozdawczość finansowa: rachunki zysków i strat, przepływów pieniężnych, bilans.
Analiza przykładowych sprawozdań finansowych - studia przypadków.
Analiza przyczynowa.
Podstawy analizy wskaźnikowej: zadłużenie i obsługa długu, płynność, sprawność działania,
rentowność i próg rentowności, wskaźniki rynku kapitałowego.
Analiza wyniku finansowego.
Dźwignie finansowa, operacyjna i łączna.
System dekompozycji wskaźników.
Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa.
Ocena ryzyka upadłości - modele dyskryminacyjne.
Planowanie i prognozowanie sprawozdań finansowych.

Literatura 
obowiązkowa

Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. 
Przykłady, zadania i rozwiązania, Warszawa 2017.
Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Warszawa 2017.

Literatura 
uzupełniająca

Dudycz T. Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wrocław
2013.
Wędzki D., Analiza finansowa sprawozdania finansowego, Warszawa 2015.
Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Warszawa 2017.
Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Warszawa 2007.
Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, Warszawa 2004.
Gos W. et al., Sprawozdania finansowe i ich analiza, Warszawa 2015.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
 wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

 wykład konwersatoryjny

 dyskusja kierowana

 Studium przypadku

 konsultacje
Pomoce dydaktyczne rzutnik multimedialny, studia przypadków, podręczniki

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

-

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  Zaliczenie pisemne w formie testowej

 praca/e pisemne zaliczeniowe w ramach ćwiczeń (kolokwium/a)
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ćwiczenia:
 ocena aktywności w dyskusjach kierowanych,  analizie studium przypadku i innych

formach  zajęć  dydaktycznych  sprawdzających  wiedzę  i  rozumienie  teorii  (30%
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oceny),
 ocena z zaliczeń pisemnych – kolokwium/ów (70% oceny) ocenianych według skali:

 2,0 wynik < 51%max  

 3,0 wynik 51-60% max 

 3,5 wynik 61-70% max 

 4,0 wynik 71-80% max 

 4,5 wynik 81-90% max 

 5,0 wynik 91-100% max 
Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w  70% oceny uzyskanej z końcowego
zaliczenia pisemnego obejmujące całość zajęć, a w 30% z oceny zaliczeniowej ćwiczeń.

Ocena końcowa według skali:
 średnia 3.0 -3,24 daje wynik dostateczny,

 średnia 3,25 do 3,74 daje wynik dostateczny plus,

 średnia 3,75 do 4,24 daje wynik dobry,

 średnia 4.25 do 4,74 daje wynik dobry plus,

 średnia powyżej 4,75 daje wynik bardzo dobry

Warunki zaliczenia Warunkiem  zaliczenia  przedmiotu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  ze  wszystkich  form
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych określonych dla przedmiotu. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia
końcowego jest uzyskane i potwierdzone w indeksie zaliczenie ćwiczeń.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu 
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Funkcjonowanie podmiotów instytucjonalnych
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

w-10
ćw-10

Punkty ECTS 4

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi regulacjami z zakresu prawa 
spółek handlowych, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także wykształcenie 
umiejętności ich interpretacji i praktycznego zastosowania. Podjęte zostaną również kwestie dot.
prawa papierów wartościowych i prawa rynku kapitałowego.

Kod efektu
kształcenia dla

przedmiotu

Opis efektów kształcenia
Wiedza

KW1 Posługuje się terminologią z zakresu prawa spółek handlowych oraz wskazuje źródła tego 
prawa.

KW2 Dostrzega związki prawa spółek handlowych z innymi gałęziami prawa.

Umiejętności

KU1 Posługując się podstawowymi przepisami prawa spółek handlowych oraz dostępnym 
orzecznictwem, przygotowuje dokumenty związane z tworzeniem, prowadzeniem i 
likwidowaniem spółki.

KU2 Analizuje jednostkowe przypadki, sprawy i zjawiska wykorzystując wiedzę z zakresu prawa 
spółek handlowych.

Kompetencje społeczne

KK1 Jest świadomy potrzeby poszerzania swojej wiedzy z zakresu prawa spółek handlowych.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW1 K_W02, K_W05, K_W18 Prace zaliczeniowe, ocena aktywności 
na ćwiczeniach, egzamin

KW2 K_W01, K_W05, K_W18 Prace zaliczeniowe, ocena aktywności 
na ćwiczeniach, egzamin

KU1 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U11, 
K_U13

Prace zaliczeniowe, ocena aktywności 
na ćwiczeniach

KU2 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U11, 
K_U13

kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KK1 K_K01 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin,

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych
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Niestacjonarne
wykład = 10
ćwiczenia = 10
przygotowanie do ćwiczeń = 30
przygotowanie do wykładu = 20
przygotowanie do egzaminu = 27
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 3
inne  (jakie) = 
RAZEM:100
Liczba punktów  ECTS:4

Wymagania  wstępne

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Wykłady:
Podstawy prawa spółek handlowych - wyjaśnienie pojęć spółka, spółka cywilna, spółka cicha,
spółka  osobowa,  spółka  kapitałowa,  umowa spółki,  stosunek  prawny spółki.  Źródła  prawa
spółek  handlowych.  Spółki  handlowe  a  spółka  cywilna.  Przekształcanie  spółki  cywilnej  w
spółkę handlową.
Zasady prowadzenia KRS.
Pojęcie firmy.
Pojęcie prokury.
Proces powstawania spółki i status spółki w organizacji.
Omówienie  obecnych  w  polskim porządku  prawnym typów spółek:  jawnej,  komandytowej,
partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, z o.o., akcyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad
tworzenia,  funkcjonowania,  reprezentowania,  odpowiedzialności  za  zobowiązania,  praw  i
obowiązków wspólników, a także wprowadzaniem zmian w składzie wspólników, 

Ćwiczenia:
Analiza  przypadków:  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością:  udziały,  wspólnicy,  organy,
rozwiązanie, likwidacja, upadłość.
Analiza  przypadków:  spółki  akcyjne:  akcje  jako  papiery  wartościowe,  kapitał  zakładowy,
organy, rozwiązanie, likwidacja, upadłość.
Uchwały w spółkach kapitałowych.
Spółki jednoosobowe.
Spółki publiczne.
Spółdzielnie.
Łączenie, podział, przekształcanie spółek.
Pojęcie koncernu.

Literatura 
obowiązkowa

W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Warszawa 2018.
pod red. A. Kocha, W. Napierały, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2019.

Literatura 
uzupełniająca

S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, 
Komentarz, T. I – III, Warszawa 2014.
A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska, Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo, Warszawa 
2015.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
 wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

 wykład konwersatoryjny

 dyskusja kierowana

 analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją

 konsultacje
Pomoce dydaktyczne rzutnik multimedialny, teksty aktów normatywnych, kazusy, podręczniki

Projekt
(o ile jest -



Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Wydział Administracji

realizowany)
Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  Zaliczenie pisemne w formie testowej

 praca/e pisemne zaliczeniowe w ramach ćwiczeń (kolokwium/a)
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ćwiczenia:
 ocena  aktywności  w  dyskusjach  kierowanych,  rozwiązywaniu  kazusów  i  innych

formach  zajęć  dydaktycznych  sprawdzających  wiedzę  i  rozumienie  teorii  (30%
oceny),

 ocena z zaliczeń pisemnych – kolokwium/ów (70% oceny).
Wykład:

 ocena z pisemnego zaliczenia ocenianego według skali:

 2,0 wynik < 51%max  

 3,0 wynik 51-60% max 

 3,5 wynik 61-70% max 

 4,0 wynik 71-80% max 

 4,5 wynik 81-90% max 

 5,0 wynik 91-100% max 
Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w 80% oceny uzyskanej z końcowego
zaliczenia pisemnego obejmujące całość zajęć, a w 20% z oceny zaliczeniowej ćwiczeń.

Ocena końcowa według skali:
 średnia 3.0 -3,24 daje wynik dostateczny,

 średnia 3,25 do 3,74 daje wynik dostateczny plus,

 średnia 3,75 do 4,24 daje wynik dobry,

 średnia 4.25 do 4,74 daje wynik dobry plus,

 średnia powyżej 4,75 daje wynik bardzo dobry

Warunki zaliczenia Warunkiem  zaliczenia  przedmiotu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  ze  wszystkich  form
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych określonych dla przedmiotu. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia
końcowego jest uzyskane i potwierdzone w indeksie zaliczenie ćwiczeń.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium



Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Negocjacje i mediacje w biznesie
Profil kształcenia: profil praktyczny
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K - 15

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Konwersatorium

Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z elementarną wiedzą dotyczącą prowadzenia negocjacji i mediacji w 
sektorze prywatnym oraz z zasadami komunikacji 

Kod efektu
kształcenia dla

przedmiotu

Opis efektów kształcenia
Wiedza

KW-1  Wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu negocjacji i mediacji

KW-2 Objaśnia procedury prowadzenia negocjacji i mediacji

KW-3 Posiada wiedzę z zakresu techniki komunikowania się w procesie prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Umiejętności

KU-1 Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do planowania strategii negocjacyjnej, doboru technik 
negocjacyjnych oraz do rozpoznania stanowiska partnera w negocjacjach

KU-2 Rozpoznaje sytuacje konfliktowe umożliwiające zastosowanie alternatywnych form 
rozwiązywania sporów

KU-3 Przygotowuje stanowiska negocjacyjne, pisemne ustalenia wstępne, protokoły i stenogramy,
rezolucje, ugody umowy mediacyjne

Kompetencje społeczne

KK-1 Współdziała w grupie , rozumie specyfikę pracy zespołowej oraz potrafi przyjmować i 
realizować różne role w grupie poprzez współpracę z innymi jej członkami

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW-1 K_W02, K_W03 - Zabieranie głosu w dyskusji
- zaliczenie pisemne

KW-2 K_W12, K_W15 - Zabieranie głosu w dyskusji
- zaliczenie pisemne

KW-3 K_W16, K_W09 -zabieranie głosu w dyskusji
- zaliczenie pisemne



KU-1 K_U08, - aktywność w dyskusji
- praca w zespole na ćwiczeniach
- praktyczne zaliczenie ćwiczeń
- prezentacja zadanych prac

KU-2  K_U09, K_U11 - aktywność w dyskusji 
- praca w zespole na ćwiczeniach 
- praktyczne zaliczenie ćwiczeń

KU-3 K_U17, K_U18, K_U19 aktywny udział w dyskusji
- kreatywność w pracy na ćwiczeniach
- własne stanowiska i opinie

KK-1 K_K02 - aktywny udział w dyskusji
- kreatywność w pracy na ćwiczeniach
- własne stanowiska i opinie

Nakład pracy studenta w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
ćwiczenia =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin =
inne (jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
wykład = 
Konwersatorium = 15
przygotowanie do ćwiczeń = 5
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do zaliczenia = 27
Studiowanie literatury = 26
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2
inne (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania wstępne

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

1. Rola komunikacji w procesie negocjacji i mediacji
2. Istota negocjacji i mediacji

2.1. Pojęcie negocjacji
2.2.Przedmiot negocjacji
2.3. Formy i charakter prowadzenia negocjacji w sferze publicznej
2.4.Podmioty uczestniczące w negocjacjach
2.5. Etapy procesu negocjacji 
2.6.Pojęcie mediacji, rodzaje mediacji, podmioty uczestniczące w mediacjach
2.7. Rola mediatora w procesie mediacji

3.  Konflikt w procesie mediacji i negocjacji
4.  Techniki wpływu społecznego i taktyki wykorzystywane w mediacjach i negocjacjach
5. Mediacje w postępowaniu administracyjnym i przed organem administracji
6. Sporządzanie dokumentów podczas negocjacji i mediacji ( pisemne ustalenia 

wstępne, protokoły i stenogramy, rezolucje, ugody umowy)
7. KOMUNIKACJA – praktyczne ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych

7.1. Komunikacja werbalna
7.2. Komunikacja niewerbalna
7.3. Słuchanie

8. KONFLIKT
8.1. Zrozumieć konflikt
8.2. Zarządzanie konfliktem

9. NEGOCJACJE – warsztat negocjacyjny , praktyczne ćwiczenia umiejętności 
negocjacyjnych
9.1. Wywieranie wpływu – perswazja i manipulacja



9.2. Przebieg negocjacji
9.3. Techniki negocjacyjne w praktyce

10. MEDIACJA - warsztat mediacyjny, praktyczne ćwiczenia umiejętności mediacyjnych
10.1. Mediacja a inne ADR. 
10.2. Zasady mediacji
10.3. Przebieg mediacji
10.4. Rola mediatora
10.5. Sporządzanie dokumentów podczas negocjacji i mediacji ( pisemne 

ustalenia wstępne, protokoły i stenogramy, rezolucje, ugody umowy)
Literatura 
obowiązkowa

Literatura obowiązkowa

1.  M. Tabernacka , Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Wydanie 2 Wolters 
Kluwer Polska, 2018

2. E. Gmurzyńska , R. Morek, Mediacje. Teoria i praktyka , Wolters Kluwer, Warszawa
2018

3. Barge J. Kevin  , Morreale Shewryn P, Spitzberg Brian H. Komunikacja między ludź-
mi , Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2015

4. Byra S., Konflikt interpersonalny – istota i funkcje, [w:] A. Lewicka (red.), 
Profesjonalny mediator. Zostań nim. Poradnik metodyczny, Lublin 2008, s. 171-
184.

5. Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze 
sporami, Gdańsk 2004. 

6. Kozyra B., 2008: Komunikacja bez barier. Warszawa.
7. Myśliwiec G., 2007: Techniki i triki negocjacyjne, czyli jak negocjują profesjonaliści. 

Warszawa. 
8. Słaboń A., 2008: Konflikt społeczny i negocjacje. Kraków.
9. Kodeks Etyki Mediatora, PCM, Warszawa 2003.

Literatura 
uzupełniająca 1. Lewicka A. (red.) , Profesjonalny mediator. Zostań nim. Poradnik metodyczny, Lublin 

2008

2. Benedikt A., 2006: Negocjacje i mediacje w administracji. Wrocław.

3. Bieniok H., 2005: Sztuka komunikowania się, negocjacji i rozwiązywania problemów. 
Katowice. 

4. Cybulko A., 2009: Konflikt. W: Mediacje. Teoria i praktyka. Red. E. Gmurzyńska, R. 
Morek. Kraków, 51 – 67.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośrednie:
- wykład
- wykład konwersatoryjny
- dyskusja
- prezentacja multimedialna

E-learning: nie dotyczy
Pomoce dydaktyczne Teksty aktów prawnych, podręczniki, sprzęt elektroniczny

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie przedmiotu odbywa  się na podstawie pisemnego kolokwium  zaliczeniowego
obejmującego  całość materiału.  Warunkiem przystąpienia do  zaliczenia jest  uzyskanie
pozytywnej oceny z ćwiczeń

Oceny cząstkowe 
(formujące):

Kolokwium pisemne składa się:
- test jednokrotnego wyboru ( 15 pytań)

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Barge-J.-Kevin,a,121405630
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Spitzberg-Brian-H.,a,121405629
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Morreale-Shewryn-P,a,121405628


Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie pracy  pisemnej  ,  scenki  dialogowe  z
zastosowaniem technik  negocjacyjnych i  mediacyjnych  a także ocen  cząstkowych
uzyskanych z aktywności na zajęciach oraz ewentualnie oceny pracy projektowej o ile jest
realizowana. Każdorazowo jest sprawdzana frekwencja na ćwiczeniach, Nieusprawiedliwiona
absencja na ćwiczeniach negatywnie wpływa za ocenę z ćwiczeń. Z kolei aktywność badana
jest na bieżąco po każdych ćwiczeniach poprzez odnotowanie plusów za aktywność , które w
ostatecznym rozrachunku dla osób, które otrzymały ich najwięcej mogą zostać zmienione na
ocenę. 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

2,0 wynik < 51% 
3,0 wynik 51-60% 
3,5 wynik 61-70% 
4,0 wynik 71-80% 
4,5 wynik 81-90% 
5,0 wynik 91-100% 

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu  jest otrzymanie pozytywnej oceny  ze  wszystkich form
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych określonych dla przedmiotu

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium



Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Wydział Administracji

Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Prawo cywilne - część ogólna
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

w-10
ćw-10

Punkty ECTS 4

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z wiadomościami z zakresu prawa cywilnego. Student powinien poznać
materiał normatywny oraz zasadnicze linie orzecznictwa sadowego z zakresu części ogólnej
prawa cywilnego. Szczególna uwaga poświęcona zostanie problematyce prawa cywilnego jako
przedmiotu działań przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa .

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
Wiedza

KW1 Umiejscawia prawo cywilnego w systemie nauk społecznych oraz w systemie prawa. 

KW2 Wyjaśnia podstawowe pojęcia, funkcje, cele i zasady publicznego prawa  cywilnego.

KW3 Zna i rozumie różnice zachodzące pomiędzy prawem publicznym a prawem prywatnym. Potrafi
zidentyfikować najważniejsze problemy w strukturze prawa cywilnego.

KW4 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego.

Umiejętności

KU1 Czyta ze zrozumieniem teksty aktów normatywnych, dokonuje wykładni i  analizy przepisów
prawa.

KU2 Korzysta z aktów prawnych zebranych w postaci kodeksów, posługuje się w sposób właściwy
językiem prawniczym.

KU3 Dokonuje prawidłowej subsumpcji określonej normy prawnej do podanego stanu faktycznego.

Kompetencje społeczne

KK1 Rozwija  i  uzupełnia  wiedzę  i  umiejętności  zdobyte  w  czasie  zajęć.  Logicznie  wyjaśnia
zagadnienia  prawne  pojawiające  się  w  codziennym  życiu  osobom  niezorientowanym  w
tematyce prawnej.

KK2 Wpływa na kształtowanie prawidłowych postaw społecznych poprzez zachowanie zgodne z
normami prawnymi.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW1 K_W01, K_W02, K_W03, K_W04 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KW2 K_W02, K_W03, K_W04, K_W12, kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KW3  K_W02, K_W02, K_W04, K_W05, K_W17, K_W18 kolokwium, ocena aktywności na 
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ćwiczeniach, egzamin
KW4 K_W02, K_W02, K_W04, K_W05, K_W17, K_W18 kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach, egzamin
KU1 K_U01, K_U02, K_U03,  K_U11, K_U13, K_U16 kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach
KU2 K_U01, K_U02, K_U03,  K_U11, K_U13, K_U16 kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach
KU3 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05,  

K_U11,K_U15,  K_U13, K_U16 
kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KK1 K_K01, K_K02, K_K06,  K_K09, kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin,

KK2 K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, K_K09 Kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład = 
ćwiczenia = 
przygotowanie do ćwiczeń = 
przygotowanie do wykładu = 
przygotowanie do egzaminu = 
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
 wykład = 10
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 25
przygotowanie do wykładu = 23
przygotowanie do egzaminu = 30
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 100
Liczba punktów  ECTS: 4
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania  wstępne Znajomość podstaw prawoznawstwa.

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładzie: 
1. Pojecie i zakres prawa cywilnego; systematyka i źródła prawa cywilnego
2. Zasady prawa cywilnego
3. Podmioty prawa cywilnego , osoby fizyczne oraz osoby prawne
4. Przedsiębiorca i jego oznaczenie
5. Czynności prawne, zawarcie umowy, forma czynności prawnej wady oświadczenia

woli
6. Pełnomocnictwo Prokura Przedstawicielstwo
7. Przedawnienie roszczeń

Treści realizowane na ćwiczeniach:
1. Pojecie  i  systematyka  prawa  cywilnego.  Podstawowe  źródła  prawa  cywilnego.

Zasady  prawa  cywilnego.  Prawo  przechodnie  (międzyczasowe,  interporalne)
pojecie i zasady. Prawo prywatne międzynarodowe - pojecie, systematyka.

2. Indywidualizacja  i  ewidencja  osób  fizycznych.  Zdolność prawna osoby  fizycznej
(początek, zakres, koniec). Sytuacja prawna nasciturusa. Zdolność do czynności
prawnych  (pojecie,  brak  zdolności,  ograniczona  zdolność,  pełna  zdolność).
Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych.

3. Osoby  prawne  -  pojecie  i  rodzaje  osób  prawnych,  tryby  powoływania  osób
prawnych,  teoria  organów  osoby  prawnej  a  teoria  osoby  prawnej  a  teoria
przedstawicielstwa.  Podmiotowość  spółek  handlowych.  Pojecie  przedsiębiorcy.
Firma osoby fizycznej. Firma osoby prawnej.

4. Pojecie i systematyka zdarzeń prawnych. Pojecie i rodzaje czynności prawnych.
Forma i treść czynności prawnych. Pisemna forma czynności prawnej. 
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Literatura 
obowiązkowa

1. Z. Radwański A. Olejniczak Prawo cywilne -część ogólna C.H. Beck 2019
2. J. Ignatowicz, A Wolter , K. Stefaniuk Prawo cywilne zarys części ogólnej Wolters 

Kluwer Polska 2017

Literatura 
uzupełniająca

1. Red. W.J.Katner Prawo cywilne i Handlowe w zarysie Wolters Kluwer Polska
2. Prawo handlowe i gospodarcze repetytoria C.H. Beck 2019

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
 Wykłady

 Wykłady konwersatoryjne 

 Prezentacje multimedialne

  Dyskusja 

 Analiza danych statystycznych)

Pomoce dydaktyczne rzutnik multimedialny, teksty aktów normatywnych, kazusy, podręczniki

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  egzamin pisemny w formie opisowej

 praca/e  pisemne  zaliczeniowe  w  ramach  ćwiczeń  (ćwiczenie  praktyczne  oraz
kolokwium)

Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ćwiczenia:
 ocena aktywności w dyskusjach kierowanych, ćwiczenia praktyczne sprawdzające

wiedzę i rozumienie teorii (30% oceny),
 ocena z zaliczeń pisemnych – kolokwium/ów (70% oceny).

Wykład:
 ocena z pisemnego egzaminu ocenianego według skali:

 2,0 wynik < 51%max  

 3,0 wynik 51-60% max 

 3,5 wynik 61-70% max 

 4,0 wynik 71-80% max 

 4,5 wynik 81-90% max 

 5,0 wynik 91-100% max 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w 80% oceny uzyskanej z końcowego
egzaminu pisemnego obejmujące całość zajęć, a w 20% z oceny zaliczeniowej ćwiczeń.

Ocena końcowa według skali:
 średnia 3.0 -3,24 daje wynik dostateczny,

 średnia 3,25 do 3,74 daje wynik dostateczny plus,

 średnia 3,75 do 4,24 daje wynik dobry,

 średnia 4.25 do 4,74 daje wynik dobry plus,

 średnia powyżej 4,75 daje wynik bardzo dobry

Warunki zaliczenia Warunkiem  zaliczenia  przedmiotu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  ze  wszystkich  form
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności
i  kompetencji  społecznych  określonych  dla  przedmiotu.  Warunkiem  przystąpienia  do
egzaminu końcowego jest uzyskane i potwierdzone w indeksie zaliczenie ćwiczeń.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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SYLABUS PRZEDMIOTU
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Prawo pracy
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

W-10
Ćw-10

Punkty ECTS 4

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.

Forma zajęć Wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu
1. Zapoznanie studentów z regulacjami prawa pracy.
2.  Przygotowanie  studentów  do  samodzielnego  stosowania  prawa  pracy,  wykształcenie
umiejętności  interpretacji  norm  tego  prawa  oraz  umiejętności  rozwiązywania  konkretnych
problemów prawnych.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Posiada wiedzę o miejscu prawa pracy w systemie nauk społecznych oraz jego związku z 
pokrewnymi dyscyplinami naukowymi.

KW_02 Zna podstawowe pojęcia prawa pracy, zakres jego zastosowania.

    Umiejętności

KU_01 Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami prawnymi z zakresu prawa pracy.

KU_02 Potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu prawa pracy i wykorzystywać do tego celu 
poglądy doktryny, tezy z piśmiennictwa oraz orzecznictwo sądowe.

KU_03 Potrafi spójnie przedstawić i przekonywująco uargumentować swoje stanowisko co do 
podstawowych problemów prawnych z zakresu prawa pracy

KU_04 Potrafi zastosować posiadaną wiedzę z zakresu prawa pracy do rozstrzygania konkretnych 
przypadków

           Kompetencje społeczne

KK_01 Ma świadomość konieczności uzupełniania i rozwijania swojej wiedzy, a także dokonywania oceny
swoich kompetencji i doskonalenia umiejętności wynikających ze zmieniającego się stanu 
prawnego

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu kształcenia

KW_01 K_W01  aktywność w dyskusji
 ocena ciągła
 realizacja zleconego zadania

KW_02 K_W01  aktywność w dyskusji
 ocena ciągła
 realizacja zleconego zadania

KU_01 K_U02  aktywność w dyskusji
 realizacja zleconego zadania

KU_02 K_U02, K_U05, K_U06  ocena ciągła
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 realizacja zleconego zadania
KU_03 K_U06  aktywność w dyskusji

 realizacja zleconego zadania
 własne stanowiska i opinie

KU_04 K_U07  aktywność w dyskusji
 rozwiązywanie kazusów
 własne stanowiska i opinie

KK_01 K_K01,K_K06  aktywność w dyskusji
 własne stanowiska i opinie
 wypowiedzi ustne

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
 wykład =
ćwiczenia =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) = konsultacje-
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
 wykład = 10
ćwiczenia = 10
przygotowanie do ćwiczeń = 25
przygotowanie do wykładu = 14
przygotowanie do egzaminu = 10
realizacja zadań projektowych =16
e-learning =0
zaliczenie/egzamin =4
inne  (jakie) = konsultacje-11
RAZEM: 100
Liczba punktów  ECTS:4
w tym w ramach zajęć praktycznych:2,5

Wymagania  wstępne Brak

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładzie: 

1.Zakres  podmiotowy  i  przedmiotowy  oraz  funkcje  prawa  pracy.  Zasady  prawa  pracy.
Specyfika źródeł prawa pracy
2. Stosunek pracy-pojęcie, podmioty i przedmiot
3. Umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy, rodzaje umów o pracę
4.Ustanie  umownego  stosunku  pracy-  wygaśnięcie,  rozwiązanie  za  porozumieniem  stron,
wypowiedzenie,  rozwiązanie  bez  wypowiedzenia.  Zmiana  umownego  stosunku  pracy-
porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające
5.Katalog obowiązków pracownika i pracodawcy
6.Czas  pracy-pojęcie,  systemy  czasu  pracy,  praca  w  godzinach  nadliczbowych,  praca  w
dniach ustawowo wolnych od pracy
7. Wynagrodzenie za pracę, szczególna prawna ochrona wynagrodzenia za pracę

Treści realizowane na ćwiczeniach:

1.Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz funkcje prawa pracy
2. Ogólne wiadomości o prawie pracy
3. Powstanie i zmiana stosunku pracy-ustanie umownego stosunku pracy, rozwiązanie za 
porozumieniem stron, wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia, wygaśnięcie. Zmiana 
umownego stosunku pracy - porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające
4. Katalog obowiązków pracownika i pracodawcy
5.Czas pracy - pojęcie, systemy czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych i w porze 
nocnej, praca w dniach ustawowo wolnych od pracy
6.Wynagrodzenie za pracę, szczególna prawna ochrona wynagradzania za pracę
7. Urlopy pracownicze

Literatura „Prawo pracy” L. FlorekWarszawa 2014 r. wydanie 16
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obowiązkowa „  Prawo pracy”  D .Lach , Z.  Niedbała,  M. Piotrowski,   S.  Samol  ,M.  Skąpski  ,K. Ślebzak ,
LexisNexis Wyd. IV 2012 r.
„Prawo pracy –orzecznictwo” L.FlorekC.H.Beck 2011 r.

„Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce”-wydanie 2, C.H. Beck 2014

Literatura 
uzupełniająca

Prawo pracy” Kazusy i ćwiczenia M. Gersdorf,  M. Raczkowski, A. Woźniak ,W-wa 2011 r.
„Prawo  pracy  i  ubezpieczeń  społecznych  w  pytaniach  i  odpowiedziach”  B.  Dziliński,
K.Napiórkowska, C.H.Beck 2014 r.
„Kadry i płace w administracji”-miesięcznik działów kadr i płac sfery budżetowej
www.pip.gov.pl
portalkadrowy.pl

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

 wykład
 wykład konwersatoryjny
 dyskusja
 studium przypadku
 omawianie kazusów
 analiza i interpretacja tekstów prawnych

 ćwiczenia laboratoryjne

 konsultacje
Pomoce dydaktyczne Teksty kazusów, testy , teksty aktów normatywnych

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

-

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Egzamin ustny-udzielenie odpowiedzi na zadane pytania (ilość pytań:2-4)
Oceny cząstkowe 
(formujące):

  odpowiedzi  na  dwa  do  czterech  pytań,  z  materii  objętej  treściami  programowymi
przedmiotu,  które  powinny  dawać  możliwość  oceny  zarówno  wiedzy,  jak  i
umiejętności, tudzież kompetencji społecznych studenta, związanych z przedmiotem.

Kryteria oceny wskazano w odniesieniu do poszczególnych efektów kształcenia:

Efekt  kształcenia  nr  1: Student  posiada  wiedzę  o  miejscu  prawa  pracy  w
systemie  nauk  społecznych  oraz  jego  związku  z  pokrewnymi  dyscyplinami
naukowymi.

Na ocenę 3: Student posiada znikomą  wiedzę o miejscu prawa pracy w systemie
nauk społecznych oraz jego związku z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi

Na  ocenę  4: Student  posiada  wiedzę  o  miejscu  prawa  pracy w  systemie  nauk
społecznych oraz jego związku z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi.

Na  ocenę  5: Student  posiada  wiedzę  o  miejscu  prawa  pracy  w  systemie  nauk
społecznych oraz jego związku z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi i umie poprzeć
ją praktycznymi przykładami.

Efekt kształcenia nr 2:Student zna podstawowe pojęcia prawa pracy, zakres jego
zastosowania. 

Na ocenę 3: Student  zna w podstawowym zakresie pojęcia z zakresu prawa pracy

Na ocenę 4: Student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy  

http://www.pip.gov.pl/
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Na ocenę 5: Student dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy  

Efekt kształcenia nr 3: Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami
prawnymi z zakresu prawa pracy.

Na  ocenę  3: Student  podejmuje  próby  posługiwania  się  podstawowymi  pojęciami
prawnymi z zakresu prawa pracy  .

Na ocenę  4: Student  potrafi  posługiwać  się  podstawowymi  pojęciami  prawnymi  z
zakresu prawa pracy  .

Na ocenę 5: Student bez problemów posługuje się podstawowymi pojęciami prawnymi
z zakresu prawa pracy  

Efekt kształcenia nr 4: Student potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu
prawa  pracy    i  wykorzystywać  do  tego  celu  poglądy  doktryny,  tezy  z
piśmiennictwa oraz orzecznictwo sądowe.

Na ocenę 3: Student w podstawowym zakresie potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu
prawa pracy  .

Na ocenę 4:Student potrafi w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu prawa pracy  i
wykorzystywać do tego celu poglądy doktryny, tezy z piśmiennictwa oraz orzecznictwo
sądowe.

Na ocenę 5: Student bez trudności wykorzystuje w praktyce wiedzę z zakresu prawa
pracy  ,  wykorzystując  do  tego  celu  poglądy  doktryny,  tezy  z  piśmiennictwa  oraz
orzecznictwo sądowe.

Efekt  kształcenia  nr  5  :Student  potrafi  spójnie  przedstawić i  przekonywująco
uargumentować swoje stanowisko co do podstawowych problemów prawnych z
zakresu prawa pracy.

Na  ocenę  3:  Student  próbuje  przedstawić  i  należycie  uargumentować  swoje
stanowisko, co do podstawowych problemów prawnych z zakresu prawa pracy .

Na ocenę 4: Student potrafi  spójnie przedstawić i  należycie uargumentować swoje
stanowisko ,co do podstawowych problemów prawnych z zakresu prawa pracy .

Na  ocenę  5: Student  bez  problemów  potrafi  spójnie  przedstawić  i  należycie
uargumentować  swoje  stanowisko,  co  do  podstawowych  problemów  prawnych  z
zakresu prawa pracy .

Efekt kształcenia nr 6: Student potrafi zastosować posiadaną wiedzę z zakresu
prawa pracy do rozstrzygania konkretnych przypadków

Na  ocenę  3:  Student  z  niewielkimi  trudnościami  próbuje  zastosować  posiadaną
wiedzę z zakresu prawa pracy  do rozstrzygania konkretnych przypadków.

Na ocenę 4: Student potrafi zastosować posiadaną wiedzę z zakresu prawa pracy  do
rozstrzygania konkretnych przypadków.

Na ocenę 5: Student bez żadnych problemów potrafi zastosować posiadaną wiedzę z
zakresu prawa pracy  do rozstrzygania konkretnych przypadków.

Efekt  kształcenia  nr  7: Student  ma  świadomość  konieczności  uzupełniania  i
rozwijania  swojej  wiedzy,  a  także  dokonywania  oceny  swoich  kompetencji  i
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doskonalenia umiejętności wynikających ze zmieniającego się stanu prawnego.

Na ocenę 3:Student ma świadomość konieczności uzupełniania i  rozwijania swojej
wiedzy.

Na ocenę 4:  Student ma świadomość konieczności uzupełniania i rozwijania swojej
wiedzy, a także dokonywania oceny swoich kompetencji i doskonalenia umiejętności
wynikających ze zmieniającego się stanu prawnego.

Na  ocenę  5: Student  jest  zdecydowany  i  świadomy  konieczności  uzupełniania  i
rozwijania  swojej  wiedzy,  a  także  dokonywania  oceny  swoich  kompetencji  i
doskonalenia umiejętności wynikających ze zmieniającego się stanu prawnego.

 uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach,

  aktywność podczas zajęć i wykonywanie zleconych zadań- oceniane na  podstawie
średniej arytmetycznej wszystkich ocen otrzymanych za każde zrealizowane zadanie
sprawdzające  wiedzę  i  umiejętności  wykorzystania  jej  w  praktyce  pod  warunkiem
obecności  na  zajęciach  ćwiczeniowych  lub  zaliczenia  tematyki  ćwiczeń  w  razie
usprawiedliwionej nieobecności,

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się z 70% oceny uzyskanej z końcowego
zaliczenia  ustnego  obejmującego  całość  zajęć  z  wykładów  i  ćwiczeń  oraz  30%  oceny
zaliczeniowej z ćwiczeń i aktywności na zajęciach.

Warunki zaliczenia Warunkiem  zaliczenia  przedmiotu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  ze  wszystkich  form
zaliczenia  potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych  określonych do przedmiotu.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Przywództwo i budowanie zespołu
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K - 15

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący

wykład

ćw./lab/ sem./pros.

Forma zajęć konwersatorium

Cele przedmiotu Zdobycie wiedzy z zakresu przywództwa sytuacyjnego i umiejętności dostosowania stylu 
kierowania do specyfiki zadania oraz kontekstu organizacyjnego. Poznanie podstawowych 
zagadnień związanych z problematyką budowania zespołu i praktyczne ich zastosowanie.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Znając definicje władzy i przywództwa, rozróżnia typy władzy i paradygmaty przywództwa

Umiejętności

KU_01 Posługuje  się  określonym  stylem  przywództwa  sytuacyjnego,  uwzględniając  relacje
międzyludzkie, poziom trudności zadania oraz kompetencje własne i współpracowników 

KU_02 Wykorzystuje techniki motywowania członków zespołu, dążąc do osiągnięcia celu zespołowego.

KU_03 Organizuje proces budowania zespołu, integrowania jego członków wokół wspólnego celu oraz
zarządza pojawiającymi się konfliktami

Kompetencje społeczne

KK_01 Jest świadomy reguł etycznych związanych z przewodzeniem zespołem, budowanie tożsamości 
zespołu oraz motywowaniem członków zespołu.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W02 Test wiedzy
KU_01 K_U15 Praca zaliczeniowa; praca zespołowa
KU_02 K_U13 Praca zaliczeniowa; praca zespołowa
KU_03 K_U13 Praca zaliczeniowa; praca zespołowa
KK_01 K_K02; K_K08 Dyskusja

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
konwersatorium =

Niestacjonarne
wykład =
konwersatorium = 15
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przygotowanie do konwersatorium =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

przygotowanie do konwersatorium = 25
przygotowanie do wykładu = 15
przygotowanie do egzaminu = 18
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Wymagania  wstępne

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

1. Wprowadzenie do problematyki przywództwa: definicje, historia i typologie.
2.  Pojęcie  przywództwa  sytuacyjnego.  Zastosowanie  modelu  Vrooma-Yettona-Jago  jako
podstawy  doboru  paradygmatu  przywództwa  do  danej  sytuacji.  Przywództwo sytuacyjne
według Kena Blancharda. Tworzenie własnej wizji przywództwa i jej zastosowanie.
3.  Problematyka  motywacji  i  motywowania.  Pozafinansowe  sposoby  motywowania
podwładnych. Osiąganie celu poprzez wyznaczanie zamierzeń i zdobyczy. Przeprowadzanie
rozmów korygujących, motywujących i  udzielanie  reprymend.  Komunikat  „ja”  i  komunikat
„ty”.  Komunikacja  pozytywna a motywowanie podwładnych. Polityka empowermentu jako
motywator. 
4.  Proces  budowy  zespołu  i  integrowanie  członków  zespołu  wokół  wspólnego  celu.
Rozwiązywanie problemów w zespole.

Literatura 
obowiązkowa

 G. C. Avery, Przywództwo w organizacji: paradygmaty i studia przypadków, 
Warszawa 2016.

 K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia, Warszawa 2016.
 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2020.

Literatura 
uzupełniająca

 J. Adair, Anatomia biznesu. Motywacja, Warszawa 2000.
 J. Adair, Anatomia biznesu. Budowanie zespołu, Warszawa 2001.
 R. Denny, Motywowanie do zwycięstwa. Jak działać efektywniej – sprawdzone 

techniki, Kraków 1999.
 P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, Warszawa 1992.
 A. Gick, M. Tarczyńska, Motywowanie pracowników, Warszawa 1999.
 A. Kirby, Gry szkoleniowe. Materiały dla trenerów, zestaw 1, Warszawa 2011.
 A. Kirby, Gry szkoleniowe. Materiały dla trenerów, zestaw 2, Warszawa 2011.
 A. Kirby, Gry szkoleniowe. Materiały dla trenerów, zestaw 3, Warszawa 2011.
 A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 

1995.
 J. Stewart, Mosty zamiast murów: podręcznik komunikacji interpersonalnej, 

Warszawa 2005.
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Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośrednie:
    1. Odgrywanie ról
    2. Projekt indywidualny
    3. Dyskusja
    4. Studium przypadku
    5. Praca zbiorowa
    6. Wykład konwersatoryjny
    7. Pogadanka
    8. Metody gier dydaktycznych – gry psychologiczne

E-learning:

Pomoce dydaktyczne Projektor multimedialny

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę w oparciu o aktywność podczas zajęć,  cząstkowe prace zaliczeniowe
oraz kolokwium w postaci testu z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru.

Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ocenianie ma charakter ciągły. Przedmiotem oceny będzie aktywność studenta na każdych
zajęciach:  1.  przygotowanie  do  zajęć  w  oparciu  o  proponowaną  literaturę;  2.  udział  w
ćwiczeniach praktycznych; 3. udział w dyskusji. 

Ocenie  poddane  zostaną  również  cząstkowe  prace  zaliczeniowe  zalecone  studentom  do
realizacji  po  zajęciach  w  ramach  pracy  samodzielnej.  Przygotowanie  cząstkowych  prac
zaliczeniowych jest warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia przedmiotu.

Na ostatnich zajęciach zostanie  przeprowadzone kolokwium (test  z  pytaniami zamkniętymi
jednokrotnego wyboru). Test obejmuje treści merytoryczne, które zostały przekazane podczas
warsztatów oraz są zamieszczone tekstach, które są zalecane do samodzielnej lektury. Za
każdą  odpowiedź  można  uzyskać  jeden  punkt.  Na  ocenę  bardzo  dobrą  student  powinien
zdobyć 9,5  –  10p.;  na  ocenę + dobrą 8,5  -  9p.;  na ocenę  dobrą  7,5  –  8p.;  na ocenę +
dostateczną 6,5 – 7p.; na ocenę dostateczną 5,5 – 6p. Test trwa 20 minut.

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocenę z pracy podczas zajęć dydaktycznych określa się w oparciu o sumę liczby aktywności
pomnożonej  przez 10 i  liczby obecności  pomnożonej  przez 10,  która  umożliwia  punktową
ewaluację pracy studenta. Student, którego obecność i aktywność pozwoliły na uzyskanie: 90-
100 punktów otrzyma ocenę bardzo dobrą; 80 punktów otrzyma ocenę +dobrą; 70 punktów
otrzyma ocenę dobrą; 60 punktów otrzyma ocenę +dostateczną; 50 punktów otrzyma ocenę
dostateczną.

Ocena  końcowa  jest  zaokrągloną  średnią  arytmetyczną  z  ocen  z  kolokwium  oraz  pracy
podczas godzin kontaktowych.

Warunki zaliczenia Uzyskanie zaliczenia końcowego w następstwie zdobycia pozytywnych ocen formujących.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Public relations i sztuka wystąpień publicznych
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K - 15

Punkty ECTS 3

Forma zajęć konwersatorium

Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą PR w administracji publicznej, z 
podstawowymi informacjami dotyczącymi budowania pozytywnego wizerunku i dobrych relacji z 
otoczeniem zarówno wewnętrznym , jak i zewnętrznym. Przedmiot ma dostarczyć wiedzy nt.. 
posługiwania się metodami, technikami i najnowszymi narzędziami stosowanymi w PR. Oprócz 
tego student pozna podstawowe aspekty sztuki wystąpień publicznych, w tym przygotowywania 
mów okolicznościowych z wykorzystaniem chwytów erystycznych i figur retorycznych.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Zna podstawową terminologię z zakresu public relations

KW_02 Przedstawia sposoby skutecznego komunikowania się w kontekście prowadzenia działalności 
gospodarczej i potrafi je dostosować do sytuacji.

Umiejętności

KU_01 Rozpoznając podstawowe techniki z zakresu retoryki i erystyki oraz świadomie dobierając do
nich rodzaj obrony, przeprowadza krytyczną analizę komunikacji w życiu codziennym

KU_02 Przygotowuje proste  teksty  o charakterze perswazyjnym, informacyjnym i  promocyjnym oraz
mowy okolicznościowe, mając świadomość zastosowanych metod.

Kompetencje społeczne

KK_01 Będąc świadomym potrzeby dbania o poprawność przeprowadzanych rozumowań oraz 
etycznych aspektów komunikacji międzyludzkiej, krytykuje nieakceptowane przez siebie 
poglądy, unikając zarazem krytyki osób je głoszących.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W02 Test wiedzy
KW_02 K_W02 Test wiedzy
KU_01 K_U18 Praca zaliczeniowa
KU_02 K_U18 Praca zaliczeniowa
KK_01 K_K07 Dyskusja

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
konwersatorium =
przygotowanie do konwersatorium =
przygotowanie do wykładu =

Niestacjonarne
wykład =
konwersatorium = 15
przygotowanie do konwersatorium = 25
przygotowanie do wykładu = 15



Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

przygotowanie do egzaminu = 18
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Wymagania  wstępne

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

1. Istota i funkcja PR.
2. Cele i odbiorcy działań PR.
3. Pojęcia: wizerunku, tożsamości, misji, osobowości i reputacji.
4. Narzędzia PR: E-PR, CSR, sponsoring, mecenat, lobbing.
5. Funkcje I rola PR wewnętrznego. Narzędzia komunikacji wewnętrznej.
6. Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych – zarządzanie konfliktem.
7. Planowanie, organizowanie i realizacja działań PR.
8. Media Relations – wykorzystanie mediów do działań PR, rola rzecznika prasowego w
organizacji,  współpraca z mediami,  organizacja konferencji  prasowych, przygotowanie do
wywiadu, wystąpienia publiczne, mowa ciał.
9. Kultura obsługi w przedsiębiorstwie jako instrument kształtowania jej wizerunku.
10. Zastosowanie technik wpływu społecznego ma wizerunek.
11.  Wprowadzenie  do  problematyki  prowadzenia  sporów:  pojęcie  retoryki,  erystyki,
perswazji i manipulacji.
12. Procesy rozumowania, wnioskowania i argumentacji. Najważniejsze błędy.
13.  Podstawowe  techniki  erystyczne.  Metody  obrony  przed  manipulacją  i  kłamstwem w
sporze.
14. Erystyka w tekstach informacyjnych, perswazyjnych i promocyjnych. Problematyka mów
okolicznościowych.

Literatura 
obowiązkowa

 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2019.
 A. Ślifirska, Medialne lwy dla rekinów biznesu, Warszawa 2014.

Literatura 
uzupełniająca

 F. Seitel, Public relations w praktyce, Warszawa 2003
 M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, 

Kraków 2005.
 M. Rusinek, A. Zalazińska, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i 

przekonująco mówić, Kraków 2005.
 P. Ekman, Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie, 

Warszawa 2006.
 R. Mayer, Sztuka argumentacji, Warszawa 2008.
 A. Schopenhauer, Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów, Gliwice 2007.
 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000.
 D. Doliński, Psychologia wpływu społecznego, Wrocław 2000.
 M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2000.
 K. Szymanek, K. A. Wieczorek, A. S. Wójcik, Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w 

badaniu argumentów, Warszawa 2005.
 T. Witkowski, Psychomanipulacje. Jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić, 

Wałbrzych 2000.
 Red. B. Ociepki, Public relations w teorii i praktyce, Wrocław 2003.
 S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze 

sporami, Gdańsk 2004. 
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Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośrednie:
    1. Odgrywanie ról
    2. Projekt indywidualny
    3. Dyskusja
    4. Studium przypadku
    5. Praca zbiorowa
    6. Wykład konwersatoryjny
    7. Pogadanka
    8. Metody gier dydaktycznych – gry psychologiczne

E-learning:

Pomoce dydaktyczne Projektor multimedialny

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Praca pisemna, studium przypadku z wykorzystaniem realizacji działań PR
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ocena  aktywności  na  zajęciach,  ocena  udziału  w  ćwiczeniach  praktycznych,  zaliczenie
pisemne (praca pisemna), test.

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocenianie ma charakter ciągły. Przedmiotem oceny będzie aktywność studenta na każdych
zajęciach:  1.  przygotowanie  do  zajęć  w  oparciu  o  proponowaną  literaturę;  2.  udział  w
ćwiczeniach praktycznych; 3. udział w dyskusji. Aktywność studenta jest odnotowywana pod
koniec każdych zajęć dydaktycznych.

Ocenie  poddane  zostaną  również  cząstkowe  prace  zaliczeniowe  zalecone  studentom  do
realizacji  po  zajęciach  w  ramach  pracy  samodzielnej.  Przygotowanie  cząstkowych  prac
zaliczeniowych jest warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia przedmiotu.

Na ostatnich zajęciach zostanie przeprowadzone kolokwium (test  z  pytaniami zamkniętymi
jednokrotnego wyboru). Test obejmuje treści merytoryczne, które zostały przekazane podczas
warsztatów oraz są zamieszczone tekstach, które są zalecane do samodzielnej lektury. Za
każdą odpowiedź można uzyskać 0,5 punktu. Maksymalnie można zdobyć 10 punktów. Na
ocenę bardzo dobrą student powinien zdobyć 9,5 – 10p.; na ocenę + dobrą 8,5 - 9p.; na ocenę
dobrą 7,5 – 8p.; na ocenę + dostateczną 6,5 – 7p.; na ocenę dostateczną 5,5 – 6p. Test trwa
20 minut.

Ocenę z pracy podczas zajęć dydaktycznych określa się w oparciu o sumę liczby aktywności
pomnożonej  przez 10 i  liczby obecności  pomnożonej  przez 10,  która  umożliwia  punktową
ewaluację pracy studenta. Student, którego obecność i aktywność pozwoliły na uzyskanie: 90-
100 punktów otrzyma ocenę bardzo dobrą; 80 punktów otrzyma ocenę +dobrą; 70 punktów
otrzyma ocenę dobrą; 60 punktów otrzyma ocenę +dostateczną; 50 punktów otrzyma ocenę
dostateczną.

Ocena  końcowa  jest  zaokrągloną  średnią  arytmetyczną  z  ocen  z  kolokwium  oraz  pracy
podczas godzin kontaktowych.

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia  przedmiotu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  ze   wszystkich  form
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności  i
kompetencji społecznych określonych dla przedmiotu

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Zarządzanie stresem i czasem
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K - 15

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący

wykład

ćw./lab/ sem./pros.

Forma zajęć konwersatorium

Cele przedmiotu

Zdobycie wiedzy na temat zmian zachodzących w miejscu pracy w związku z procesem 
globalizacji oraz umiejętności podjęcia działań na rzecz zmniejszenia stresu indywidualnego w 
miejscu pracy. Nabycie wiedzy dotyczącej radzenia sobie ze stresem w zarówno w życiu 
codziennym, jak i w sytuacjach konfliktowych, które wymagają postawy asertywnej i praktyczne 
jej wykorzystanie. Uzyskanie wiedzy na temat problematyki nadużyć w miejscu pracy, w tym 
mobbingu i zapoznanie z możliwości przeciwdziałania tego rodzaju zjawiskom.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Znając podstawową terminologię z zakresu zarządzania stresem, tłumaczy zależność pomiędzy
procesem globalizacji  a zmianami dokonującymi się w miejscu pracy oraz związanym z tym
dystresem jednostki i jego konsekwencjami.

Umiejętności

KU_01 Analizując swoją sytuację zawodową i wymagania wynikające z konkretnych sytuacji, podejmuje
działania  o  charakterze  indywidualnym  i  grupowym  dążące  do  zwiększenia  dobrostanu
(ograniczenia negatywnych konsekwencji stresu) własnego i współpracowników.

Kompetencje społeczne

KK_01 Jest wrażliwy na negatywne zjawiska obecne w miejscu pracy, w tym przede wszystkim 
mobbing, które naruszają przepisy prawa oraz normy etyczne.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W02 Test wiedzy
KU_01 K_U07 Dyskusja
KK_01 K_K04 Dyskusja

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
konwersatorium =
przygotowanie do konwersatorium =

Niestacjonarne
wykład =
konwersatorium = 15
przygotowanie do konwersatorium = 25
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przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

przygotowanie do wykładu = 15
przygotowanie do egzaminu = 18
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Wymagania  wstępne

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

1. Globalizacja i jej wpływ na zmiany w miejscu pracy, w tym na problem wypalenia
zawodowego.

2. Asertywność  w  miejscu  pracy  (asertywne  odmawianie  i  zgadzanie  się,  radzenie
sobie z gniewem, komunikacja werbalna i niewerbalna oraz asertywne przyjmowanie
krytyki).

3. Działania zwiększające dobrostan pracowników organizacji (techniki relaksacyjne i
krótkotrwałe sposoby radzenia sobie ze stresem oraz działania długofalowe: zmiana
nastawienia,  stylu  życia  oraz  podstawy  efektywnego  zarządzania  czasem).
Radzenie sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych.

4. Problematyka przeciwdziałania mobbingowi.
5. Problematyka pracy pod presją czasem i zarządzania czasem.

Literatura 
obowiązkowa

 S. M. Litzke, H. Schuh — Stres, mobbing i wypalenie zawodowe , Gdańsk, 2007.
 C. Maslach, M. P. Leiter — Prawda o wypaleniu zawodowym: co robić ze stresem w 

organizacji , Warszawa, 2011.
 S. Rees, R. S. Graham — Bądź sobą. Trening asertywności , Warszawa, 1999.

Literatura 
uzupełniająca

 A. Townend — Jak doskonalić asertywność : praktyczny podręcznik asertywności 
dla menedżerów , Poznań, 1996.

 J. Klich (red.) — Globalizacja , Kraków, 2001.
 H. Selye — Stres okiełznany , Warszawa, 1977.
 J. F. Terelak — Człowiek i stres , Bydgoszcz-Warszawa, 2008.
 Strona Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy — 

https://osha.europa.eu/pl.
Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośrednie:
 Burza mózgów

 Dyskusja

 Praca w grupach

 Praca z podręcznikiem

 Studium przypadku

 Wykłady

E-learning:

Pomoce dydaktyczne Projektor multimedialny

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Dyskusja
Aktywność na zajęciach
Test
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Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Średnia ważona ocen cząstkowych.

Warunki zaliczenia Przedmiotem oceny będzie aktywność studenta na każdych zajęciach: 1. przygotowanie do
zajęć w oparciu o proponowaną literaturę; 2. udział w ćwiczeniach praktycznych; 3. udział w
dyskusji.
Ocenie poddana zostanie dyskusja przygotowana przez zespoły studentów na wybrany temat
dotyczący  problematyki  zarządzania  stresem.  Kryteriami  oceny  będzie:  1.  merytoryczny
poziom dyskusji i  wykorzystanej literatury; 2. umiejętność zaprezentowania przygotowanego
materiału, w tym przede wszystkim jego wygłoszenia; 3. umiejętność nawiązania interakcji ze
słuchaczami.  Przewidywana  dyskusja  powinna  trwać  maksymalnie  30  minut  i  w  możliwie
znaczącym stopniu angażować grupę.
Ocenę z pracy podczas zajęć dydaktycznych określa się w oparciu o sumę liczby aktywności
pomnożonej  przez 10 i  liczby obecności  pomnożonej  przez 10,  która  umożliwia  punktową
ewaluację pracy studenta. Student, którego obecność i aktywność pozwoliły na uzyskanie: 90-
100 punktów otrzyma ocenę bardzo dobrą; 80 punktów otrzyma ocenę +dobrą; 70 punktów
otrzyma ocenę dobrą; 60 punktów otrzyma ocenę +dostateczną; 50 punktów otrzyma ocenę
dostateczną
Na ostatnich zajęciach zostanie przeprowadzone kolokwium (test  z  pytaniami zamkniętymi
jednokrotnego wyboru). Test obejmuje treści merytoryczne, które zostały przekazane podczas
warsztatów oraz są zamieszczone w tekstach, które zostały zalecone do samodzielnej lektury.
Test składa się z 20 pytań. Za każdą odpowiedź można uzyskać 0,5 punktu. Na ocenę bardzo
dobrą student powinien zdobyć 9,5-10p.; na ocenę +dobrą 8,5-9p.; na ocenę dobrą 7,5-8p.; na
ocenę +dostateczną 6,5-7p.; na ocenę dostateczną 5,5-6p. Test trwa 20 minut.
Ocena końcowa jest zaokrągloną średnią ważoną z ocen z kolokwium, pracy podczas godzin
kontaktowych oraz oceny z przygotowanej dyskusji. Waga każdego z elementów składowych
jest równa. Student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie elementy składające się na ocenę
końcową.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Administracyjna kontrola przedsiębiorcy
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin 
w semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

W-10
Ćw-10

Punkty ECTS 4
Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład, ćwiczenia
Cele przedmiotu  Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu mechanizmów funkcjonowania systemu 

administracyjnej kontroli przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem kontroli 
podatkowej i celno-skarbowej 

 Poznanie zakresu, celów oraz rozwiązań organizacyjnych określających zasady 
wykonywania kontroli oraz postępowania pokontrolnego

 Poznanie uprawnień i obowiązków przedsiębiorcy w prowadzonym postępowaniu 
kontrolnym 

Kod efektu kształcenia dla
przedmiotu

Opis efektów kształcenia
Wiedza

KW1 Zna prawne podstawy wszczęcia i prowadzenia administracyjnego postępowania kontrolnego
KW2 Zna procedury obowiązujące w postępowaniu kontrolnym i pokontrolnym

Umiejętności
KU1 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu kontroli administracyjnej przedsiębiorcy do 

proponowania rozwiązań oraz samodzielnego rozstrzygania problemów
KU2 Potrafi posługiwać się przepisami Ordynacji podatkowej, Ustawy o krajowej administracji 

skarbowej oraz Kodeksu karnego skarbowego, ma umiejętność stosowania tych przepisów w 
naukach prawnych i społecznych 

Kompetencje społeczne
KK1 Ma świadomość potrzeby ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu kontroli administracyjnej w 

tym podatkowej i skarbowej
KK2 Ma świadomość problemów etycznych związanych z prowadzonym postępowaniem 

kontrolnym wobec przedsiębiorstwa..
Kod efektu kształcenia

dla przedmiotu
Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do

efektów zdefiniowanych dla programu studiów
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu kształcenia

KW1 K_W01; K_W06  aktywność w dyskusji
 egzamin pisemny

KW2 K_W02; K_W03  aktywność w dyskusji
 egzamin pisemny

KU1 K_U06; K_U12, K_U15  zajęcia warsztatowe w zespole
 praca zaliczeniowa
 aktywność w dyskusji
 egzamin pisemny

KU2 K_U02, K_U06, K_U11  zajęcia warsztatowe w zespole
 praca zaliczeniowa
 aktywność w dyskusji

KK1 K_K01  aktywność w dyskusji
KK2 K_K04  aktywność w dyskusji

Nakład pracy studenta w godzinach dydaktycznych
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Stacjonarne
Wykład = 
Ćwiczenia =
Przygotowanie do ćwiczeń =
Przygotowanie do wykładu = 
Przygotowanie do egzaminu = 
Realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 
inne (jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów ECTS:
W tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
Wykład = 10
Ćwiczenia = 10
Przygotowanie do ćwiczeń = 25h
Przygotowanie do wykładu = 25h
Przygotowanie do egzaminu = 30 h
Realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 
inne (jakie) =
RAZEM: 100h
Liczba punktów ECTS: 4

Wymagania wstępne Nie dotyczy
Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

1. Cele i przyczyny wszczęcia postępowania kontrolnego
2. Rodzaje postępowań kontrolnych oraz ich cele
3. Przygotowanie do postępowania kontrolnego
4. Procedury oraz przebieg postępowania kontrolnego
5. Prawa i obowiązki stron w administracyjnym postępowaniu kontrolnym w tym w kontroli

podatkowej i celno-skarbowej
6. Organy uprawnione do prowadzenia kontroli
7. Postępowanie pokontrolne
8. Wynik postępowania kontrolnego oraz możliwości odwoławcze
9. Terminy w postępowaniu kontrolnym.
10. Możliwości skargowe na działania organów kontrolnych

Literatura 
obowiązkowa

1. Prawo  przedsiębiorców.  Przepisy  wprowadzające  do  Konstytucji  Biznesu,
red. G.  Kozieł, Warszawa 2019

2. G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn-Cichocka, M. Zdyb, Prawo przedsiębiorców. Komen-
tarz, Warszawa 2019

Literatura 
uzupełniająca

1. Konstytucja biznesu. Komentarz, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2019.

2. Prawo przedsiębiorców. Komentarz, red. A. Pietrzak, Warszawa 2019

Metody nauczania 
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej 
i e-learning)

 Wykład konwersatoryjny
 prezentacja multimedialna
 dyskusja
 praca w grupach i indywidualna
 studium przypadku

Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny
Projekt (o ile jest 
realizowany)

nie dotyczy

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu
Forma i warunki 
zaliczenia:

 Obecność i aktywność na zajęciach
 Zaliczenie zadań praktycznych zleconych podczas ćwiczeń.
 Zaliczenie egzaminu obejmującego swoim zakresem treści wykładu i ćwiczeń.

Oceny cząstkowe 
(formujące):

 Egzamin pisemny – test wiedzy.
 Przygotowanie poprawnego metodologicznie projektu badań marketingowych i 

rynkowych.
 Aktywność na zajęciach oceniana każdorazowo

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

 Średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.
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Wydział Administracji

Sylabus przedmiotu 
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Finanse przedsiębiorstwa i zarządzanie kapitałami
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

w-10
ćw-10

Punkty ECTS 2

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu

Kod efektu
kształcenia dla

przedmiotu

Opis efektów kształcenia
Wiedza

KW1 przedstawia metody finansowania przedsiębiorstwa i obrotu posiadanymi nie aktywami 
finansowymi.

KW2 zna metody zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

Umiejętności

KU1 uwzględniając reguły zarządzania płynnością finansową oraz interpretując dane źródłowe z 
zakresu finansów przedsiębiorstwa, ocenia kondycję finansową przedsiębiorstwa.

KU2 przygotowuje plany finansowe na potrzeby przyszłych działań przedsiębiorstwa.

KU2 uwzględniając potencjalne ryzyko, przeprowadza krytyczną analizę efektywności planowanych 
inwestycji w instrumenty finansowe.

Kompetencje społeczne

KK1 dąży do osiągania celów przedsiębiorstwa, proponując innowacyjne rozwiązania i wykazując 
gotowość do pracy zespołowej.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW1 K_W02, K_W10, K_W19, K_W20 Prace zaliczeniowe, ocena aktywności 
na ćwiczeniach, egzamin

KW2 K_W02, K_W10, K_W19, K_W20 Prace zaliczeniowe, ocena aktywności 
na ćwiczeniach, egzamin

KU1 K_U01, K_U02, K_U08, K_U09, K_U10, K_U15 Prace zaliczeniowe, ocena aktywności 
na ćwiczeniach

KU2 K_U01, K_U02, K_U08, K_U09, K_U10, K_U15 Prace zaliczeniowe, ocena aktywności 
na ćwiczeniach

KU3 K_U01, K_U02, K_U08, K_U09, K_U10, K_U15 Prace zaliczeniowe, ocena aktywności 
na ćwiczeniach

KK1 K_K02, K_K03 Prace zaliczeniowe, ocena aktywności 
na ćwiczeniach, egzamin,

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych
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Wydział Administracji

Niestacjonarne
wykład = 10
ćwiczenia = 10
przygotowanie do ćwiczeń = 10
przygotowanie do wykładu = 8
przygotowanie do egzaminu = 10
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM:50
Liczba punktów  ECTS:2

Wymagania  wstępne

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Wykłady:
Finanse - istota i funkcje. Wartość pieniądza w czasie.
Krótko- i długookresowe cele finansowe działalności gospodarczej.
Przedsiębiorstwo: struktura majątku i kapitału, źródła i strategie finansowania.
Bieżące  i  długoterminowe  zarządzanie  finansami.  Kapitał  obrotowy:  zarządzanie
zobowiązaniami,  należnościami,  zapasami  i  gotówką.  Problematyka  inwestycji  i  alokacji
kapitału. Efektywność projektów inwestycyjnych.
Ćwiczenia:
Ryzyko a zarządzanie finansami. Jak zarządzać ryzykiem? Analiza sprawozdań finansowych.
Płynność  finansowa  przedsiębiorstwa.  Rentowność  przedsiębiorstwa.  Przeprowadzanie
analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Planowanie finansowe. Dźwignie ekonomiczne.
Źródła i koszt kapitałów obcego i własnego.

Literatura 
obowiązkowa

Grzywacz J,, Finanse przedsiębiorstwa, Warszawa 2018.
Motylska-Kuźma A., Zarządzanie finansami w organizacji z wykorzystaniem alternatywnych 
źródeł finansowania: rynek - ryzyko - procedury, Warszawa 2019.
Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, 
Warszawa 2020.
Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Warszawa 2020.

Literatura 
uzupełniająca

Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Warszawa 2011.
Ambroziak M., Analiza sprawozdań finansowych, Warszawa 2010.
Gos W., Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej, Warszawa 2012.
Wielgórka D., Chudzicki M., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Częstochowa 2009.
Berent T., Ogólna teoria dźwigni finansowej, Warszawa 2013.
Grabowska M., Zarządzanie płynnością finansową, Warszawa 2017.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
 wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

 wykład konwersatoryjny

 dyskusja kierowana

 Studium przypadku

 konsultacje
Pomoce dydaktyczne rzutnik multimedialny, kazusy, podręczniki

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

-

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  Zaliczenie pisemne w formie testowej

 praca/e pisemne zaliczeniowe w ramach ćwiczeń (kolokwium/a)
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Wydział Administracji

Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ćwiczenia:
 ocena aktywności w dyskusjach kierowanych,  analizie studium przypadku i innych

formach  zajęć  dydaktycznych  sprawdzających  wiedzę  i  rozumienie  teorii  (30%
oceny),

 ocena z zaliczeń pisemnych – kolokwium/ów (70% oceny).
Wykład:

 ocena z pisemnego zaliczenia ocenianego według skali:

 2,0 wynik < 51%max  

 3,0 wynik 51-60% max 

 3,5 wynik 61-70% max 

 4,0 wynik 71-80% max 

 4,5 wynik 81-90% max 

 5,0 wynik 91-100% max 
Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w 80% oceny uzyskanej z końcowego
zaliczenia pisemnego obejmujące całość zajęć, a w 20% z oceny zaliczeniowej ćwiczeń.

Ocena końcowa według skali:
 średnia 3.0 -3,24 daje wynik dostateczny,

 średnia 3,25 do 3,74 daje wynik dostateczny plus,

 średnia 3,75 do 4,24 daje wynik dobry,

 średnia 4.25 do 4,74 daje wynik dobry plus,

 średnia powyżej 4,75 daje wynik bardzo dobry

Warunki zaliczenia Warunkiem  zaliczenia  przedmiotu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  ze  wszystkich  form
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych określonych dla przedmiotu. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia
końcowego jest uzyskane i potwierdzone w indeksie zaliczenie ćwiczeń.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Finanse publiczne i prawo finansowe
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II
1 2 3 4

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

Ćw-20

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Ćwiczenia

Cele przedmiotu
Nabycie przez Studenta zasadniczej wiedzy praktycznej z zakresu finansów publicznych i 
prawa finansowego oraz umiejętności interpretacji przepisów prawa i ich stosowania. Student 
zapoznaje się z systemem i instytucjami prawa finansowego oraz zasadami funkcjonowania 
podstawowych ogniw systemu finansowego państwa.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Identyfikuje najwazniejsze problemy społeczne i gospodarcze na poziomie lokalnym, krajowym i
miedzynarodowym. 

KW_02 Zna podstawowe zasady tworzenia i funkcjonowania polskiego systemu prawnego oraz
podstawowe cechy prawa wspólnotowego.

Umiejętności

KU_01 Potrafi w podstawowym zakresie przewidywać konkretne zjawiska i problemy społeczne oraz
gospodarcze i szacować ich zasięg na podstawie posiadanych informacji i zebranych danych.

KU_02 Potrafi przewidywać skutki podstawowych strategii działań instytucji politycznych, 
administracyjnych i gospodarczych, budować sądy i opinie na podstawie informacji z rożnych 
źródeł, także w sytuacji niepełnych informacji.

KU_03 Potrafi obserwować i rozpoznawać tendencje zmian warunków społecznych i gospodarczych na
poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym.

KU_04 Umie definiować problemy społeczne i gospodarcze oraz proponować kierunki ich rozwiązania 
przy zachowaniu wrażliwości społecznej.

Kompetencje społeczne

KK_01 Potrafi formułować sądy w ważnych sprawach społecznych, gospodarczych i 
światopoglądowych.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W04, K_W06, K_W11 Egzamin, studium przypadku, dyskusja
KW_02 K_W04, K_W11, K_W12 Egzamin, studium przypadku, dyskusja
KU_01 K_U03, K_U06, K_U11, K_U12 Egzamin, studium przypadku, dyskusja
KU_02 K_U03, K_U06, K_U11, K_U12 Egzamin, studium przypadku, dyskusja
KU_03 K_U03, K_U06, K_U11, K_U12 Egzamin, studium przypadku, dyskusja
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KU_04 K_U03, K_U06, K_U11, K_U12 Egzamin, studium przypadku, dyskusja
KK_01 K_K04 Studium przypadku, dyskusja

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
ćwiczenia =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
wykład =
ćwiczenia = 20
przygotowanie do ćwiczeń = 33
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu = 20
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 3

Wymagania  wstępne brak

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Zagadnienia  ogólne  finansów  publicznych:  1.Treść  i  zakres  pojęć  ogólnych,  w
szczególności:  finanse,  finanse  publiczne,  publiczna  działalność  finansowania,  nauka
finansów  publicznych.  2.Szczegółowa  charakterystyka  podstawowych  pojęć  jak  np.:
finanse  publiczne,  sektor  finansów  publicznych,  prawo  finansów  publicznych,  system
finansowy,  prawo  finansowe  oraz  ich  elementów  składowych.  3.Publiczne  podmioty
finansowe, ich rodzaje i rola. 4.Polityka finansowa, założenia, cele i skutki. 5.Zagadnienia
długu publicznego oraz deficytu budżetowego oraz źródeł ich sfinansowania. 6.Procedury
ostrożnościowe  i  sanacyjne.  7.Kontrola  zarządcza  i  audyt  wewnętrzny  w  jednostkach
sektora finansów publicznych. 8.Dyscyplina finansów publicznych. 9.Problematyka źródeł
prawa finansowego w ujęciu teoretycznym i normatywnym. 10.Źródła prawa finansowego
krajowego i unijnego. 11.Wykładnia prawa finansowego.
Prawo podatkowe: 1.Geneza instytucji podatku, cechy podatku oraz instytucje pokrewne
podatkom.  2.Analiza  elementów  konstrukcji  podatku.  3.Zasady  podatkowe.  4.Funkcje
podatków.  5.Rodzaje  podatków  i  ich  klasyfikacja  według  rożnych  kryteriów.  6.System
podatkowy  Państwa  i  jednostek  samorządu  terytorialnego;  ogólna  charakterystyka.
7.Przedstawienie systemu podatkowego oraz rodzajów stosunków prawnopodatkowych i
podmiotów  tych  stosunków.  8.Zagadnienia  odpowiedzialności  podatkowej  z
uwzględnieniem  poszczególnych  rodzajów  podmiotów.  9.Prawo  podatkowe  materialne.
10.Prawo podatkowe proceduralne. 
Prawo  bankowe:  1.  Status  prawa  bankowego  2.  Źródła  prawa  bankowego  3.  System
bankowy w Polsce i jego charakterystyka (bank i typy banków, instytucja finansowa,
instytucja kredytowa, parabanki) 4. Modele bankowości oraz ich ewolucja 5. NBP
jako  centralny  bank  państwa  6.  BGK  7.  Czynności  bankowe  (pojęcie  i  omówienie
wybranych przykładów) 8.  Szczególne prawa i  obowiązki  banków (np. BTE) 9.  Nadzór
bankowy
Prawo celne 1.Wspólnotowy kodeks celny i prawo krajowe. 2.Cła i ich rodzaje.
3.Problematyka zwolnień celnych. 4.Procedury celne i ich rodzaje.
Prawo budżetowe 1.Geneza i pojecie instytucji budżetu. 2.Sposoby powiązania budżetu
państwa  z  budżetem  UE  i  funduszami  UE.  3.Podstawowe  zasady  budżetowe,  ich
znaczenie  oraz  zakres  stosowania  w  odniesieniu  do  budżetu  państwa  i  budżetów
jednostek samorządu terytorialnego. 4.Samodzielność finansowania jednostek samorządu
terytorialnego  i  jej  prawno-  finansowe gwarancje.  5.Proces budżetowy z rozróżnieniem
jego  faz,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  różnic  pomiędzy  budżetem  państwa  a
budżetami  jednostek  samorządu  terytorialnego.  6.Zagadnienia  źródeł  dochodów
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budżetowych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  dochodów  jednostek  samorządu
terytorialnego.  7.Problematyka  wydatków  budżetowych  oraz  ich  rodzajów.  Prawo
dewizowe 1.Zagadnienia podmiotowości w prawie dewizowym. 2.Problematyka wartości
dewizowych.  3.Przedstawienie  obrotu  dewizowego  i  jego  rodzajów.  4.Zezwolenia
dewizowe i ich stosowanie

Literatura 
obowiązkowa

Z.Ofiarski — Prawo finansowe , Warszawa, 2010, C.H.Beck

Literatura 
uzupełniająca

E. Chojna - Duch — Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego , Warszawa, 2010, 
Lexis Nexis

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośrednie:
Wykłady, Studium przypadku, Prezentacje multimedialne, Dyskusja

E-learning:

Pomoce dydaktyczne

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie pisemne.
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Aktywność na zajęciach, zlecone prace pisemne, egzamin końcowy pisemny.

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena końcowa składa  się  w 70% z  oceny uzyskanej  podczas  egzaminu oraz w 30% -
podczas ćwiczeń. Uzyskanie oceny niedostatecznej z jednego z elementów przedmiotu jest
równoznaczne z uzyskaniem końcowej oceny niedostatecznej.

Warunki zaliczenia Konieczne jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części w ramach przedmiotu, czyli ćwiczeń
(zaliczenia) i wykładu (egzaminu).

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K-15

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Konwersatorium

Cele przedmiotu
Studenci uzyskają niezbędna wiedzę z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz 
umiejętności postępowania z materiałami niejawnymi. Ponadto posiądą wiedzę z zakresu prawa
do ochrony danych osobowych i ewentualnej odpowiedzialności za postępowanie niezgodne z 
przepisami prawa.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Zna elementarna terminologie z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania w zakresie stosowanym
w działalności gospodarczej, rozumie jej źródła i sposoby zastosowania.

KW_02 Ma wiedzę o rozwoju i funkcjonowaniu struktur i instytucji społecznych i prawnych oraz 
relacjach miedzy nimi.

KW_03 Posiada podstawowa znajomość prawno-ekonomicznych aspektów funkcjonowania 
administracji gospodarczej oraz jej zadań, potrafi zanalizować problemy etyczne dotyczące tej 
dziedziny, jest w stanie wskazać ich przyczyny.

Umiejętności

KU_01 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu administracji, prawa,
ekonomii i zarządzania, aby generować rozwiązania konkretnych problemów społecznych.

KU_02 Potrafi w podstawowym zakresie wykorzystać w praktyce posiadana znajomość prawa 
polskiego, posługiwać się literatura prawnicza i wykorzystywać orzecznictwo sądowe.

KU_03 Potrafi oszacować przydatność i wybrać adekwatne do sytuacji metody, procedury lub dobre 
praktyki z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Kompetencje społeczne

KK_01 Ma świadomość konieczności uzupełniania i rozwijania swojej wiedzy, a także dokonywania 
oceny swoich kompetencji i doskonalenia umiejętności.

KK_02 Ma świadomość znaczenia jakości zarządzania dla efektywności przedsiębiorstwa.

KK_03 Identyfikuje problemy etyczne i zakres odpowiedzialności społecznej pracownika 
przedsiębiorstwa i sam przestrzega zasad etyki zawodu.

KK_04 Potrafi wskazać priorytety w działaniach przedsiębiorstwa w odniesieniu do potrzeb 
społecznych i kierować się nimi przy planowaniu i wykonywaniu swoich zadań.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów (tzw. 
kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu kształcenia
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KW_01 K_W02, K_W03 Dyskusja, egzamin
KW_02 K_W02, K_W03 Dyskusja, egzamin
KW_03 K_W02, K_W03 Dyskusja, egzamin
KU_01 K_U04, K_U08, K_U11, K_U13 Dyskusja, egzamin
KU_02 K_U04, K_U08, K_U11, K_U13 Dyskusja, egzamin
KU_03 K_U04, K_U08, K_U11, K_U13 Dyskusja, egzamin
KK_01 K_K01, K_K05 Dyskusja
KK_02 K_K01, K_K05 Dyskusja
KK_03 K_K01, K_K05 Dyskusja
KK_04 K_K01, K_K05 Dyskusja

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
ćwiczenia =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Niestacjonarne
wykład = 10
ćwiczenia = 10
przygotowanie do ćwiczeń = 25
przygotowanie do wykładu = 13
przygotowanie do egzaminu = 15
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Wymagania  wstępne

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści omawiane na wykładach: 1. Podstawowe pojęcia ustawowe oraz kategorie klauzul
tajności: 1.1. zakres pojęć: informacje niejawne, tajemnica państwowa, tajemnica służbowa,
rękojmia zachowania tajemnicy, dokument niejawny,  sieć  teleinformatyczna, 1.2. rodzaje i
zakres klauzul tajności ( ścisłe tajne, tajne, poufne, zastrzeżone). 2. Dostęp do informacji
niejawnych.  2.1.  procedury  dopuszczające  do  informacji  niejawnych  2.2.  zasady
udostępniania dokumentów zawierających informacje niejawne ( na podstawie kancelarii
tajnych ).  2.3.  organizacja  ochrony informacji  niejawnych  3.  Sporządzanie  i  oznaczanie
materiałów niejawnych. 3.1.  rodzaje dokumentów. 3.2. sposób zarządzania i  oznaczania
materiałów zawierających informacje niejawne 
Treści  omawiane  na  ćwiczeniach:  4.  Prawo  o  ochronie  danych  osobowych.  4.1.  dane
osobowe  4.2.  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  i  jego  zadania  4.3.
przetwarzanie danych osobowych (wyjątk przetwarzania danych) 4.4. .administrator danych
osobowych. 5. Zasady ochrony danych osobowych. 5.1. prawo osób, których dane dotyczą,
tryb  korzystania  z  tych  praw oraz  obowiązki  kierownika  jednostki  w  tym zakresie.  5.2.
zabezpieczenie danych osobowych 5.3. zasady rejestracji zbiorów danych osobowych 6.
Odpowiedzialność  za  naruszenie  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych  i  ochronie
informacji  niejawnych.  6.1.  zakres  odpowiedzialności  podmiotów przetwarzających  dane
osobowe  odpowiedzialność  odszkodowawcza  (cywilna),  karna,  porządkowa  i
administracyjna  6.2.  zasady  odpowiedzialności  karnej,  dyscyplinarnej  i  służbowej  za
ujawnienie informacji niejawnych.

Literatura 
obowiązkowa

A. Grzelak -  Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z 
zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz, 2019.
I. Stankowska — Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz , ., 2010, LexisNexis 
Polska

Literatura J. Barta , P. Fajgielski , R. Markiewicz — Ochrona danych osobowych. Komentarz , ., 2011, 
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uzupełniająca LexisNexis Polska.
S. Hoc — Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz , ., 2010, LexisNexis Polska

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośrednie:
wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusja

E-learning:

Pomoce dydaktyczne

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie ustne.
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Aktywność studenta w czasie dyskusji problemowej.

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Średnia arytmetyczna oceny formującej i oceny z egzaminu.

Warunki zaliczenia Warunkiem  zaliczenia  przedmiotu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  potwierdzającej
osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
określonych dla przedmiotu.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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SYLABUS PRZEDMIOTU
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Prawne aspekty funkcjonowania organizacji trzeciego sektora
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K - 15

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący

wykład

ćw./lab/ sem./pros.

Forma zajęć konwersatorium

Cele przedmiotu
Przybliżenie ram prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych, organizacji pożytku 
publicznego oraz wolontariatu w Polsce oraz procedur w zakresie współpracy między trzecim 
sektorem a administracją publiczną.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Omawia strukturę organizacji zaliczanych do trzeciego sektora.

KW_02 Przybliża ramy prawne współpracy trzeciego sektora z administracją publiczną.

Umiejętności

KU_01 Stosuje przepisy prawne dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych.

KU_02 Wyjaśnia dylematy prawne i organizacyjne dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Kompetencje społeczne

KS_01 Jest świadomy potrzeby rozwoju współpracy między administracją publiczną a trzecim. 
sektorem w celu świadczenia obywatelom usług publicznych wysokiej jakości.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W04  aktywność w dyskusji

 egzamin pisemny
KW_02 K_W12  aktywność w dyskusji

 egzamin pisemny
KU_01 K_U11  Prezentacja zaliczeniowa

 aktywność w dyskusji

 egzamin pisemny
KU_02 K_U15  Prezentacja zaliczeniowa

 aktywność w dyskusji
KS_01 K_K07  aktywność w dyskusji

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
ćwiczenia =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =

Niestacjonarne
wykład = 0
konwersatorium = 15
przygotowanie do konwersatorium = 20
przygotowanie do wykładu = 5
przygotowanie do egzaminu = 28
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realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) =
RAZEM: 
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1

realizacja zadań projektowych = 0
e-learning = 0
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 0
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 3

Wymagania  wstępne Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu socjologii organizacji oraz ustroju 
politycznego państwa.

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładzie: 
1. Społeczeństwo obywatelskie.  Teorie społeczeństwa obywatelskiego. Wolność i

prawo  zrzeszania  się  w  ujęciu  Konstytucji  RP  jako  realizacja  koncepcji
społeczeństwa obywatelskiego i w teorii. Trzeci sektor- pojęcie, cechy i funkcje.

2. Źródła  prawa  organizacji  pozarządowych.  Pojęcie  organizacji  pozarządowej,
organizacji  społecznej  i  wolontariatu.  Organizacje  pożytku  publicznego  jako
szczególne organizacje pozarządowe. Społeczne funkcje NGO.

3. Typologia i systematyka organizacji pozarządowych.
4. Stowarzyszenia  i  fundacje  jako  typowe  organizacje  pozarządowe-ich  rodzaje,

podstawy prawne działania, udział w wykonywaniu zadań publicznych.
5. Wolontariat.
6. Ekonomia  społeczna.  Organizacje  pozarządowe  jako  producenci  dóbr  i

usługodawcy.
Treści realizowane na ćwiczeniach:

1. Współdziałanie  organizacji  pozarządowych  z  administracją  publiczną  (zasady,
modele, podstawy prawne, zakres przedmiotowy, formy i efekty współpracy).

2. Pozyskiwanie  środków  na  prowadzenie  działalności  przez  organizacje
pozarządowe.

Literatura 
obowiązkowa

 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
 Blicharz J., Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań 

administracji publicznej, Wrocław 2005.
 Blicharz J., Huchła A., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Komentarz, Warszawa 2008.

 Staszczyk P., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Komentarz, Warszawa 2013.

Literatura 
uzupełniająca

 Blicharz J., Boć J.,(red.) Prawna działalność instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego, Wrocław 2009.

 Bogacz-Wojtanowska E., Rymsza M. (red.), „Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i 
wolontariat w organizacjach pozarządowych”, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2008.

 Ceglarski A., Organizacje pożytku publicznego, Warszawa 2005.
 Cioch H., Prawo fundacyjne, Kraków 2005.
 Izdebski H., Fundacje i stowarzyszenia, Krasnobród 2004.
 Juros A. (red.), „Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim – 

wyzwanie dla środowisk akademickich”, LOS, Lublin 2002.
 Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), „Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna”, 

Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 Kisilowski M., Prawo sektora pozarządowego. Analiza funkcjonalna, Warszawa 

2009.
 Kledzik P., Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów 

publicznych, Warszawa 2013.
 Kopyra J., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz,
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Warszawa 2005
 Kosowski J., Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 

pozarządowymi, Warszawa 2012.
 Makowski G., Schimanek T. (red.), „Organizacje pozarządowe i władza publiczna. 

Drogi do partnerstwa”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 Rymsza M. (red.), „Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka 

państwa”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 Rymsza M. (red.), „Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną”, 

Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 Suski P., Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2006.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

 wykład

 prezentacja multimedialna

 dyskusja

 praca w grupach

 praca indywidualna

 studium przypadku
Pomoce dydaktyczne Prezentacje multimedialne, akty prawne, teksty dla studentów.

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Nie dotyczy

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  egzamin pisemny składający się z testu wiedzy

 ocena  z  konwersatorium  ustalona  w  oparciu  o  przygotowaną  prezentację
multimedialną dot. działalności wybranej organizacji pozarządowej i jej współpracy
z administracją publiczną.

Oceny cząstkowe 
(formujące):

 ocena z egzaminu pisemnego składającego się z testu wiedzy (20 pytań - spośród
odpowiedzi tylko jedna poprawna). Skala: 14-15 p. Bdb; 13 p. +db; 11-12 p. db; 10
p. +dst; 8-9 p. dst; 0-7,5 p. ndst.

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w 70% z oceny uzyskanej z końcowego
zaliczenia pisemnego obejmującego całość zajęć z wykładów i ćwiczeń oraz w 30% z oceny
zaliczeniowej konwersatorium (prezentacji multimedialnej)

Warunki zaliczenia Warunkie  zaliczenia  jest  uzyskanie  pozytywnej  oceny  z  ćwiczeń.  Jest  ona  warunkiem
dopuszczenia  do  egzaminu  pisemnego.  Egzamin  pisemny  obejmuje  swoim  zakresem
zagadnienia przedstawione podczas ćwiczeń i wykładów.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Prawo cywilne – zobowiązania 
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

w-10
ćw-10

Punkty ECTS 4

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu

Zaznajomienie studentów z teoretycznymi wiadomościami z zakresu prawa cywilnego. 
Student powinien poznać materiał normatywny oraz zasadnicze linie orzecznictwa 
sadowego z zakresu części  zobowiązań prawa cywilnego. Szczególna uwaga 
poświęcona zostanie problematyce prawa cywilnego jako źródła stosunku 
cywilnoprawnego dającego podwalinę obrotowi gospodarczemu .Student, poza wiedza 
teoretyczna, powinien również nabyć praktyczne umiejętności polegające na 
rozwiązywaniu konkretnych kazusów, obejmujących problematykę przedmiotu.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
Wiedza

KW1 Student  zna  zasady  stosowania  przepisów prawa  cywilnego  oraz  rodzaje  norm prawnych
występujących w prawie cywilnym 

KW2 Student zna rodzaje podmiotów oraz sposoby ich reprezentacji w obrocie cywilnym 

KW3 Student zna strukturę stosunku cywilnoprawnego oraz jego źródło i rodzaje umów 

KW4 Student zna zasady odpowiedzialności za szkodę oraz przepisy dotyczące niedozwolonych
postanowień umownych

Umiejętności

KU1 Czyta ze zrozumieniem teksty aktów normatywnych, dokonuje wykładni i  analizy przepisów
prawa.

KU2 Umie ocenić ważność i  skutki  konkretnej  czynności  prawnej  oraz przedstawić swoją opinię
korzystając z argumentacji prawniczej 

KU3 Dokonuje prawidłowej subsumpcji określonej normy prawnej do podanego stanu faktycznego.

Kompetencje społeczne

KK1 Rozwija  i  uzupełnia  wiedzę  i  umiejętności  zdobyte  w  czasie  zajęć.  Logicznie  wyjaśnia
zagadnienia  prawne  pojawiające  się  w  codziennym  życiu  osobom  niezorientowanym  w
tematyce prawnej.

KK2 Rozumie rolę prawa cywilnego we współczesnych stosunkach gospodarczych

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW1 K_W01, K_W02, K_W03, K_W04 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin
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KW2 K_W02, K_W05, K_W17, K_W18, kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KW3  K_W02, K_W03, K_W05, K_W12, K_W14, K_W17, 
K_W18,  K_W20

kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KW4 K_W02, K_W03, K_W05, K_W12, K_W14, K_W17, 
K_W18,  K_W20

kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KU1 K_U01, K_U02, K_U03,  K_U11, K_U13, K_U16 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KU2 K_U01, K_U02, K_U03,  K_U04, K_U11, K_U14, 
K_U15, K_U16

kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KU3 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05,  K_U11, 
K_U13, K_U16 

kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KK1 K_K01, K_K02, K_K06,  K_K09, kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin,

KK2 K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 K_K09 Kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład = 
ćwiczenia = 
przygotowanie do ćwiczeń = 
przygotowanie do wykładu = 
przygotowanie do egzaminu = 
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
 wykład = 10
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 35
przygotowanie do wykładu = 13
przygotowanie do egzaminu = 30
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 100
Liczba punktów  ECTS: 4
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania  wstępne Znajomość podstaw prawoznawstwa, prawo cywilne część ogólna

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładzie: 
1.  Zagadnienia  wstępne  prawa  zobowiązań  ;  Działy  prawa  cywilnego,
przedmiot prawa zobowiązań, nauka prawa zobowiązań
2. Prawna regulacja obrotu cywilnoprawnego. Źródła powstania stosunku 
cywilnoprawnego.  Odpowiedzialność cywilna.

2. Świadczenia. Rodzaje świadczeń- zagadnienia podstawowe. Pojęcie i 
elementy konstrukcyjne świadczenia. Możliwość spełnienia świadczenia (stan
niemożliwości spełnienia świadczenia). Charakter prawny świadczenia. 
Podstawowe rodzaje świadczeń

3. Zobowiązania pieniężne. Pojęcie zobowiązania pieniężnego i jego rodzaje

Zapłata w sensie ekonomicznym i prawnym . Postacie pieniądza

4. Modyfikacja treści stosunku zobowiązaniowego. Pojęcie, źródła i 
podstawowe postacie zmian stosunku obligacyjnego. Typowe klauzule 
modyfikacyjne. Wyzysk. Ochrona wyzyskiwanego w prawie polskim

5. Zobowiązania wielopodmiotowe i wielostronne, nawiązanie do konstrukcji 
stosunku obligacyjnego. Solidarność dłużników. Solidarność wierzycieli. 
Zobowiązania niepodzielne. Roszczenie regresowe – odpowiedzialność 
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regresowa. 

6. Wykonanie zobowiązania (spełnienie świadczenia) i inne przypadki 
umorzenia zobowiązania. 

7. Wygaśnięcie zobowiązań . 

8. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika .

9. Przekaz i papiery wartościowe .

10. Wzorce umowne.

11  Wybrane instytucje części szczegółowej prawa zobowiązań

Umowy o świadczenie usług (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa 
komisu, umowa o roboty budowlane)

Treści realizowane na ćwiczeniach:
1. Świadczenia. Rodzaje świadczeń- zagadnienia podstawowe 

2. Zobowiązania pieniężne. Odsetki

3. Zobowiązania wielopodmiotowe i wielostronne 

4. Wykonanie zobowiązania (spełnienie świadczenia) i inne przypadki 
umorzenia zobowiązania .  Wygaśnięcie zobowiązań. 

5. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika 

6. Przekaz i papiery wartościowe 

7. Prawo umów . Wzorce umowne 

8. Prawo odszkodowawcze 

9. Wybrane instytucje części szczegółowej prawa zobowiązań – umowa 
sprzedaży ,umowy o świadczenie usług 

Literatura 
obowiązkowa

1. Z. Radwański A. Olejniczak Zobowiązania część ogólna C.H. Beck 2018
2. A. Brzozowski J.Jastrzębski Zobowiązania część ogólna Wolters Kluwer Polska 

2019

Literatura 
uzupełniająca

1. J. ciszewski, A. Stępień-Sporek Prawo cywilne zobowiązania i spadki Wolters 
Kluwer Polska

2. Prawo cywilne  zobowiązania i spadki w Pigułce  C.H. Beck 2019
Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
 Wykłady

 Wykłady konwersatoryjne 

 Prezentacje multimedialne

  Dyskusja 

 Analiza danych statystycznych)

Pomoce dydaktyczne rzutnik multimedialny, teksty aktów normatywnych, kazusy, podręczniki

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  egzamin pisemny w formie opisowej

 praca/e  pisemne  zaliczeniowe  w  ramach  ćwiczeń  (ćwiczenie  praktyczne  oraz
kolokwium)
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Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ćwiczenia:
 ocena aktywności w dyskusjach kierowanych, ćwiczenia praktyczne sprawdzające

wiedzę i rozumienie teorii (30% oceny),
 ocena z zaliczeń pisemnych – kolokwium/ów (70% oceny).

Wykład:
 ocena z pisemnego egzaminu ocenianego według skali:

 2,0 wynik < 51%max  

 3,0 wynik 51-60% max 

 3,5 wynik 61-70% max 

 4,0 wynik 71-80% max 

 4,5 wynik 81-90% max 

 5,0 wynik 91-100% max 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w 80% oceny uzyskanej z końcowego
egzaminu pisemnego obejmujące całość zajęć, a w 20% z oceny zaliczeniowej ćwiczeń.

Ocena końcowa według skali:
 średnia 3.0 -3,24 daje wynik dostateczny,

 średnia 3,25 do 3,74 daje wynik dostateczny plus,

 średnia 3,75 do 4,24 daje wynik dobry,

 średnia 4.25 do 4,74 daje wynik dobry plus,

 średnia powyżej 4,75 daje wynik bardzo dobry

Warunki zaliczenia Warunkiem  zaliczenia  przedmiotu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  ze  wszystkich  form
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności
i  kompetencji  społecznych  określonych  dla  przedmiotu.  Warunkiem  przystąpienia  do
egzaminu końcowego jest uzyskane i potwierdzone w indeksie zaliczenie ćwiczeń.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Prawo międzynarodowe
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin 
w semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e) K - 15

Punkty ECTS 3
Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć konwersatorium
Cele przedmiotu  Uzyskanie wiedzy w zakresie ewolucji prawa międzynarodowego publicznego i 

prywatnego
 Nabycie umiejętności posługiwania się terminologią prawniczą z zakresu prawa 

międzynarodowego publicznego i prywatnego
 Nabycie umiejętności poprawnej interpretacji norm prawa międzynarodowego 

publicznego i prywatnego
 Poznanie praktyki państw i organizacji międzynarodowych w zakresie stosowania 

prawa międzynarodowego
Kod efektu kształcenia dla

przedmiotu
Opis efektów kształcenia

Wiedza
KW1 Omawia podmioty prawa międzynarodowego i ich rolę w kształtowaniu norm prawa 

międzynarodowego
KW2 Zna podstawową terminologię prawniczą w zakresu prawa międzynarodowego
KW3 Posiada wiedzę na temat ewolucji systemu norm prawa międzynarodowego w perspektywie 

historycznej
Umiejętności

KU1 Interpretuje określoną sytuację międzynarodową z punktu widzenia prawa międzynarodowego
publicznego i prywatnego

KU2 Przeprowadza krytyczną analizę tekstów źródłowych z zakresu prawa międzynarodowego 
publicznego i prywatnego

Kompetencje społeczne
KK1 Ma świadomość potrzeby ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego, 

w tym z poznawania nowych orzeczeń mających znaczenie dla kształtowania norm prawnych 
w tym zakresie

KK2 Ma świadomość problemów etycznych związanych z funkcjonowaniem określonych norm 
prawa międzynarodowego

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do
efektów zdefiniowanych dla programu studiów

(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu kształcenia

KW1 K_W05; K_W07  aktywność w dyskusji
 egzamin pisemny

KW2 K_W02; K_W03  aktywność w dyskusji
 egzamin pisemny

KW3 K_W16  aktywność w dyskusji
 egzamin pisemny

KU1 K_U03; K_U10  zajęcia warsztatowe w zespole
 aktywność w dyskusji
 egzamin pisemny

KU2 K_U05  zajęcia warsztatowe w zespole
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 aktywność w dyskusji
KK1 K_K01  aktywność w dyskusji
KK2 K_K04  aktywność w dyskusji

Nakład pracy studenta w godzinach dydaktycznych
Stacjonarne
Wykład = 
Konwersatorium =
Przygotowanie do konwersatorium =
Przygotowanie do wykładu = 
Przygotowanie do egzaminu = 
Realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 
inne (jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów ECTS:
W tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
Wykład = 
Konwersatorium = 15h
Przygotowanie do konwersatorium = 20h
Przygotowanie do wykładu = 25h
Przygotowanie do egzaminu = 15h
Realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 
inne (jakie) =
RAZEM: 75h
Liczba punktów ECTS: 3
W tym w ramach zajęć praktycznych: 1

Wymagania wstępne
Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

1. Wprowadzenie do prawa międzynarodowego - specyfika norm prawa 
międzynarodowego

2. Historia i ewolucja prawa międzynarodowego
3. Źródła  prawa  międzynarodowego  publicznego.  Rola  prawa  zwyczajowego.  Uchwały

prawotwórcze  organizacji  międzynarodowych.  Akty  jednostronne  państw,  jako  źródło
prawa międzynarodowego

4. Umowa międzynarodowa - zawieranie, ratyfikacja, nieważność i obowiązywanie
5. Podmiotowość  prawnomiędzynarodowa.  Suwerenność  w  perspektywie  historycznej.

Rodzaje suwerenności
6. Relacja  pomiędzy  prawem  międzynarodowym  a  prawem  wewnętrznym.  Stosowanie

prawa międzynarodowego w porządku prawnym danego państwa
7. Prawo dyplomatyczne i konsularne
8. Terytorium i ludność państwa
9. Międzynarodowe prawo morza, lotnicze i kosmiczne
10. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych
11. Status jednostki w prawie międzynarodowym
12. Państwo jako podmiot pierwotny prawa międzynarodowego
13. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa
14. Rozwiązywanie sporów międzynarodowych
15. Użycie siły zbrojnej w świetle prawa międzynarodowego.
16. Międzynarodowe postępowanie cywilne
17. Prawo materialne jednolite
18. Zagadnienia kolizyjne w prywatnym prawie międzynarodowym
19. Prawo właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa cywilnego
20. Prawo obcych

Literatura 
obowiązkowa

1. R. Bierzanek, J. Symonides, „Prawo międzynarodowe publiczne”, Warszawa 2004.
2. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2016.

Literatura 
uzupełniająca

1. W. Czapliński, A. Wyrozumska, „Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia 
systemowe”, Warszawa, 2004.

2. Gerhard von Glahn, Law Among Nations, An Introduction to Public International Law (9 
ed.), Lexington Press 2007.

3. W. Góralczyk, S. Sawicki, „Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie”, wyd. XIII, 
Warszawa 2009.

4. Mark W. Jonis, International Law, Wolters Kluwer 2010.
5. A. Łazowski, „Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór przepisów”, Kraków 2003.
6. Adam Łazowski, Anna Zawidzka, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2001.
7. A. Przyborowska-Klimczak, „Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów”, 

Lublin 2004.
Metody nauczania 
(z podziałem na 
zajęcia w formie 

 wykład
 prezentacja multimedialna
 dyskusja
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bezpośredniej 
i e-learning)

 praca w grupach
 praca indywidualna
 studium przypadku

Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny, akty prawne, orzeczenia sądowe
Projekt 
(o ile jest 
realizowany)

nie dotyczy

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu
Forma i warunki 
zaliczenia:

 Zaliczenie pisemne składające się z testu wiedzy oraz trzech kazusów z zakresu 
prawa międzynarodowego, wymagających dłuższej wypowiedzi pisemnej

 aktywność na zajęciach.
Oceny cząstkowe 
(formujące):

 ocena z zaliczenia pisemnego składającego się z testu wiedzy (15 pytań - spośród 
odpowiedzi tylko jedna poprawna) oraz trzech kazusów z zakresu prawa 
międzynarodowego, wymagających dłuższej wypowiedzi pisemnej ustalona według 
następujących zasad:

o pytania testowe - 1 p. (max. 15 p.)
o kazusy - 5 p. (max. 15 p.)
o Łącznie uzyskać można 30 punktów
o Stosuje się skalę:

 2,0 wynik <51% (15 p.)
 3,0 wynik 51 - 60% (15,5 - 18 p.)
 3,5 wynik 61 - 70% (18,5 - 21 p.)
 4,0 wynik 71 - 80% (21,5 - 24 p.)
 4,5 wynik 81 - 90% (24,5 - 27 p.)
 5,0 wynik 91 - 100% (27,5 - 30 p.)

 aktywność w czasie dyskusji.
Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w 70% z oceny uzyskanej z końcowego 
zaliczenia pisemnego obejmującego całość zajęć z wykładów i ćwiczeń oraz w 30% z oceny 
zaliczeniowej konwersatorium (aktywności na zajęciach)



Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Wydział Administracji

Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Prawo Podatkowe Przedsiębiorców
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

w-10
ćw-10

Punkty ECTS 4

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu
Zapoznanie  studentów  z wiadomościami  z  zakresu  prawa  podatkowego  w  prowadzeniu
działalności  gospodarczej.  Zapoznanie  z  rodzajami  podatków w  działalności  gospodarczej.
Student powinien poznać materiał normatywny oraz zasadnicze linie orzecznictwa sadowego z
zakresu prawa podatkowego. 

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
Wiedza

KW1 Umiejscawia prawo podatkowe w systemie nauk społecznych oraz w systemie prawa. 

KW2 Wyjaśnia podstawowe pojęcia, funkcje, cele i zasady prawa  podatkowego

KW3 Zna i rozumie rodzaje podatków w Polsce

KW4 Zna podstawy międzynarodowego prawa podatkowego

Umiejętności

KU1 Czyta ze zrozumieniem teksty aktów normatywnych, dokonuje wykładni i  analizy przepisów
prawa. 

KU2 Potrafi przywoływać i poddawać analizie podstawy prawne w zakresie prawa podatkowego. 

KU3 Potrafi opisywać rodzaje  podatków, ich elementy zmienne i polski system podatkowy

Kompetencje społeczne

KK1 Rozwija  i  uzupełnia  wiedzę  i  umiejętności  zdobyte  w  czasie  zajęć.  Logicznie  wyjaśnia
zagadnienia  prawne  pojawiające  się  w  codziennym  życiu  osobom  niezorientowanym  w
tematyce prawa podatkowego.

KK2 Wpływa na kształtowanie prawidłowych postaw społecznych poprzez zachowanie zgodne z
normami prawnymi.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW1 K_W01, K_W02, K_W03, K_W04 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KW2 K_W02, K_W03, K_W04, K_W12, kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KW3  K_W02, K_W04, , K_W17, K_W18 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KW4 K_W02, K_W04, K_W19 kolokwium, ocena aktywności na 
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ćwiczeniach, egzamin
KU1 K_U01, K_U02, K_U03,  K_U11, K_U13, K_U16 kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach
KU2 K_U01, K_U02, K_U03,  K_U11, K_U13, K_U16 kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach
KU3 K_U01, K_U02, K_U03,, K_U05,  K_U11,K_U15,  

K_U13, K_U16 
kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KK1 K_K01, K_K02, K_K06,  K_K09, kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin,

KK2 K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, K_K09 Kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład = 
ćwiczenia = 
przygotowanie do ćwiczeń = 
przygotowanie do wykładu = 
przygotowanie do egzaminu = 
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
 wykład = 10
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 25
przygotowanie do wykładu = 23
przygotowanie do egzaminu = 30
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 100
Liczba punktów  ECTS: 4
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania  wstępne Znajomość podstaw prawoznawstwa.

Treści przedmiotu Treści realizowane na zajęciach: 
1. Ogólna charakterystyka prawa podatkowego i konstrukcja podatku
2. Powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych
3. Podatek CIT
4. Podatek akcyzowy
5. Podatek od towarów i usług.
6. Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego.
7. Organy podatkowe w Polsce oraz ich relacje z przedsiębiorcą
8. Podatki szczególne od niektórych instytucji finansowych
9. Wprowadzenie do orzecznictwa sądowego związanego z prawem podatkowym 

Literatura 
obowiązkowa

1. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2018
2. P. Smoleń, Prawo podatkowe, Warszawa 2017
3. R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017 

Literatura 
uzupełniająca

1. B. Brzeziński, Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń 2017

2. Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego – węzłowe problemy, red. B. Brzeziń-
ski, Wolters Kluwer Business 2013

3. Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, praca zbiorowa, red. B. Brzeziński, 
M. Kalinowski, A. Olesińska, Gdańsk 2017

4. Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. L. Etel, Warszawa 2017
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Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
 Wykłady

 Wykłady konwersatoryjne 

 Prezentacje multimedialne

  Dyskusja 

 Analiza danych statystycznych)

Pomoce dydaktyczne rzutnik multimedialny, teksty aktów normatywnych, kazusy, podręczniki

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  egzamin pisemny w formie opisowej

 praca/e  pisemne  zaliczeniowe  w  ramach  ćwiczeń  (ćwiczenie  praktyczne  oraz
kolokwium)

Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ćwiczenia:
 ocena aktywności w dyskusjach kierowanych, ćwiczenia praktyczne sprawdzające

wiedzę i rozumienie teorii (30% oceny),
 ocena z zaliczeń pisemnych – kolokwium/ów (70% oceny).

Wykład:
 ocena z pisemnego egzaminu ocenianego według skali:

 2,0 wynik < 51%max  

 3,0 wynik 51-60% max 

 3,5 wynik 61-70% max 

 4,0 wynik 71-80% max 

 4,5 wynik 81-90% max 

 5,0 wynik 91-100% max 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w 80% oceny uzyskanej z końcowego
egzaminu pisemnego obejmujące całość zajęć, a w 20% z oceny zaliczeniowej ćwiczeń.

Ocena końcowa według skali:
 średnia 3.0 -3,24 daje wynik dostateczny,

 średnia 3,25 do 3,74 daje wynik dostateczny plus,

 średnia 3,75 do 4,24 daje wynik dobry,

 średnia 4.25 do 4,74 daje wynik dobry plus,

 średnia powyżej 4,75 daje wynik bardzo dobry

Warunki zaliczenia Warunkiem  zaliczenia  przedmiotu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  ze  wszystkich  form
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności
i  kompetencji  społecznych  określonych  dla  przedmiotu.  Warunkiem  przystąpienia  do
egzaminu końcowego jest uzyskane i potwierdzone w indeksie zaliczenie ćwiczeń.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Prawo prasowe i prawo reklamy
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin 
w semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e) K - 15

Punkty ECTS 3
Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć konwersatorium
Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami prawnymi dotyczącymi działalności 

marketingowej oraz inicjatyw z zakresu public relations.
Kod efektu kształcenia dla

przedmiotu
Opis efektów kształcenia

Wiedza
KW1 Przedstawia najważniejsze regulacje prawne odnoszące się różnych form reklamy ze 

szczególnym uwzględnieniem przepisów odnoszących się do nieuczciwej konkurencji.
KW2 Zna podstawowe z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej i public relations 

zasady prawa prasowego.
Umiejętności

KU1 Analizuje przekaz marketingowy z punktu widzenia obowiązujących norm prawnych.
Kompetencje społeczne

KK1 Jest świadom etycznych aspektów prowadzenia działalności reklamowej.
Kod efektu kształcenia

dla przedmiotu
Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do

efektów zdefiniowanych dla programu studiów
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu kształcenia

KW1 K_W05; K_W07  aktywność w dyskusji
 test wiedzy

KW2 K_W02; K_W03  aktywność w dyskusji
 test wiedzy

KU1 K_U05  zajęcia warsztatowe w zespole
 aktywność w dyskusji
 test wiedzy

KK1 K_K01  aktywność w dyskusji
Nakład pracy studenta w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
Wykład = 
Konwersatorium =
Przygotowanie do konwersatorium =
Przygotowanie do wykładu = 
Przygotowanie do egzaminu = 
Realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 
inne (jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów ECTS:
W tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
Wykład = 
Konwersatorium = 15h
Przygotowanie do konwersatorium = 20h
Przygotowanie do wykładu = 25h
Przygotowanie do egzaminu = 15h
Realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 
inne (jakie) =
RAZEM: 75h
Liczba punktów ECTS: 3
W tym w ramach zajęć praktycznych: 1

Wymagania wstępne
Treści przedmiotu 
(z podziałem na 

1. Źródła prawa reklamy.
2. Prawne  aspekty  prowadzenia  działalności  reklamowej  w  różnych  środkach  masowego
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wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

przekazu.
3. Reklama a nieuczciwa konkurencja.
4. Reklama a nieuczciwe praktyki rynkowe.
5. Reklama wybranych produktów i usług.
6. Reklama a lokowanie produktu i materiały sponsorowane.
7. Dostęp do informacji publicznej.
8. Wprowadzenie do ustawy prawo prasowe.
9. Działalność dziennikarska a prawo do sprostowania i ochrona dóbr osobistych.

Literatura 
obowiązkowa

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t. jedn. Dz. U. z 
2003 r. nr 153, poz. 1503, z pózn. zm.

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz.U. z 1984, nr 5, poz. 24, , z pózn. 
zm.

3. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, t. jedn. Dz.U. z 2011, nr 43, poz. 
226, z pózn. zm 

4. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych, Dz. U. z 1996 nr 10, poz. 55, z pózn. zm.

5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, Tekst jednolity, t. jedn. Dz.U z 2012, poz. 1356.

6. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, t. jedn. Dz.U. z 2008 nr 45, poz. 
271, z pózn. zm.

7. Reklama. Aspekty prawne, red. M. Namysłowska, Warszawa 2012.
8. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo mediów, Warszawa 2015.
9. J. Sieńczyło-Chlabicz, Z. Zawadzka, M. Nowikowska, "Prawo prasowe", Wyd. Wolters 

Kluwer, Warszawa 2019.
Literatura 
uzupełniająca

1. K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Warszawa 2008
2. E. Traple, J. Adamczyk i in., Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007

Metody nauczania 
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej 
i e-learning)

 wykład
 prezentacja multimedialna
 dyskusja
 praca w grupach
 praca indywidualna
 studium przypadku

Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny, akty prawne, orzeczenia sądowe
Projekt 
(o ile jest 
realizowany)

nie dotyczy

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu
Forma i warunki 
zaliczenia:

 egzamin pisemny składający się z testu wiedzy oraz trzech kazusów z zakresu prawa 
prasowego i prawa reklamy, wymagających dłuższej wypowiedzi pisemnej

 ocena aktywności podczas dyskusji.
Oceny cząstkowe 
(formujące):

 ocena z egzaminu pisemnego składającego się z testu wiedzy (15 pytań - spośród 
odpowiedzi tylko jedna poprawna) oraz trzech kazusów z zakresu prawa prasowe i 
prawa reklamy, wymagających dłuższej wypowiedzi pisemnej ustalona według 
następujących zasad:

o pytania testowe - 1 p. (max. 15 p.)
o kazusy - 5 p. (max. 15 p.)
o Łącznie uzyskać można 30 punktów
o Stosuje się skalę:

 2,0 wynik <51% (15 p.)
 3,0 wynik 51 - 60% (15,5 - 18 p.)
 3,5 wynik 61 - 70% (18,5 - 21 p.)
 4,0 wynik 71 - 80% (21,5 - 24 p.)
 4,5 wynik 81 - 90% (24,5 - 27 p.)
 5,0 wynik 91 - 100% (27,5 - 30 p.)

 ocena aktywności na zajęciach.
Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w 70% z oceny uzyskanej z końcowego 
zaliczenia pisemnego obejmującego całość zajęć z wykładów i ćwiczeń oraz w 30% z oceny 
zaliczeniowej konwersatorium (aktywności na zajęciach)
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Sylabus przedmiotu
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Prawo turystyczne
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin 
w semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e) K - 15

Punkty ECTS 3
Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć konwersatorium
Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z najistotniejszymi regulacjami prawnymi związanymi z pracą w branży 

turystycznej, w tym w agencjach turystycznych oraz w przedsiębiorstwach organizujących 
imprezy turystyczne.

Kod efektu kształcenia dla
przedmiotu

Opis efektów kształcenia
Wiedza

KW1 Przedstawia najważniejsze regulacje prawne odnoszące się do działalności organizatorów 
wyjazdów turystycznych.

Umiejętności
KU1 Interpretuje określoną sytuację w relacji klient-biuro podróży w świetle prawa turystycznego.

Kompetencje społeczne
KK1 Jest świadom etycznych aspektów prowadzenia działalności turystycznej.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do
efektów zdefiniowanych dla programu studiów

(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu kształcenia

KW1 K_W05; K_W07  aktywność w dyskusji
 test wiedzy

KW2 K_W02; K_W03  aktywność w dyskusji
 test wiedzy

KU1 K_U05  zajęcia warsztatowe w zespole
 aktywność w dyskusji
 test wiedzy

KK1 K_K01  aktywność w dyskusji
Nakład pracy studenta w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
Wykład = 
Konwersatorium =
Przygotowanie do konwersatorium =
Przygotowanie do wykładu = 
Przygotowanie do egzaminu = 
Realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 
inne (jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów ECTS:
W tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
Wykład = 
Konwersatorium = 15h
Przygotowanie do konwersatorium = 20h
Studiowanie literatury = 25h
Przygotowanie do egzaminu = 15h
Realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 
inne (jakie) =
RAZEM: 75h
Liczba punktów ECTS: 3
W tym w ramach zajęć praktycznych: 1

Wymagania wstępne
Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 

1. Treść  i  zakres  regulacji  ustawy  o  imprezach  turystycznych  i  powiązanych  usługach
turystycznych.

2. Dyrektywy unijne z zakresu prawa turystycznego.



Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

/sem., pros.) 3. Obowiązki  i  odpowiedzialność  organizatora  turystyki  i  agenta  turystycznego.
Odpowiedzialność przewoźników.

4. Umowy o świadczenie usług turystycznych i umowy o imprezy turystyczne.
5. Prawo ubezpieczeń turystycznych.
6. Postępowanie reklamacyjne.

Literatura 
obowiązkowa

1. tekst jednolity ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 548).

Literatura 
uzupełniająca

1. Nesterowicz M., Prawo turystyczne, Zakamycze, Kraków, 2016.
2. Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji, Difin, Warszawa, 2007.
3. Cybula P., Usługi turystyczne. Komentarz. Warszawa 2012.

Metody nauczania 
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej 
i e-learning)

 wykład
 prezentacja multimedialna
 dyskusja
 praca w grupach
 praca indywidualna
 studium przypadku

Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny, akty prawne, orzeczenia sądowe
Projekt 
(o ile jest 
realizowany)

nie dotyczy

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu
Forma i warunki 
zaliczenia:

 Zaliczenie pisemne składające się z testu wiedzy oraz trzech kazusów z zakresu 
prawa turystycznego, wymagających dłuższej wypowiedzi pisemnej

 ocena aktywności podczas dyskusji.
Oceny cząstkowe 
(formujące):

 ocena z zaliczenia pisemnego składającego się z testu wiedzy (15 pytań - spośród 
odpowiedzi tylko jedna poprawna) oraz trzech kazusów z zakresu prawa 
turystycznego, wymagających dłuższej wypowiedzi pisemnej ustalona według 
następujących zasad:

o pytania testowe - 1 p. (max. 15 p.)
o kazusy - 5 p. (max. 15 p.)
o Łącznie uzyskać można 30 punktów
o Stosuje się skalę:

 2,0 wynik <51% (15 p.)
 3,0 wynik 51 - 60% (15,5 - 18 p.)
 3,5 wynik 61 - 70% (18,5 - 21 p.)
 4,0 wynik 71 - 80% (21,5 - 24 p.)
 4,5 wynik 81 - 90% (24,5 - 27 p.)
 5,0 wynik 91 - 100% (27,5 - 30 p.)

 Ocena aktywności w dyskusji.
Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w 70% z oceny uzyskanej z końcowego 
zaliczenia pisemnego obejmującego całość zajęć z wykładów i ćwiczeń oraz w 30% z oceny 
zaliczeniowej konwersatorium (aktywności na zajęciach)
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Sylabus przedmiotu 
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Prawo ubezpieczeniowego obrotu gospodarczego
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

w-10
ćw-10

Punkty ECTS 4

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń gospodarczych.
Przedstawienie najistotniejszych aspektów prawnych związanych z funkcjonowaniem stosunku 
ubezpieczenia.
Przybliżenie podmiotów stosunku ubezpieczenie.
Analiza zasad odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

Kod efektu
kształcenia dla

przedmiotu

Opis efektów kształcenia
Wiedza

KW1 Posługuje się podstawową terminologią z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych.

KW2 Rozróżnia typy ubezpieczeń gospodarczych.

KW3 Identyfikuje elementy stosunku prawnego ubezpieczenia.

Umiejętności

KU1 Analizuje wzorce umowne opracowywane przez ubezpieczycieli.

KU2 Analizując jednostkowe przypadki, posługuje się podstawowymi przepisamia prawa ubezpieczeń
gospodarczych.

Kompetencje społeczne

KK1 Jest świadomy konieczności uzupełniania wiedzy z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych 
wraz ze zmianami w jego obrębie.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW1 K_W02, K_W18 Prace zaliczeniowe, ocena aktywności 
na ćwiczeniach, egzamin

KW2 K_W06, K_W18 Prace zaliczeniowe, ocena aktywności 
na ćwiczeniach, egzamin

KW3 K_W06, K_W12, K_W18 Prace zaliczeniowe, ocena aktywności 
na ćwiczeniach, egzamin

KU1 K_U01, K_U02, K_U03, K_U11 Prace zaliczeniowe, ocena aktywności 
na ćwiczeniach

KU2 K_U01, K_U02, K_U03, K_U11 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KK1 K_K01 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin,



Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Wydział Administracji

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Niestacjonarne
wykład = 10
ćwiczenia = 10
przygotowanie do ćwiczeń = 30
przygotowanie do wykładu = 20
przygotowanie do egzaminu = 27
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 3
inne  (jakie) = 
RAZEM:100
Liczba punktów  ECTS:4

Wymagania  wstępne

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Wykłady:
1. Ubezpieczenia gospodarcze: pojęcie, rola i znaczenie.
2. Rozwój ubezpieczeń w perspektywie historycznej.
3. Ryzyko i interes ubezpieczeniowy.
4. Rynek  ubezpieczeniowy.  Formy  prowadzenia  działalności  ubezpieczeniowej:

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i spółki akcyjne.
5. Nadzór i kontrola nad rynkiem ubezpieczeniowym.
6. Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej.
7. Konstrukcja stosunku ubezpieczeniowego.
Ćwiczenia:
1. Analiza  treści  umów  ubezpieczenia.  Prawa  i  obowiązki  stron.  Ogólne  warunki

ubezpieczenia i wzorce umowne.
2. Powinności ubezpieczającego.
3. Czas trwania i zakończenie stosunku prawnego ubezpieczenia.
4. Pośrednictwo ubezpieczeniowe.
5. Analiza ubezpieczeń obowiązkowych i dodatkowych.
6. Dochodzenie roszczeń wobec ubezpieczyciela.

Literatura 
obowiązkowa

Fuchs D., Malinowska K, Maśniak D. (red.), Kontrakty na rynku ubezpieczeń, Warszawa 2020.
Krajewski M., Umowa ubezpieczenia, Warszawa 2016.
Orlicki M., Ubezpieczenie obowiązkowe, Warszawa 2011.
Krajewski M., Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, 
Warszawa 2011.

Literatura 
uzupełniająca

Byczko Sz., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Warszawa 2013.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
 wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

 wykład konwersatoryjny

 dyskusja kierowana

 analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją

 konsultacje
Pomoce dydaktyczne rzutnik multimedialny, teksty aktów normatywnych, kazusy, podręczniki

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

-

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  Zaliczenie pisemne w formie testowej

 praca/e pisemne zaliczeniowe w ramach ćwiczeń (kolokwium/a)
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Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ćwiczenia:
 ocena  aktywności  w  dyskusjach  kierowanych,  rozwiązywaniu  kazusów  i  innych

formach  zajęć  dydaktycznych  sprawdzających  wiedzę  i  rozumienie  teorii  (30%
oceny),

 ocena z zaliczeń pisemnych – kolokwium/ów (70% oceny).
Wykład:

 ocena z pisemnego zaliczenia ocenianego według skali:

 2,0 wynik < 51%max  

 3,0 wynik 51-60% max 

 3,5 wynik 61-70% max 

 4,0 wynik 71-80% max 

 4,5 wynik 81-90% max 

 5,0 wynik 91-100% max 
Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w 80% oceny uzyskanej z końcowego
zaliczenia pisemnego obejmujące całość zajęć, a w 20% z oceny zaliczeniowej ćwiczeń.

Ocena końcowa według skali:
 średnia 3.0 -3,24 daje wynik dostateczny,

 średnia 3,25 do 3,74 daje wynik dostateczny plus,

 średnia 3,75 do 4,24 daje wynik dobry,

 średnia 4.25 do 4,74 daje wynik dobry plus,

 średnia powyżej 4,75 daje wynik bardzo dobry

Warunki zaliczenia Warunkiem  zaliczenia  przedmiotu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  ze  wszystkich  form
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych określonych dla przedmiotu. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia
końcowego jest uzyskane i potwierdzone w indeksie zaliczenie ćwiczeń.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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SYLABUS PRZEDMIOTU

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Gospodarka przestrzenna
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K-15

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw.
Forma zajęć Konwersatorium

Cele przedmiotu

 wyjaśnienie  procesów  zarządzania  przestrzenią  w  określonym  układzie
endemicznym;

 przybliżenie  reguł  prawnych  związanych  z  uwarunkowaniami  i  kierunkami
zagospodarowania  przestrzennego  w  układach  lokalnych,  regionalnych
i centralnych;

 zapoznanie z wiedzą na temat zarządzania przestrzenią w sektorze prywatnym;
 przedstawienie  funkcji  współczesnego przedsiębiorstwa w  procesie  zarządzania

przestrzenią;
 wypracowanie  kluczowych  umiejętności  praktycznego  stosowania  omawianych

zagadnień  i  modeli,  metod,  technik  i  środków  wykorzystywanych  w  praktyce
zarządzania w sektorze prywatnym.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
Wiedza

KW_01
Zna  podstawowe  pojęcia  i  definicje  z  zakresu  procesów  zarządzania  ładem  przestrzennym
konkretnego układu lokalnego i regionalnego, a także podstawy budowania nowoczesnej strategii
rozwoju endemicznego w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i politycznym.

Umiejętności

KU_01
Potrafi  posługiwać  się  podstawowymi  pojęciami  prawnymi  z  planowania  przestrzennego  oraz
strategicznego na wszystkich poziomach zarządzania przedsiębiorstwem.

KU_02
Potrafi  wykorzystać  w  praktyce  wiedzę  z  zarządzania  rozwojem  przestrzennym  na  różnych
szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem.

Kompetencje społeczne

KK_01
Jest przygotowany i zdolny do podjęcia zatrudnienia w strukturach przedsiębiorstwa na stanowiskach
związanych z zarządzaniem przestrzennym oraz strategicznym planowaniem rozwoju endemicznego.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu kształcenia

KW_01
K_W02
K_W12

 Zaliczenie pisemne

KU_01

K_U02
K_U11
K_U03
K_U07

 aktywność na zajęciach
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KU_02
K2P_U10
K2P_U11

 aktywność na zajęciach

KK_01
K2P_K02
K2P_K05
K2P_K06

 projekt 
 dyskusja

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład = 
ćwiczenia = 
przygotowanie do ćwiczeń = 
studiowanie literatury =   
przygotowanie do egzaminu =   
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin=  
inne (czytanie literatury/badania Internetu) =
RAZEM: 
Liczba punktów  ECTS: 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Niestacjonarne
wykład = 
Konwersatorium = 15h
przygotowanie do konwersatorium = 25h
studiowanie literatury = 10h
przygotowanie do egzaminu = 8h
realizacja zadań projektowych = 10h
e-learning =
zaliczenie/egzamin =   2h
inne (czytanie literatury/badania Internetu) = 5h  
RAZEM:              75h
Liczba punktów  ECTS: 3 pkt
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 pkt

Wymagania wstępne Znajomość zasad logicznego myślenia i umiejętność wyciągania wniosków. 

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

1. Zagadnienia podstawowe (gospodarka, układy społeczne i przestrzenne, kultura, przestrzeń
publiczna)

2. Wspólnoty społeczne i ich rola w kształtowaniu przestrzeni publicznej
3. Człowiek a przestrzeń – urbanizacja, uwarunkowania życia społeczno-gospodarczego
4. Obszary życiowe w przestrzeni publicznej a planowanie przestrzenne
5. Miasto i wieś jako miejsce do życia człowieka i przestrzeń do rozwoju więzi społecznych
6. Zróżnicowania społeczno-gospodarcze między poszczególnymi miejscami życia człowieka
7. Włączenie społeczne jako rewitalizacja życia w przestrzeni publicznej
8. Społeczny wymiar przestrzeni publicznej – w tym patologie społeczne i gentryfikacja
9. Nowe tendencje w przestrzeni i wyzwania dla polityki przestrzennej – rozwój zrównoważony,

prawo do czystego powietrza, inkluzja społeczna grup dyskryminowanych
10. Infrastruktura i usługi publiczne 
11. Przestrzeń czasu wolnego
12. Ochrona dziedzictwa kulturowego

Literatura 
obowiązkowa

1. L. Kupiec, Gospodarka przestrzenna. Białystok 2004
2. J. Ghel, Miasta dla ludzi, RAM Sp. z o. o., Kraków 2014

Literatura 
uzupełniająca

1. B.R. Barber, Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta,
Muza, Warszawa 2014.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

 Konwersatorium  z zastosowaniem nowoczesnych metod (prezentacja  multimedialna,
materiały filmowe)

 praca w grupach – projekt 

Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny, program prezentacyjny (Power Point, Prezi), konspekt wykładu i ćwiczeń,
teksty studiów przypadku, podręczniki, książki, materiały internetowe.

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Nie dotyczy

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  Warunkiem  wstępnym  zaliczenia  jest  obecność  na  min.  3/4  godzin  zajęć  w  ramach
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ćwiczeń.
 Zaliczenie następuje po przedłożeniu oraz uzyskaniu zaliczenia z pracy grupowej.

 Zaliczenie  pracy  semestralnej  warunkuje  możliwość  przystąpienia  do  zaliczenia
końcowego.

Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ocena zaliczeniowa:
 Obecność: warunek sine qua non  (min. 3/4 godzin)

 Aktywny udział w zajęciach potwierdzający umiejętności i kompetencje

 Kolokwium (lub kolokwia) potwierdzające zdobytą wiedzę 

 Test zawierający pytania zamknięte i otwarte, oceniany w skali:
100%-93% 92%-85% 84%-75% 74%-67% 66%-55% <55%
Ocena: 5,0 Ocena: 4,5 Ocena: 4,0 Ocena: 3,5 Ocena: 3,0 Ocena: 2,0

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena końcowa składa się w 2/3 z oceny uzyskanej podczas zaliczenia pisemnego oraz w 1/3 z
oceny uzyskanej podczas ćwiczeń. Uzyskanie oceny niedostatecznej z któregokolwiek z elementów
jest równoznaczne z uzyskaniem końcowej oceny niedostatecznej.

Warunki zaliczenia Konieczne jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części przedmiotu, czyli pracy podczas ćwiczeń i
testu.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Metodologia badań marketingowych i rynkowych
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin 
w semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

W-10
Ćw-10

Punkty ECTS 2
Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład, ćwiczenia
Cele przedmiotu  Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu prowadzenia badań marketingowych i 

rynkowych.
 Nabycie umiejętności planowania badań marketingowych i rynkowych.
 Poznanie praktyki przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia badań marketingowych i 

rynkowych.
Kod efektu kształcenia dla

przedmiotu
Opis efektów kształcenia

Wiedza
KW1 Wyjaśnia znaczenie badań marketingowych i rynkowych w procesie zarządzania 

przedsiębiorstwem.
KW2 Zna podstawową terminologię z zakresu metodologii badań marketingowych i rynkowych.

Umiejętności
KU1 Planuje badania marketingowe i rynkowe ukierunkowane w oparciu o poprawny 

metodologicznie projekt badawczy
KU2 Krytycznie analizuje wyniki badań marketingowych i rynkowych. 

Kompetencje społeczne
KK1 Ma świadomość potrzeby ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu prowadzenia badań 

marketingowych i rynkowych.
KK2 Ma świadomość problemów etycznych związanych z prowadzeniem badań marketingowych i 

rynkowych.
Kod efektu kształcenia

dla przedmiotu
Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do

efektów zdefiniowanych dla programu studiów
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu kształcenia

KW1 K_W14; K_W07  aktywność w dyskusji
 egzamin pisemny

KW2 K_W01; K_W02  aktywność w dyskusji
 egzamin pisemny

KU1 K_U03; K_U10, K_U20  zajęcia warsztatowe w zespole
 praca zaliczeniowa
 aktywność w dyskusji
 egzamin pisemny

KU2 K_U05, K_U20  zajęcia warsztatowe w zespole
 praca zaliczeniowa
 aktywność w dyskusji

KK1 K_K01  aktywność w dyskusji
KK2 K_K04  aktywność w dyskusji

Nakład pracy studenta w godzinach dydaktycznych
Stacjonarne
Wykład = 
Ćwiczenia =

Niestacjonarne
Wykład = 10
Ćwiczenia = 10
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Przygotowanie do ćwiczeń =
Przygotowanie do wykładu = 
Przygotowanie do egzaminu = 
Realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 
inne (jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów ECTS:
W tym w ramach zajęć praktycznych:

Przygotowanie do ćwiczeń = 10h
Przygotowanie do wykładu = 10h
Przygotowanie do egzaminu = 10h
Realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 
inne (jakie) =
RAZEM: 50h
Liczba punktów ECTS: 2
W tym w ramach zajęć praktycznych: 1

Wymagania wstępne Nie dotyczy
Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

1. Informacja rynkowa - sposoby gromadzenia.
2. Rodzaje danych. Dane wtórne i pierwotne.
3. Rodzaje badań. Badania ilościowe i jakościowe.
4. Cele i metody badań marketingowych.
5. Postawy konsumenckie.
6. Etapy badań marketingowych.
7. Konstruowanie narzędzi pomiarowych.
8. Dobór próby.
9. Etyka badań marketingowych i rynkowych.
10. Analiza danych ilościowych i jakościowych.

Literatura 
obowiązkowa

1. Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2016.

2. Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2018.

3. Maison D., Stasiuk K., Psychologia konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2017.

Literatura 
uzupełniająca

1. Kaczmarczyk St., Badania marketingowe: podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.
2. Dąbrowska A., Wódkowski A. (red.) Badania marketingowe: praktyka nauce - nauka 

praktyce. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2015.
3. Mazurek-Łopacińska K., Badania rynkowe, Wydawnictwom Uniwersytetu Ekonomicznego, 

Wrocław 2011.
Metody nauczania 
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej 
i e-learning)

 Wykład konwersatoryjny
 prezentacja multimedialna
 dyskusja
 praca w grupach i indywidualna
 studium przypadku

Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny
Projekt (o ile jest 
realizowany)

nie dotyczy

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu
Forma i warunki 
zaliczenia:

 Obecność i aktywność na zajęciach
 Zaliczenie zadań praktycznych zleconych podczas ćwiczeń.
 Zaliczenie egzaminu obejmującego swoim zakresem treści wykładu i ćwiczeń.

Oceny cząstkowe 
(formujące):

 Egzamin pisemny – test wiedzy.
 Przygotowanie poprawnego metodologicznie projektu badań marketingowych i 

rynkowych.
 Aktywność na zajęciach oceniana każdorazowo

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

 Średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.
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Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarczd
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K-15

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć konwersatorium

Cele przedmiotu
Poznanie uwarunkowań i specyfiki współczesnych stosunków gospodarczych.
Nabycie umiejętności efektywnej analizy współczesnych stosunków gospodarczych oraz 
konsekwencji prowadzonych przez poszczególne państwa polityk gospodarczych.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Opisuje charakterystyczne cechy zagranicznej polityki gospodarczej państw.

KW_02 Omawia specyfikę międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Umiejętności

KU_01 Analizuje efektywność prowadzonych przez państwa w sferze międzynarodowej polityk 
gospodarczych.

KU_02 Analizuje konsekwencje prowadzonej przez państwo zagranicznej polityki gospodarczej dla 
efektywności działań przedsiębiorstwa.

Kompetencje społeczne

KK_01 Jest świadomy konieczności poszerzania swojej wiedzy z zakresu współczesnych stosunków 
gospodarczych.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W08, K_W14 Zaliczenie pisemne
KW_02 K_W15, K_W16, K_W19 Zaliczenie pisemne
KU_01 K_U03 Dyskusja
KU_02 K_U08 Dyskusja
KK_01 K_K06 Dyskusja

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
konwersatorium =J. Rymarczyk, Międzynarodowe 
stosunki gospodarcze, Warszawa 2010.

przygotowanie do konwersatorium =

Niestacjonarne
wykład =
konwersatorium = 15
przygotowanie do konwersatorium = 15
Studiowanie literatury przedmiotu = 18
przygotowanie do wykładu =
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przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

przygotowanie do zaliczenia = 25
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania  wstępne Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i polityki gospodarczej państwa.

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

1. Relacja między polityką gospodarczą państwa a międzynarodową polityką gospodarczą.
2. Teoretyczne ujęcia międzynarodowych stosunków gospodarczych.
3. Polityka  gospodarcza  państwa  -  liberalizm  a  protekcjonizm  w  stosunkach

gospodarczych.
4. Polityka finansowa, fiskalna i rynku pracy w perspektywie międzynarodowej.
5. Użyteczność i wykorzystanie wskaźników makroekonomicznych, w tym PKB.
6. Polityka  handlowa  państwa  i  bilans  handlowy.  Instrumenty  zagranicznej  polityki

gospodarczej.
7. Organizacje gospodarcze działające w sferze międzynarodowej.
8. Obrót czynnikami produkcji w sferze międzynarodowej.
9. Międzynarodowe stosunki finansowe. Rola MFW i Banku Światowego. Inwestycje na

arenie międzynarodowej.
10. Istota Wspólnej Polityki Handlowej UE.
11. Cele polityki gospodarczej Polski, wybranych państw UE, USA i Chin.

Literatura 
obowiązkowa

T. Michałowski, E. Oziewicz, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2013.
J. Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2015.

Literatura 
uzupełniająca

S. Miklaszewski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Warszawa 
2006.
R. Kisiel, R. Marks-Bielska, Polityka gospodarcza (wybrane zagadnienia), Olsztyn 2013.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośrednie:
Wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, dyskusja, burza mózgów.

E-learning:

Pomoce dydaktyczne Projektor multimedialny

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną.
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Zaliczenie pisemne - pytania otwarte.
Aktywność podczas dyskusji oceniana każdorazowo.

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena końcowa jest wyliczana w oparciu o oceny formujące. 70% oceny końcowej stanowi
ocena z zaliczenia pisemnego, a 30% z oceny aktywności podczas zajęć.

Warunki zaliczenia Uzyskanie pozytywnych ocen formujących.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Podstawy logistyki
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

W-10

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.

Forma zajęć wykłady

Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami stosowanymi w planowaniu i 
zarządzaniu logistycznym oraz z metodami planowania logistycznego w organizacji. 
Nabycie umiejętności oceny efektywności systemów logistycznych.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Opisuje poziomy planowania logistycznego w działalności gospodarczej.

KW_02 Omawia systemy zarządzania logistycznego stosowane w przedsiębiorstwach.

Umiejętności

KU_01 Analizuje i krytycznie ocenia plany logistyczne przedsiębiorstwa.

KU_02 Analizuje efektywność zarządzania systemami logistycznymi.

KU_03 Analizuje bliższe i dalsze otoczenie systemu logistycznego.

Kompetencje społeczne

KK_01 Posługuje się specjalistycznym słownictwem z zakresu logistyki.

KK_02 Rozwiązuje problemy z zakresu logistyki, pracując w zespole.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W10 Test wiedzy
KW_02 K_W19 Test wiedzy
KU_01 K_U02 Test wiedzy, dyskusja
KU_02 K_U015 Test wiedzy, dyskusja
KU_03 K_U02 Test wiedzy, dyskusja
KK_01 K_K01 Dyskusja
KK_02 K_K02 Dyskusja

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
konwersatorium =
przygotowanie do konwersatorium =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =

Niestacjonarne
wykład =
konwersatorium = 15
przygotowanie do konwersatorium = 30
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do zaliczenia = 20
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realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Studiowanie literatury przedmiotu = 8
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Wymagania  wstępne

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

1. Pojęcie logistyki. Podysystemy logistyczne. Typologie systemów logistycznych.
2. Otoczenie systemu logistycznego. Elementy składowe i  charakterystyka infrastruktury

logistycznej.
3. Zarządzanie łańcuchem dostaw.
4. Planowanie jako istotny aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poziomy planowania.

Cykle i okresy planowania.
5. Metody planowania w logistyce. Strategia logistyczna i jej kompatybilność ze strategią

przedsiębiorstwa.
6. System i metody sterowania w logistyce. Planowanie potrzeb w sieciach zaopatrzenia i

dystrybucji.
7. Decyzje logistyczne.
8. Analiza zarządzania logistycznego w wybranych przedsiębiorstwach.

Literatura 
obowiązkowa

Śliżewska J., Stochaj J., Podstawy logistyki. Podręcznik do nauki zawodów z branży 
logistyczno-spedycyjnej, Warszawa 2019.

Literatura 
uzupełniająca

Śliwczyński B., Planowanie logistyczne, Poznań 2008.
Bendkowski J, Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Gliwice 2005.
Bendkowski J., Pietrucha-Pacut M., Podstawy logistyki w dystrybucji, Gliwice 2005.
Blaik P., Bruska A., Kauf S., Matwiejczuk R., Logistyka w systemie zarządzania 
przedsiębiorstwem, Warszawa 2013.
Gołembska E., Logistyka, Warszawa 2012.
Kozłowski R., Nowoczesne rozwiązania w logistyce, Warszawa 2013.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośrednie:
Wykład konwersatoryjny, burza mózgów, prezentacje multimedialne, dyskusja.

E-learning:

Pomoce dydaktyczne Projektor multimedialny

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną.
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Test jednokrotnego wyboru. Aktywność podczas dyskusji.

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen formujących.

Warunki zaliczenia Uzyskanie pozytywnych ocen formujących.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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SYLABUS PRZEDMIOTU

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Podstawy prawa karnego
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

W-10
Cw-10

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu

- poznanie roli prawa karnego i prawa wykroczeń w ogólnym systemie prawa publicznego w 
Polsce
- nabycie wiedzy na temat związku pomiędzy prawem karnym i prawem wykroczeń a 
funkcjonowaniem administracji publicznej (rządowej i samorządowej)
- umiejętność skorzystania z odpowiednich przepisów karnych w celu ochrony obywateli i 
interesu społecznego w sytuacji zagrożeń, konieczności udzielenia podstawowej pomocy 
prawnej interesantowi lub podjęcia niezbędnej decyzji w sytuacji kryzysowej

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Ma wiedzę o miejscu i  usytuowaniu prawa karnego w całym systemie prawa publicznego w 
Polsce, zapoznaje się z rolą przypisaną tej gałęzi prawa w odniesieniu do obszaru działania 
przedsiębiorstwa i wyjaśnia w jakich przypadkach prawo karne i prawo wykroczeń krzyżuje się
z działalnością gospodarczą

KW_02 definiuje podstawowe pojęcia związane z budową przepisów prawa karnego oraz rozróżnia 
czym jest przestępstwo i czym różni się ono od wykroczenia, opisuje zasady ponoszenia 
odpowiedzialności karnej za czyny zabronione, rozróżnia kary i środki karne , potrafi w 
podstawowym stopniu opisać zasady modyfikacji wymiaru kary w kierunku złagodzenia lub 
zaostrzenia jej wymiaru

KW_03 Opisuje procesy zmian we współczesnych przedsiębiorstwach oraz towarzyszące im zjawiska 
społeczne do których znajdują zastosowanie przepisy prawa karnego

Umiejętności

KU_01 Interpretuje i ocenia zachowania wskazujące na możliwość naruszenia obowiązującego 
porządku prawnego , które pojawiają się w działalności gospodarczej, wybiera sposób takiego 
wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku aby nie dopuścić do wejścia w kolizję 
z odpowiedzialnością za przestępstwo lub wykroczenie

KU_02 Analizuje źródła i przyczyny przestępczości oraz zjawiska patologii społecznej, a także 
wskazuje ich wpływ na kierunek działań instytucji ochrony prawnej i bezpieczeństwa 
publicznego 

KU_03 Analizuje, ocenia i uzasadnia  rozwiązania dotyczące konkretnych problemów w tym zaliczane
do sytuacji kryzysowej z którymi zetknął się na zajmowanym w strukturze  przedsiębiorstwa
stanowisku,  umie  wykorzystać  możliwości  jakie  przyznają  mu  wybrane  przepisy  dla
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przeciwdziałania  zamachom  na  dobra  chronione  prawem  bez  narażenia  się  na
odpowiedzialność karną,

Kompetencje społeczne

KK_01 Identyfikuje istotne problemy i dylematy związane z przyszłym wykonywaniem zawodu 
wykazując odpowiedzialność za jakość wykonywanych obowiązków służbowych dbając o 
ochronę interesu ustanowionego prawem w działalności przedsiębiorstwa. 

KK_02 Dostrzega znaczenia właściwej postawy etyczno-moralną zapobiegającej utracie pozytywnego
wizerunku pracownika sektora prywatnego w odbiorze społecznym, zachowuje rozwagę w 
prezentowaniu własnych opinii, wykazuje wrażliwość na pojawiające się patologie w 
funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W01 - aktywność w dyskusji
-zaliczenie pisemne

KW_02 K_W02 - aktywność w dyskusji
- zadania wykonywane na 
ćwiczeniach
- zaliczenie pisemne

KW_03 K_W08 - aktywność w dyskusji
- zaliczenie pisemne                        

KU_01 K_U01, K_U11 - zadania wykonywane na 
ćwiczeniach,
- zaliczenie pisemne

KU_02 K_U03, K_U11 - zadania wykonywane na 
ćwiczeniach
- zaliczenie pisemne

KU_03 K_U07, K_U11 - aktywność w dyskusji
- zadania wykonywane na 
ćwiczeniach
- zaliczenie pisemne

KK_01 K_K04 - udział w dyskusji
- zadania wykonywane w grupach na 
ćwiczeniach
- zaliczenie pisemne

KK_02 K_K04 - praca w zespole
- zaangażowanie w dyskusji
- zaliczenie pisemne

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
ćwiczenia =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
wykład = 10
ćwiczenia = 10
przygotowanie do konwersatorium = 20
przygotowanie do wykładu = 15
przygotowanie do egzaminu = 18
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5

Wymagania  wstępne W zakresie podstawowym wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu Podstaw



Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

prawoznawstwa i Logiki prawniczej
Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładzie: 
- Pojęcie prawa karnego i jego funkcje 
- Źródła prawa karnego 
- Podstawowe zasady prawa karnego 
- Ustawowe znamiona przestępstwa i wykroczenia 
- Podział przestępstw i wykroczeń 
- Określenie społecznej szkodliwości czynu 
- Formy stadialne przestępstwa i wykroczenia 
- Formy zjawiskowe przestępstwa i wykroczenia 
- Wiek a odpowiedzialność za przestępstwo i wykroczenie 
-  Zasady  odpowiedzialności  za  przestępstwo  i  wykroczenie  w  oparciu  o  stronę
podmiotową 
- Obowiązywanie ustawy karnej pod względem miejsca i osób 
-  Okoliczności  wyłączające odpowiedzialność karną ze względu na brak bezprawności
czynu 
- Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną ze względu na brak winy 
- Zbieg przepisów i zbieg przestępstw ustawy karnej 
- Problematyka kar i środków karnych w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń
- Środki związane z poddaniem sprawcy próbie 
- Nadzwyczajne złagodzenie lub obostrzenie wymiaru kary w kodeksie karnym i kodeksie
wykroczeń, 
- Środki zabezpieczające 
- Uchylenie karalności za przestępstwo i wykroczenie 
- Czyny przepołowione – obszary styczne przestępstw i wykroczeń 

Treści realizowane na ćwiczeniach:
-  Pojęcie  wykroczenia.  Różnice  pomiędzy  przestępstwem a  wykroczeniem.  Ustawowe
znamiona wykroczeń 
-  Podział  wykroczeń ze względu na:  podmiot,  zachowanie  się sprawcy,  skutek, stronę
podmiotową, sankcję karną, tryb ścigania, typ przestępstwa, stopień realizacji 
- Stadialne formy popełnienia wykroczenia. Zjawiskowe formy popełnienia wykroczenia 
- Zasady odpowiedzialności za wykroczenia 
- Kary i środki karne 
- Systematyka części szczególnej kodeksu wykroczeń (rodzajowy przedmiot ochrony) 
-  Ustawowe  znamiona  wybranych  wykroczeń  przeciwko  porządkowi  i  spokojowi
publicznemu 
- Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 
- Ustawowe znamiona wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 
- Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko osobie 

Literatura 
obowiązkowa

A. Marek, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dla studentów administracji. Toruń 
2009,
L. Gardocki, Prawo karne. Warszawa 2003
A. Marek, Prawo wykroczeń( materialne i procesowe). Warszawa 2004,

Literatura 
uzupełniająca

M. Bojarski, Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna. Warszawa 2006,
V. Konarska-Wrzosek, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń. Toruń 2012
A. Marek, Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach. Toruń 2007
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Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
- Wykład
- Dyskusja
- Praca w grupach
- Analiza treści przepisów wraz z dyskusją
- Konsultacje

Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny, podręczniki, teksty aktów prawnych, założenia do ćwiczeń

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: - zaliczenie pisemne w formie testu wiedzy i opisanie 3 zadań sprawdzających umiejętności,
- prace pisemne obejmujące zadania  wykonane podczas ćwiczeń.

Oceny cząstkowe 
(formujące):

-  ocena  aktywności  w  dyskusjach  kierowanych  i  innych  formach  zajęć   dydaktycznych
sprawdzających  wiedzę  i  rozumienie  teorii,  umiejętności  posługiwania  się  rzeczowymi
argumentami  rozwiązywania  istotnych   problemów  -  stanowi  1/3  oceny  zaliczeniowej  z
ćwiczeń.
- ocena wykonania zadań praktycznych stanowi 2/3 oceny zaliczeniowej z ćwiczeń i ustalana
jest na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen otrzymanych oddzielnie za każde
zrealizowane zadania sprawdzające wiedze i umiejętności posługiwania się nimi w praktyce;
pod warunkiem obecności na wszystkich zajęciach ćwiczeniowych  lub zaliczenia tematyki
ćwiczeń w razie usprawiedliwionej nieobecności.
-  ocena  z  zaliczenia  pisemnego  (pytania  testowe,  pytania  otwarte)  weryfikujące  efekty
kształcenia określone dla przedmiotu.
Praca pisemna oceniana jest według skali:
2,0 wynik < 51%max  i żadna poprawna odpowiedź na pytania otwarte
3,0 wynik 51-60% max i jedna poprawna odpowiedź na pytanie otwarte
3,5 wynik 61-70% max i jedna poprawna odpowiedź na pytanie otwarte
4,0 wynik 71-80% max i dwie poprawne odpowiedzi na pytania otwarte
4,5 wynik 81-90% max i dwie poprawne odpowiedzi na pytania otwarte
5,0 wynik 91-100% max i trzy poprawne odpowiedzi na pytania otwarte

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się z 2/3 oceny uzyskanej  z końcowego
zaliczenia pisemnego (pytania testowe do wyboru i pytania otwarte) obejmujące całość zajęć
(wykładów  i  ćwiczeń),  podstawowej  literatury  i  aktów  normatywnych  oraz  1/3  oceny
zaliczeniowej  ćwiczeń i  aktywności  na zajęciach (udział  w dyskusji,  stosowanie  rzetelnej
dyskusji)

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest  otrzymanie pozytywnej  oceny ze  wszystkich form
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych określonych dla sylabusu

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Podstawy rynku kapitałowego
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K-15

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Konwersatorium

Cele przedmiotu
Student poznaje najważniejsze mechanizmy rynku kapitałowego i metody pozyskiwania 
na nim kapitału. Przedstawione zostaną najważniejsze kwestie związane z 
funkcjonowaniem rynku papierów wartościowych oraz działalnością GPW.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 stosując odpowiednią terminologię, omawia instrumenty rynku kapitałowego.

KW_02 przedstawia organizację rynków kapitałowych, w tym GPW.

Umiejętności

KU_01 analizuje rynek kapitałowy stosując zróżnicowane metody.

KU_02 przeprowadza wycenę instrumentów finansowych.

Kompetencje społeczne

KK_01 jest świadomy ryzyka związane z inwestowaniem na rynku kapitałowym.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W02, K_W04 Zaliczenie pisemne
KW_02 K_W04, K_W19, K_W20, Zaliczenie pisemne
KU_01 K_U03, K_U08 Dyskusja, praca zespołowa
KU_02 K_U15 Dyskusja, praca zespołowa
KK_01 K_K03 Dyskusja, praca zespołowa

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
konwersatorium =
przygotowanie do konwersatorium =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 

Niestacjonarne
wykład =
konwersatorium = 15
przygotowanie do konwersatorium = 15
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do zaliczenia = 23
Studiowanie literatury = 20
e-learning = 
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zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania  wstępne

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Rynek  kapitałowy  a  rynek  finansowy.  Istota,  struktura  i  funkcje  rynku  kapitałowego.
Segmentacja  rynku  kapitałowego.  Uczestnicy  rynku  kapitałowego.  Rynek  papierów
wartościowych. Działalność biur maklerskich.
Pozyskiwanie  kapitału  na  rynku  kapitałowym.  Emisja  akcji  i  obligacji. Wycena  papierów
wartościowych. Zaządzanie nadwyżkami w przedsiębiorstwie. Inwestycje finansowe.
Instytucje nadzorujące i rozliczeniowe na rynku kapitałowym.
Analizowanie rynku kapitałowego. Funkcjonowanie GPW.
Ryzyko finansowe.
Podstawy analizy portfelowej.

Literatura 
obowiązkowa

Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Warszawa 2018.

Literatura 
uzupełniająca

Bień W., Rynek papierów wartościowych, Warszawa 2008.
Ostrowska E., Rynek kapitałowy, funkcjonowanie i metody oceny, Warszawa 2007.
Thiel S., Rynek kapitałowy i terminowy, Warszawa 2010.
Nawrot W., Rynek kapitałowy i jego rozwój, Warszawa 2010.
Szrama M., Instrumenty rynku finansowego, Warszawa 2010.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośrednie:
Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca zespołowa, studium przypadku.

E-learning:

Pomoce dydaktyczne Projektor multimedialny

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną.
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ocena  prac  przygotowywanych  w  grupie;  Ocena  aktywności  podczas  dyskusji;  Ocena  z
zaliczenia pisemnego.

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Zaliczenie pisemne - 50%; Aktywność podczas dyskusji - 25%; Praca w grupie - 25%.

Warunki zaliczenia Zaliczenie wszystkich elementów składających się na ocenę końcową.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Wydział Administracji

SYLABUS PRZEDMIOTU
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Podstawy statystyki dla przedsiębiorców
Profil kształcenia: profil praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K-15

Punkty ECTS  3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Konwersatorium

Cele przedmiotu
Opanowanie podstaw teoretycznych, właściwe zastosowania metod statystycznych w 
administracji. 
Nabycie umiejętności prowadzenia samodzielnych analiz statystycznych danych masowych.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                       Wiedza

KW_01 Posiada uporządkowaną wiedzę o rodzajach badań statystycznych wykorzystywanych w 
przedsiębiorstwie, metodach statystycznych i technikach badawczych wykorzystywanych w 
procesie zarządzania przedsiębiorstwem, rozumie przydatność wyników badań statystycznych
w zarządzaniu i prognozowaniu zjawisk masowych.

KW_02 Posiada podstawową wiedzę z zakresu analizy różnego rodzaju ciągów statystycznych.

     Umiejętności

KU_01 Potrafi krytycznie interpretować  i oceniać na podstawie statystycznych zjawiska społeczne, 
trendy i wzajemne współistnienie procesów.

KU_02 Posiada podstawowe umiejętności z zakresu statystyki opisowej, które pozwalają na 
analizowanie wyników badań oraz na planowanie i prowadzenie prostych analiz; 
potrafi także dokonać numerycznej i graficznej prezentacji wyników.

  Kompetencje społeczne

KK_01 Ma świadomość konieczności uzupełniania i rozwijania swojej wiedzy z zakresy statystyki 
opisowej, a także dokonywania oceny swoich kompetencji w zakresie metod stosowanych w 
statystyce.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W09 zaliczenie pisemne
KW_02 K_W10 zaliczenie pisemne

KU_01 K_U01
praca indywidualna na ćwiczeniach
zaliczenie pisemne części 
umiejętnościowej

KU_02 K_U07
praca indywidualna na ćwiczeniach
zaliczenie pisemne części 
umiejętnościowej

KK_01 K_K01 zaliczenie pisemne
Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych
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Stacjonarne
wykład =
ćwiczenia =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
wykład = 
konwersatorium= 15
przygotowanie do konwersatorium= 20
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do zaliczenia= 15
realizacja zadań projektowych = 15
e-learning = 0
zaliczenie/egzamin = 5
inne  (jakie) = 5 (konsultacje)
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5

Wymagania wstępne Brak
Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

 Podstawowe pojęcia statystyki procesów masowych. 

 Zbiorowość statystyczna i jej rodzaje.

 Cechy statystyczne- grupowanie i podział zmiennych cech ilościowych i 
jakościowych, 

 Skale pomiarowe i ich rodzaje.

 Badania statystyczne - rodzaje, etapy i przedmiot badań statystycznych.

 Obserwacja statystyczna, opracowanie i weryfikacja materiału statystycznego. 

 Formy prezentacji szeregów statystycznych, tablice statystyczne, prezentacja 
graficzna, opisowa.

 Statystyczne miary rozkładów cech: przeciętne i zróżnicowane oraz współczynniki 
asymetrii i koncentracji. 

 Analiza współzależności - korelacja i regresja liniowa zmiennych cech ilościowych,
testy istotności.

Ćwiczenie  1.  Analiza  statystyczna  dobowego  zużycia  wody  przez  mieszkańca  osiedla
mieszkaniowego 

 Programowanie badania

 Gromadzenie materiału statystycznego (obserwacja statystyczna)

 Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego

 analiza wyników
Ćwiczenie 2. Analiza korelacyjna i regresyjna wybranego procesu produkcyjnego

 określanie stopnia i rodzaju współzależności cech

 obliczenie współczynnika korelacji liniowej Pearsona.

 estymacja parametrów równania regresji liniowej

 analiza wyników

Literatura
Obowiązkowa

 Dusza D. — Podstawy statystyki dla studentów administracji, WSA Bielsko-Biała,
2010.

Literatura 
uzupełniająca

Jóżwiak J., Podgórski J. — Statystyka od podstaw , PWE Warszawa, 2006, 
 Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. — Statystyka - elementy teorii i zadania, 

Akademia Ekonomiczna, Wrocław, 2006, 

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej 
i e-learning)

W formie bezpośredniej:
 Wykład 

 Ćwiczenia audytoryjne

 Konsultacje

Pomoce dydaktyczne     rzutnik multimedialny, materiały do ćwiczeń, podręczniki
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Projekt (o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  zaliczenie pisemne w formie testu 20 pytań (jednokrotnego wyboru) oraz 5 zadań
na obliczenia charakterystyk różnego rodzaju szeregów statystycznych. 

Oceny cząstkowe 
(formujące):

 Sprawdzanie bieżącej wiedzy w formie pisemnej w skali 2,0 do 5,0.  

 Ocena wykonanych ćwiczeń w skali od 2,0 do 5,0. 

 Ocena z zaliczenia pisemnego (test i zadania) według skali:
2,0 wynik < mniej niż 70%  odpowiedzi poprawnych
3,0 wynik 71-75% odpowiedzi poprawnych
3,5 wynik 76-80% odpowiedzi poprawnych
4,0 wynik 81-85% odpowiedzi poprawnych
4,5 wynik 86-90% odpowiedzi poprawnych 

                5,0 wynik 91-100% odpowiedzi poprawnych

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w 0,1 z oceny bieżącego sprawdzania
wiedzy, w 0,3 oceny z ćwiczeń audytoryjnych i w 0,6 oceny zaliczenia pisemnego (pytania
testowe i zadania) obejmujące całość programu zajęć (wykłady i ćwiczenia).
 Ocena końcowa stanowi zaokrąglenie:

niedostateczny      - od 2,00 do 2,50
dostateczny           - od 2,51 do 3,00
dostateczny plus   - od 3,01 do 3,50
dobry                     - od 3,51 do 4,00
dobry plus             - od 4,01 do 4,50
bardzo dobry         - od 4,51 do 5,00

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest  otrzymanie pozytywnej  oceny ze wszystkich form
zaliczenia  potwierdzających  osiągnięcie  efektów  kształcenia  w  zakresie  wiedzy,
umiejętności  i kompetencji społecznych określonych dla przedmiotu.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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SYLABUS PRZEDMIOTU
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K - 15

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący

wykład

ćw./lab/ sem./pros.

Forma zajęć Konwersatorium

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z istotą polityki regionalnej, ewolucją jej podstaw teoretycznych oraz 
celów, podmiotów i instrumentów. Celem praktycznym, realizowanym na ćwiczeniach i 
konwersatoriach, jest zapoznanie słuchaczy z zasadami sporządzania programów 
operacyjnych rozwoju regionalnego, a następnie redagowania wniosków o środki pomocowe w
ramach europejskiej polityki regionalnej.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Student ma wiedzę o miejscu ekonomii regionalnej w systemie nauk ekonomicznych oraz 
ewolucji poglądów teoretycznych na rozwój regionalny.

KW_02 Student rozpoznaje podstawowe pojęcia i kategorie z zakresu polityki regionalnej.

KW_03 Student posiada podstawową wiedzę na temat źródeł finansowania polityki regionalnej i 
sposobu pozyskiwania środków na działania aktywizujące rozwój regionalny

Umiejętności

KU_01 Student interpretuje i ocenia zjawiska społeczno-ekonomiczne w obszarze rozwoju 
regionalnego i polityki regionalnej

KU_02 Student rozpoznaje uwarunkowania rozwoju regionalnego i potrafi zidentyfikować przyczyny 
zróżnicowania poziomu rozwoju regionów 

KU_03 Student analizuje, ocenia i uzasadnia rozwiązania dotyczące konkretnych problemów polityki 
regionalnej podejmowane przez różne szczeble administracji publicznej

Kompetencje społeczne

KK_01 Ma świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego 
podnoszenia swoich kwalifikacji 

KK_02 Określa priorytety ogólne i szczegółowe w realizowanych przez siebie lub zespół zadaniach 
praktycznych w dziedzinie polityki regionalnej realizowanej przez administrację publiczną 

KK_03 Wykazuje aktywność w myśleniu na temat aktywizowania rozwoju regionalnego, jest 
kreatywny.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W01 Zaliczenie ustne
KW_02 K_W03 Zaliczenie ustne
KW_03 K_W13 Zaliczenie ustne
KU_01 K_U01 Aktywność w dyskusji
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KU_02 K_U04 Prezentacja wraz z dyskusją
KU_03 K_U13 Zaangażowanie w dyskusji
KK_01 K_K01 Dyskusja
KK_02 K_K03 Prezentacja projektu zespołowego
KK_03 K_K09 Prezentacja projektu 

indywidualnego 
Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
konwersatorium =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych = 
e-learning/ konsultacje =
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) = 
RAZEM: 
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
wykład =
konwersatorium = 15
przygotowanie do ćwiczeń/konwersatoriów = 15
przygotowanie do wykładu = 15
przygotowanie do egzaminu = 20
realizacja zadań projektowych =
e-learning/konsultacje = 5
zaliczenie/egzamin = 5
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5

Wymagania  wstępne Zaliczenie zajęć z mikro- i makro-ekonomii oraz podstaw prawa administracyjnego

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Wyjaśnienie  podstawowych  pojęć:  region,  regionalizacja,  regionalizm;  polisemiczny
charakter  kategorii  regionu;  region  jako  przedmiot  i  podmiot  w  polityce  regionalnej.
Decentralizacja a dekoncentracja i subsydiarność. 
Ewolucja poglądów na rozwój regionalny: paradygmaty rozwoju regionalnego i ich wpływ na
ewolucję postrzegania polityki regionalnej. 
Definicje  tradycyjnej  („starej”)  i  nowej  (aktualnej)  polityki  regionalnej:  ewolucja  ich  celów,
podmiotów  i  instrumentów.  Wyjaśnienie  istoty  rozwoju  lokalnego  oraz  pojęcia  rozwoju
terytorialnego.
Geneza  i  syntetyczne  przedstawienie  ewolucji  europejskiej  polityki  regionalnej:  jej
podstawowe zasady oraz źródła finansowania.
Programy  operacyjne  w  Polsce  w  latach  2007-13  oraz  2014-2020  ze  szczególnym
uwzględnieniem programów rozwoju regionalnego i europejskiej współpracy terytorialnej

Literatura 
obowiązkowa

I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 
I. Pietrzyk, Wspólnotowa polityka spójności społeczno-gospodarczej w nowej perspektywie 
finansowej 2007- 2013 [w:] Region w gospodarce opartej na wiedzy pod red. A. 
Jewtuchowicz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 95-110.
I.Pietrzyk,  Reforma  europejskiej  polityki  spójności  na  lata  2014-2020 [w:]  Zrozumieć
terytorium.  Idea  i  praktyka pod  red.  Aleksandry  Nowakowskiej,  Wyd.  Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2013r., s.149-168.

Literatura 
uzupełniająca

Komisja Europejska, Polityka regionalna, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, UE, 
Luksemburg 2014
https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_pl
portal funduszy europejskich Ministerstwa Rozwoju:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
wykład  problemowy,  analiza  strategii  i  programów  operacyjnych  rozwoju  regionalnego,
ocena projektów rozwoju lokalnego oraz dyskusja

E-learning:
Pomoce dydaktyczne Mapy, wykresy i schematy – prezentacja na slajdach; teksty programów operacyjnych

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_pl
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Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Na podstawie aktywności na konwersatorium

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Aktywność na konwersatorium– 35%
Zaliczenie ustne - 65%

Warunki zaliczenia Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Publiczne prawo gospodarcze
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki 2020/2021
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

w-10
ćw-10

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu Zapoznanie  studentów z podstawowymi  zagadnieniami dotyczącymi prawa gospodarczego.
Przygotowanie  studentów  do  analizy  problemów  gospodarczych,  w  tym  umiejętności
zakładania podmiotów gospodarczych.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
Wiedza

KW1 Umiejscawia prawo gospodarczego w systemie nauk społecznych oraz w systemie prawa. 

KW2 Wyjaśnia podstawowe pojęcia, funkcje, cele i zasady publicznego prawa  gospodarczego.

KW3 Potrafi  zidentyfikować  najważniejsze  problemy  gospodarcze  w  zakresie  działalności
gospodarczej, swobody i jej ograniczeń. Posiada uporządkowaną wiedzę o rodzajach badań
prowadzonych lub wykorzystywanych w publicznym prawie gospodarczym, przedstawianych
problemach  badawczych,  metodach  i  technikach  badawczych,  rozumie  przydatność
uzyskiwanych danych z zakresu zakładania spółek i innych podmiotów gospodarczych.

Umiejętności

KU1 Wskazuje  na  przyczyny  wybranych  kwestii  gospodarczych,  jak  modele  gospodarcze  
i w podstawowym zakresie przewiduje zmiany w przyszłości (np. w zakresie tworzenia spółki
europejskiej).  W  podstawowym  zakresie  interpretuje  prognozy  we  wskazanych  kwestiach:
modele  gospodarki,  nowe  podmioty  gospodarcze,  rozszerzanie  reglamentacji  działalności
gospodarczej podyktowanej zasadami bezpieczeństwa obrotu prawnego 

KU2 Analizuje i ocenia zmiany w prawodawstwie dotyczącym wybranych kwestii publicznego prawa
gospodarczego. 

KU3 Ocenia  konsekwencje  rozwiązań  stosowanych  w  polskim  prawie  gospodarczym,  polityce
gospodarczej i analizuje różnice pomiędzy przyjętymi rozwiązaniami w zakresie UE.

Kompetencje społeczne

KK1 Analizuje różne modele polityki  gospodarczej w kontekście prawnym, prezentuje w dyskusji
argumenty i kontrargumenty.

KK2 Rozumie  potrzebę  ustawicznego  podnoszenia  kwalifikacji,  uzupełniania  wiedzy  oraz
doskonalenia  umiejętności  praktycznych  warunkujących  efektywne i  praworządne  działania
administracji lub sprawne gospodarowanie

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW1 K_W01, K_W02, K_W05, K_W08, K_W09, K_W17, kolokwium, ocena aktywności na 
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K_W18 ćwiczeniach, egzamin
KW2 K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W18 kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach, egzamin
KW3  K_W02, K_W05, K_W08, K_W09, K_W18 kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach, egzamin
KU1 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U11, 

K_U16
kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KU2 K_U03, K_U04, K_U05,K_U16 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KU3 K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KK1 K_K01, K_K02, K_K06,  K_K09, kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin,

KK2 K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, K_K09 Kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład = 
ćwiczenia = 
przygotowanie do ćwiczeń = 
przygotowanie do wykładu = 
przygotowanie do egzaminu = 
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
 wykład = 10
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 20
przygotowanie do wykładu = 8
przygotowanie do egzaminu = 25
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania  wstępne Znajomość podstaw prawoznawstwa.

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładzie: 
1. Przedmiot prawa gospodarczego. Kwestie pojęciowe i definicyjne. 
2. Cele prawa gospodarczego publicznego założenia metodologiczne. Modele 

gospodarki zasada swobody działalności gospodarczej i jej ograniczenia: 
przedmiotowe i podmiotowe.

3. Podmioty publicznego prawa gospodarczego zasady ich tworzenia i 
funkcjonowanie. 

4. Prawo gospodarcze w kontekście źródeł krajowych i unijnych. 
5. Spółki jako charakterystyczne podmioty prowadzące działalność gospodarczą 

podziały spółek osobowych, kapitałowych, ich funkcjonowanie. 
6. Zezwolenia, koncesje, licencje. 
7.  Kodeks spółek handlowych a ustawa prawo przedsiębiorców jako najważniejsze 

akty prawne prawa gospodarczego. 
8. Papiery wartościowe jako forma obrotu w działalności gospodarczej: akcje, 

obligacje, pieniądz, czeki, weksle. 
9. Historyczne aspekty kultury prawnej w Europie w kontekście prawa 

gospodarczego.
10. Zakładanie podmiotów gospodarczych. 
11. Wyzwania w działalności gospodarczej w ramach UE.

Treści realizowane na ćwiczeniach:
1. Reglamentacja działalności gospodarczej. 
2. Koncesje, zezwolenia, licencje, zgody, działalność regulowana. 
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3. Zakres koncesjonowania i zezwoleń. 
4. Postępowanie w sprawach zezwoleń i koncesji. 
5. Samorządy specjalne. 
6. Sądownictwo polubowne (arbitraż).

Literatura 
obowiązkowa

1. A. Szafrański  Publiczne prawo gospodarcze C.H. Beck 2018
2. H. Gronkiewicz-Waltz , Wierzbowski M. Prawo gospodarcze. Zagadnienia 

administracyjnoprawne Wolters Kluwer Polska 2017
Literatura 
uzupełniająca

1. Prawo gospodarcze w pigułce C.H.Beck 2019
2. Prawo handlowe i gospodarcze repetytoria C.H. Beck 2019

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
 Wykłady

 Wykłady konwersatoryjne 

 Prezentacje multimedialne

  Dyskusja 

 Analiza danych statystycznych)

Pomoce dydaktyczne rzutnik multimedialny, teksty aktów normatywnych, kazusy, podręczniki

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  egzamin pisemny w formie opisowej

 praca/e  pisemne  zaliczeniowe  w  ramach  ćwiczeń  (ćwiczenie  praktyczne  oraz
kolokwium)

Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ćwiczenia:
 ocena aktywności w dyskusjach kierowanych, ćwiczenia praktyczne sprawdzające

wiedzę i rozumienie teorii (30% oceny),
 ocena z zaliczeń pisemnych – kolokwium/ów (70% oceny).

Wykład:
 ocena z pisemnego egzaminu ocenianego według skali:

 2,0 wynik < 51%max  

 3,0 wynik 51-60% max 

 3,5 wynik 61-70% max 

 4,0 wynik 71-80% max 

 4,5 wynik 81-90% max 

 5,0 wynik 91-100% max 
Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w 80% oceny uzyskanej z końcowego
egzaminu pisemnego obejmujące całość zajęć, a w 20% z oceny zaliczeniowej ćwiczeń.

Ocena końcowa według skali:
 średnia 3.0 -3,24 daje wynik dostateczny,

 średnia 3,25 do 3,74 daje wynik dostateczny plus,

 średnia 3,75 do 4,24 daje wynik dobry,

 średnia 4.25 do 4,74 daje wynik dobry plus,

 średnia powyżej 4,75 daje wynik bardzo dobry

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia  przedmiotu jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  ze  wszystkich  form
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności
i  kompetencji  społecznych  określonych  dla  przedmiotu.  Warunkiem  przystąpienia  do
egzaminu końcowego jest uzyskane i potwierdzone w indeksie zaliczenie ćwiczeń.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
przedmiot / przedmiot: Rachunkowość w przedsiębiorstwie
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

w-10
ćw-20

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu
Nabycie przez Studenta zasadniczej wiedzy teoretycznej z zakresu rachunkowości w 
przedsiębiorstwie. Zapoznanie się z formami oraz aspektami ich prowadzenia.
Opanowanie przez Studenta wiedzy wymaganej do sprawnego prowadzenia uproszczonej 
księgowości w działalności gospodarczej.

Kod efektu
kształcenia dla

przedmiotu

Opis efektów kształcenia
Wiedza

KW1 Zna proces rejestracji, zawieszenia i  zamknięcia działalności gospodarczej w kontekście 
rachunkowości. Opanował wiedzę z zakresu opodatkowania VAT.

KW2 Zna formy opodatkowania i ewidencji księgowej przedsiębiorstwa.

KW3 Rozpoznaje koszty i zna sposoby optymalizacji podatkowej.

Umiejętności

KU1 Zna i posługuje się w praktyce nomami i regułami prawnymi w zakresie ustawy o rachunkowości.

KU2 Dostrzega i rozwiązuje problemy związane z prowadzeniem ewidencji księgowej.

KU3 Orientuje się w sposobach i rodzajach opodatkowania , jest w stanie samodzielnie prowadzić 
uproszczoną księgowość.

Kompetencje społeczne

KK1 Dostrzega znaczenie znajomości obowiązujących norm prawnych oraz świadomości o 
zachodzących w nich zmianach dla właściwego prowadzenia ewidencji księgowej.

KK2 Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, uzupełniania wiedzy związanych z 
prawem podatkowym.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu kształcenia

KW1 K_W01, K_W02, K_W05, K_W09 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KW2 K_W05, K_W11, K_W12, K_W18, K_W20 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KW3 K_W18 , K_W19 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KU1 K_U01, K_U11, kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KU2 K_U09, K_U14, kolokwium, ocena aktywności na 
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ćwiczeniach
KU3 K_U04, K_U05, kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach
KK1 K_K01 , K_K04 , K_K06 , K_K09 kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach, egzamin,
KK2 K_K01 , K_K07 , K_K09 Kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Niestacjonarne
wykład = 10
ćwiczenia = 20
przygotowanie do ćwiczeń = 20
przygotowanie do wykładu = 10
przygotowanie do egzaminu = 11
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 4
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3

Wymagania  wstępne Znajomość podstaw prawoznawstwa, nauki administracji, zasad prawa administracyjnego, obsługi 
komputera oraz struktury administracji publicznej w Polsce.

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładzie: 
1. Wybrane elementy ustawy o rachunkowości.
2. Rodzaje opodatkowania działalności gospodarczej.
3. Rejestracja działalności – właściwa forma opodatkowania.
4. Zamknięcie i zawieszenie działalności gospodarczej a podatki.
5. Składki ZUS w działalności  gospodarczej.
6. Podatek VAT.
7. Karta podatkowa.
8. Ryczał ewidencjonowany.
9. Zasady ogólne – skala podatkowa.
10. Podatek liniowy.
11. Księga przychodów i rozchodów.
12. Rodzaje finansowań.
13. Środki trwałe i amortyzacja.
14. Bilans przedsiębiorstwa.
15. Kasa fiskalna.

Treści realizowane na ćwiczeniach
1. Wykorzystanie serwisu epuap dla rejestracji oraz wprowadzania zmian w działalności

gospodarczej.
2. Karta podatkowa w praktyce.
3. Formy finansowań dla firm – porównanie kredyt / leasing.
4. Ryczał ewidencjonowany.
5. Księgowość uproszczona – kpir,
6. Prowadzenie kpir z pomocą oprogramowania.
7. Przychody w działalności gospodarczej.
8. Koszty w działalności gospodarczej.
9. Środki trwałe i amortyzacja.
10. Samochód w firmie.
11. Wystawianie dokumentów sprzedaży za pomocą dostępnego oprogramowania.
12. Opodatkowanie najmu lokali.
13. Optymalizacja podatkowa.
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Literatura 
obowiązkowa

1. Ustawa o rachunkowości – aktualne wydanie
2. Finansowe i rachunkowość – PWE 2013

Literatura 
uzupełniająca

1. Podręcznik samodzielnej nauki księgowania – ODDK Gdańsk 2018
2. Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce – tom VII – Wyd. UŁ 2013

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
 wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

 wykład konwersatoryjny

 dyskusja kierowana

 analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją

 konsultacje
Pomoce dydaktyczne rzutnik multimedialny, teksty aktów normatywnych, kazusy, podręczniki

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

-

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  egzamin pisemny w formie testowej

 praca/e pisemne zaliczeniowe w ramach ćwiczeń (kolokwium/a)
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ćwiczenia:
 ocena aktywności w dyskusjach kierowanych, rozwiązywaniu kazusów i innych formach

zajęć dydaktycznych sprawdzających wiedzę i rozumienie teorii (30% oceny),
 ocena z zaliczeń pisemnych – kolokwium/ów (70% oceny).

Wykład:
 ocena z pisemnego egzaminu ocenianego według skali:

 2,0 wynik < 51%max  

 3,0 wynik 51-60% max 

 3,5 wynik 61-70% max 

 4,0 wynik 71-80% max 

 4,5 wynik 81-90% max 

 5,0 wynik 91-100% max 
Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena  zaliczenia  końcowego  przedmiotu składa  się  w  80%  oceny  uzyskanej  z  końcowego
egzaminu pisemnego obejmujące całość zajęć, a w 20% z oceny zaliczeniowej ćwiczeń.

Ocena końcowa według skali:
 średnia 3.0 -3,24 daje wynik dostateczny,
 średnia 3,25 do 3,74 daje wynik dostateczny plus,
 średnia 3,75 do 4,24 daje wynik dobry,
 średnia 4.25 do 4,74 daje wynik dobry plus,
 średnia powyżej 4,75 daje wynik bardzo dobry

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia
potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych określonych dla przedmiotu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest
uzyskane i potwierdzone w indeksie zaliczenie ćwiczeń.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Controlling personalny
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K-15

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.

Forma zajęć konwersatorium

Cele przedmiotu
Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z istotą koncepcji controllingu personalnego i
praktycznymi metodami jej stosowania w przedsiębiorstwie. Po zajęciach student będzie 
w stanie wykorzystać rachunek ekonomiczny w procesie kształtowania polityki 
personalnej przedsiębiorstwa.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Omawia koncepcję controllingu personalnego i wskazuje na możliwie bariery jej wdrażania.

KW_02 Przedstawia miejsce, zadania i funkcje controllera personalnego.

Umiejętności

KU_01 przeprowadza krytyczną analizę stanu zasobów ludzkich proponując zarazem metody 
podnoszenia efektywności pracy członków zespołu pracowniczego.

KU_02 przeprowadzając analizę stanu zasobów ludzkich, ocenia skuteczność stosowanych w 
przedsiębiorstwie rozwiązań z zakresu controllingu personalnego oraz ich powiązanie ze 
strategią przedsiębiorstwa.

Kompetencje społeczne

KK_01 jest świadomy potrzeby rozwijania kompetencji z zakresu zarządzania, a w szczególności 
dotyczących metod controllingu personalnego.

KK_02 Jest świadomy dylematów etycznych wiążących się z analizą stanu zasobów ludzkich oraz 
konsekwencjami stosowanych metod z zakresu controllingu personalnego.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W08, K_W10, K_W20 Zaliczenie pisemne, dyskusja
KW_02 K_W13, K_W20 Zaliczenie pisemne, dyskusja
KU_01 K_U02, K_U15 Dyskusja, praca zespołowa
KU_02 K_U08, K_U10 Dyskusja, praca zespołowa
KK_01 K_K01 Dyskusja, praca zespołowa
KK_02 K_K04, K_K08 Dyskusja, praca zespołowa

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
konwersatorium =

Niestacjonarne
wykład =
konwersatorium = 15
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przygotowanie do konwersatorium =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

przygotowanie do konwersatorium = 15
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do zaliczenia = 28
Studiowanie literatury = 15
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania  wstępne

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Istota, rodzaje i funkcje controllingu personalnego.
Stanowiska pracy i ich doskonalenie.
Zatrudnienie poprzez kontrakty.
Monitoring popytu i podaży pracowników.
Identyfikowanie i szacowanie kosztów zasobów ludzkich. Rentowność zatrudnienia, fluktuacja
kadr, jednostkowy koszt pracy. Optymalizacja struktury zatrudnienia.
Analiza systemów motywacyjnych przedsiębiorstwa.
Procesy rekrutacyjne. Szkolenia pracownicze.
Czym jest ryzyko personalne w przedsiębiorstwie?
Wycena kapitału ludzkiego.

Literatura 
obowiązkowa

Kuźniarska A., Controlling personalny w sieciach handlu detalicznego, Kraków 2019.
Pszczółkowski P., Michalczyk R., Analityka i wskaźniki efektywności procesów HR, Warszawa
2020.
Jamka B., HR na zakręcie : zarządzanie przez pomiar czy aktywacja kreatywności, Warszawa
2019

Literatura 
uzupełniająca

Becker B., Huselid M., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa 
2012.
Marciniak J., Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Warszawa 2015.
Goliszewski J., Controlling. Koncepcja, zastosowanie, wdrożenie, Warszawa 2015.
Casio W., Boudreau J., Inwestowanie w ludzi. Wpływ inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki 
finansowe przedsiębiorstwa, Warszawa 2013.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośrednie:
Wykład konwersatoryjny, praca w grupie, case study, burza mózgów, dyskusja, prezentacja
multimedialna.

E-learning:nie dotyczy
Pomoce dydaktyczne Projektor multimedialny

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną.
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ocena  prac  przygotowywanych  w  grupie;  Ocena  aktywności  podczas  dyskusji;  Ocena  z
zaliczenia pisemnego.

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Średnia arytmetyczna ocen formujących.

Warunki zaliczenia Zaliczenie wszystkich elementów składających się na ocenę końcową.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Etyka w biznesie
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K-15

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć konwersatorium

Cele przedmiotu
Zaznajomienie studentów z najważniejszymi z punktu widzenia prowadzonej działalności 
gospodarczej zagadnieniami natury etycznej. Przedmiot ma na celu przedstawienie jak 
zarządzanie etyką przekłada się na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i postrzeganie 
przedsiębiorstwa w jego otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu etyki biznesu

KW_02 przedstawia sposoby kształtowania standardów etycznych w przedsiębiorstwie.

Umiejętności

KU_01 podejmuje decyzje w toku prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem etycznych 
konsekwencji danego postępowania.

KU_02 analizuje działania pracowników przedsiębiorstwa z punktu widzenia najważniejszych koncepcji 
etycznych.

Kompetencje społeczne

KK_01 jest świadomy potrzeby kreowania w przedsiębiorstwie atmosfery sprzyjającej etycznemu 
postępowaniu członków zespołu pracowniczego.

KK_02 aktywnie wyraża postulaty etyczne mające usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

KK_03 stosuje w pracy zawodowej przyjęte standardy etyczne.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W09 Test wiedzy, dyskusja
KW_02 K_W11 Test wiedzy, dyskusja
KU_01 K_U10 Test wiedzy, dyskusja
KU_02 K_U15 Test wiedzy, dyskusja
KK_01 K_K04 Test wiedzy, dyskusja
KK_02 K_K04 Test wiedzy, dyskusja
KK_03 K_K04 Test wiedzy, dyskusja

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych
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Stacjonarne
wykład =
konwersatorium =
przygotowanie do konwersatorium =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Niestacjonarne
Wykład = 
Konwersatorium = 15h
Przygotowanie do konwersatorium = 20h
Studiowanie literatury = 23h
Przygotowanie do zaliczenia = 15h
Realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2
inne (jakie) =
RAZEM: 75h
Liczba punktów ECTS: 3
W tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania  wstępne

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Etyka, moralność i etyka biznesu - wprowadzenie do problematyki. Paradygmaty etyki.
Odpowiedzialność przedsiębiorstwa funkcjonującego w ramach wolnego rynku.
Etyka a marketing.
Etyka a konkurencja.
Etyka w relacjach pracowniczych.
Czym jest sprawiedliwość w kontekście praw konsumenta i wolnego rynku.
Etyczne aspekty działalności gospodarczej a relatywizm moralny.
Jak postępować w sytuacji konfliktu interesów.
Etyka w dobie globalizacji.

Literatura 
obowiązkowa

Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność, Warszawa 2020.
Blanchard K., Peale V., Etyka biznesu, Warszawa 2017.

Literatura 
uzupełniająca

Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Warszawa 2009.
Filek J., Etyka biznesu: studia przypadków, Kraków 2012.
Craig Smith N., Lenssen G. Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka. Warszawa 2009.
Dietl J., Gasparski W., Etyka biznesu. Warszawa 1997.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośrednie:
Wykład konwersatoryjny, dyskusja, burza mózgów, prezentacje multimedialne.

E-learning:

Pomoce dydaktyczne Projektor multimedialny

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie pisemne składające się z testu wiedzy oraz trzech kazusów z zakresu etyki 
biznesu, wymagających dłuższej wypowiedzi pisemnej
ocena aktywności podczas dyskusji.

Oceny cząstkowe 
(formujące):

ocena z zaliczenia pisemnego składającego się z testu wiedzy (15 pytań - spośród odpowiedzi
tylko jedna poprawna) oraz trzech kazusów z zakresu etyki biznesu, wymagających dłuższej 
wypowiedzi pisemnej ustalona według następujących zasad:

◦ pytania testowe - 1 p. (max. 15 p.)
◦ kazusy - 5 p. (max. 15 p.)
◦ Łącznie uzyskać można 30 punktów
◦ Stosuje się skalę:

▪ 2,0 wynik <51% (15 p.)
▪ 3,0 wynik 51 - 60% (15,5 - 18 p.)
▪ 3,5 wynik 61 - 70% (18,5 - 21 p.)
▪ 4,0 wynik 71 - 80% (21,5 - 24 p.)
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▪ 4,5 wynik 81 - 90% (24,5 - 27 p.)
▪ 5,0 wynik 91 - 100% (27,5 - 30 p.)

Ocena aktywności w dyskusji.
Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w 70% z oceny uzyskanej z końcowego 
zaliczenia pisemnego obejmującego całość zajęć z wykładów i ćwiczeń oraz w 30% z oceny 
zaliczeniowej konwersatorium (aktywności na zajęciach)

Warunki zaliczenia Zaliczenie pisemne składające się z testu wiedzy oraz trzech kazusów z zakresu etyki 
biznesu, wymagających dłuższej wypowiedzi pisemnej
ocena aktywności podczas dyskusji.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Prawo cywilne - część ogólna
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

w-10
ćw-10

Punkty ECTS 4

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu Podstawowym celem nauczania jest zapoznanie studenta z organami egzekucji sądowej oraz z
samą  procedurą  egzekucji  w  sprawach  cywilnych,  jej  etapami  i  formami  egzekwowania
należności.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
Wiedza

KW1 Student  posiada  wiedzę  dotyczącą  problematyki  postępowania  zabezpieczającego  i
egzekucyjnego.

KW2 Student  zna  i  rozumie  pojęcia  z  zakresu  sądowego  postępowania  egzekucyjnego  i
zabezpieczającego, charakteryzuje  zasady i  rozróżnia instytucje tychże postępowań,  potrafi
jednocześnie wymienić i opisać kolejne etapy sądowego postępowania zabezpieczającego i
egzekucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem jego skutków.

Umiejętności

KU1 Potrafi sporządzać wnioski i inne dokumenty dot. postępowania egzekucyjnego.

KU2 Potrafi rozwiązać problemy opisane w prostych sprawach faktycznych.

KU3 Potrafi przygotować proste środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym.

Kompetencje społeczne

KK1 Rozwija  i  uzupełnia  wiedzę  i  umiejętności  zdobyte  w  czasie  zajęć.  Logicznie  wyjaśnia
zagadnienia  prawne  pojawiające  się  w  codziennym  życiu  osobom  niezorientowanym  w
tematyce prawnej.

KK2 W swoim postępowaniu kieruje się zasadą poszanowania prawa przez co należy rozumieć
także  działanie  zgodne  z  literą  prawa.  Dyskutuje  problemy  pojawiające  się  na  gruncie
sądowego  postępowania  zabezpieczającego  i  egzekucyjnego,  przestrzega  zasad  tychże
postępowań, wykazuje zainteresowanie ich problematyką.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW1 K_W01, K_W02, K_W07, K_W14 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KW2 K_W01, K_W02, K_W14, K_W19 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KU1 K_U01, K_U11, K_U12,  K_U17, kolokwium, ocena aktywności na 
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ćwiczeniach
KU2 K_U01, K_U02, K_U13,  K_U15, kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach
KU3 K_U01, K_U11, K_U12,  K_U17, kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach
KK1 K_K01, K_K02, K_K06, kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach, egzamin,
KK2  K_K02, K_K07, K_K04, Kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach
Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład = 
ćwiczenia = 
przygotowanie do ćwiczeń = 
przygotowanie do wykładu = 
przygotowanie do egzaminu = 
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
 wykład = 10
ćwiczenia = 10 
przygotowanie do ćwiczeń = 25
przygotowanie do wykładu = 23
przygotowanie do egzaminu = 30
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 100
Liczba punktów  ECTS: 4
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania  wstępne Znajomość podstaw prawoznawstwa.

Treści przedmiotu Treści programowe:
1.  Omówienie  celów  postępowania  zabezpieczającego  i  jego  związków  z  innymi
postępowaniami cywilnymi, przedstawienie przebiegu tego postępowania.
2. Omówienie zagadnień ogólnych dotyczących sądowego postępowania egzekucyjnego, w
szczególności:  przedstawienie  celu  egzekucji  i  postępowania  egzekucyjnego,  wyjaśnienie
znaczenia  podstawowych  pojęć,  scharakteryzowanie  rodzajów  egzekucji,  stosunku
postępowania  egzekucyjnego  do  innych  postępowań  oraz  wskazanie  źródeł  prawa
postępowania egzekucyjnego.
3.  Ogólne  przedstawienie  zasad  postępowania  egzekucyjnego  oraz  omówienie
bezwzględnych  i  względnych  przesłanek  postępowania  egzekucyjnego  ze  zwróceniem
szczególnej uwagi na skutki jakie dana przesłanka wywołuje.
4.  Przedstawienie  krótkiej  charakterystyki  podmiotów  postępowania  egzekucyjnego:
przedstawienie  uprawnień  i  obowiązków  organów  egzekucyjnych  -  sądu  i  komornika
sądowego  oraz  uczestników  postępowania  zarówno  tych,  którzy  są  zainteresowani  jego
wynikiem, jak i wyłącznie strzegących swych uprawnień.
5.  Określenie  przedmiotu  egzekucji  w  zależności  od  jej  rodzaju  -  egzekucji  świadczeń
pieniężnych  lub  niepieniężnych.  Ogólne  przedstawienie  sposobów  egzekucji  świadczeń
pieniężnych.
6.  Wyjaśnienie  i  omówienie  pojęć  „czynność  egzekucyjna"  i  „czynność  w  postępowaniu
egzekucyjnym" oraz przedstawienie przesłanek wstrzymania się z dokonaniem czynności,
zawieszenia  i  umorzenia  postępowania  ze  szczególnym  uwzględnieniem  elementów
różniących  te  stany  postępowania,  przybliżenie  zagadnień  dotyczących  kosztów
postępowanie egzekucyjnego.
7.  Scharakteryzowanie środków prawnych w postępowaniu  egzekucyjnym ze zwróceniem
szczególnej  uwagi  na najpopularniejsze,  tj.  skargę  na  czynności  komornika  i  powództwa
przeciwegzekucyjne.
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8. Ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, przedstawienie regulacji zawierających
ograniczenia  egzekucji,  przybliżenie  innych  niż  powództwa  przeciwegzekucyjne  środków
prawnych przysługujących stronom postępowania w celu ochrony ich praw.
9. Przedstawienie zagadnień dotyczących podstawy egzekucji, zdefiniowanie określeń „tytuł
egzekucyjny"  i  „klauzula  wykonalności",  krótka  charakterystyka  poszczególnych  tytułów
egzekucyjnych,  przedstawienie  wyjątków  dopuszczających  prowadzenie  egzekucji  na
postawie samych tytułów egzekucyjnych, bez potrzeby uzyskiwania klauzuli wykonalności,
wniosek o wszczęcie egzekucji - podmiot uprawniony do zainicjowania egzekucji, wymagania
formalne.
10. Omówienie  poszczególnych sposobów egzekucji  świadczeń pieniężnych i  to  zarówno
należących  do  kompetencji  sądu,  jak  i  komornika  sądowego oraz  ogólne  przedstawienie
zasad dotyczących podziału sumy uzyskanej z egzekucji.
11. Scharakteryzowanie egzekucji świadczeń niepieniężnych z uwzględnieniem jej specyfiki
wynikającej z różnych przedmiotów egzekucji, szczegółowe określenie zakresów właściwości
sądu i komornika w egzekucji świadczeń niepieniężnych.
12. Szczególne rodzaje egzekucji: egzekucja z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorców,
egzekucja  w  celu  zniesienia  współwłasności  w  drodze  sprzedaży  publicznej,  egzekucja
świadczeń alimentacyjnych - omówienie elementów charakterystycznych.
13. Nadzór sądu nad komornikiem - przedstawienie praw i obowiązków sądu i prezesa sądu
w zakresie nadzoru judykacyjnego i administracyjnego nad komornikiem, środki nadzoru.
14. Poszukiwanie majątku dłużnika - prawa i obowiązki komornika oraz wyjawienie majątku.
Przedstawienie regulacji zawartych w k.p.c. jak i pozakodeksowych (ustawa o komornikach
sądowych  i  egzekucji)  dotyczących  działań  organów  egzekucyjnych  i  wierzyciela
zmierzających do zapewnienia skuteczności egzekucji.
15.  Przedstawienie  statusu  oraz  funkcjonowania  komorników  sądowych  w  świetle
unormowań zawartych w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

16. Przybliżenie zagadnień dotyczących egzekucji z udziałem Skarbu Państwa i 
przedsiębiorcy w odniesieniu do ogólnych zasad postępowania upadłościowego i 
naprawczego, wyjaśnienie różnic między egzekucją syngularną i uniwersalną i 
celami postępowania egzekucyjnego i upadłościowe.

Literatura 
obowiązkowa

1.  A.  Marciniak,  Sądowe postępowanie  egzekucyjne,  Wyd.  1,  Wydawnictwo  Lexis  Nexis,
Warszawa 2011.
2. Z. Szczurek, Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych, Sopot 2005 Kodeks postępowania
cywilnego Komentarz Tom 1-2, Wyd. Wolters Kluwer 2016, red. M. Manowska.

Literatura 
uzupełniająca

1. 1. P. Pogonowski, Postepowanie egzekucyjne i zabezpieczające, C.H. Beck, 
Warszawa 2007

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
 Wykłady

 Wykłady konwersatoryjne 

 Prezentacje multimedialne

  Dyskusja 

 Analiza danych statystycznych)

Pomoce dydaktyczne rzutnik multimedialny, teksty aktów normatywnych, kazusy, podręczniki

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  egzamin pisemny w formie opisowej

 praca/e  pisemne  zaliczeniowe  w  ramach  ćwiczeń  (ćwiczenie  praktyczne  oraz
kolokwium)

Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ćwiczenia:
 ocena aktywności w dyskusjach kierowanych, ćwiczenia praktyczne sprawdzające

wiedzę i rozumienie teorii (30% oceny),
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 ocena z zaliczeń pisemnych – kolokwium/ów (70% oceny).
Wykład:

 ocena z pisemnego egzaminu ocenianego według skali:

 2,0 wynik < 51%max  

 3,0 wynik 51-60% max 

 3,5 wynik 61-70% max 

 4,0 wynik 71-80% max 

 4,5 wynik 81-90% max 

 5,0 wynik 91-100% max 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w 80% oceny uzyskanej z końcowego
egzaminu pisemnego obejmujące całość zajęć, a w 20% z oceny zaliczeniowej ćwiczeń.

Ocena końcowa według skali:
 średnia 3.0 -3,24 daje wynik dostateczny,

 średnia 3,25 do 3,74 daje wynik dostateczny plus,

 średnia 3,75 do 4,24 daje wynik dobry,

 średnia 4.25 do 4,74 daje wynik dobry plus,

 średnia powyżej 4,75 daje wynik bardzo dobry

Warunki zaliczenia Warunkiem  zaliczenia  przedmiotu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  ze  wszystkich  form
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności
i  kompetencji  społecznych  określonych  dla  przedmiotu.  Warunkiem  przystąpienia  do
egzaminu końcowego jest uzyskane i potwierdzone w indeksie zaliczenie ćwiczeń.
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Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Ocena oddziaływania na środowisko decyzji inwestycyjnych
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K-15

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

dr hab. inż. Beniamin Więzik prof. WSA

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros. dr hab. inż. Beniamin Więzik prof. WSA
Forma zajęć Konwersatorium

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procedurą i procesem Ocen Oddziaływania na 
Środowisko oraz zdobycie umiejętności identyfikacji i prognozowania oddziaływań 
przedsięwzięć z uwzględnieniem środków kompensujących negatywny wpływ planowanych 
inwestycji, w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji, na wybrane elementy środowiska.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW1 Zna szczegółowo procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), organy które 
uczestniczą w tej procedurze, rolę OOŚ w systemie zarządzania środowiskiem.

KW2 Ma wiedzę o możliwości udziału społeczeństwa oraz organizacji pozarządowych w procedurze 
ocen oddziaływania na środowisko.

KW3 Ma wiedzę o metodach oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz wiedzę o 
potencjalnych oddziaływaniach inwestycji na zasoby przyrody ożywionej i nieożywionej.

Umiejętności

KU1 Potrafi ocenić stan środowiska, m.in. na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł w 
obszarze oddziaływania planowanej inwestycji.

KU2 Umie wybrać metodę oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Potrafi wskazać 
potencjalne oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz przewidzieć negatywne skutki 
skumulowane.

Kompetencje społeczne

KK1 Ma świadomość konieczności poszerzania swojej wiedzy z zakresu ocen oddziaływania na 
środowisko i związanych z nimi ryzyka planowania i realizacji inwestycji.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW1 K_W05, K_W11, K_W12, K_W19 Dyskusja, zaliczenie pisemne
KW2 K_W05, K_W11, K_W12, K_W19 Dyskusja, zaliczenie pisemne
KW3 K_W05, K_W11, K_W12, K_W19 Dyskusja, zaliczenie pisemne
KU1 K_U01, K_U02, K_U10 Dyskusja, zaliczenie pisemne
KU2 K_U01, K_U02, K_U10, K_U15 Dyskusja, zaliczenie pisemne
KK1 K_K01 Dyskusja

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych
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Stacjonarne
wykład = 0
konwersatorium = 15
przygotowanie do konwersatorium = 10
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Niestacjonarne
wykład = 0
konwersatorium = 15
przygotowanie do konwersatorium = 10
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do zaliczenia = 15
Studiowanie literatury = 33
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania  wstępne Brak

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Konwersatoria:
Podstawy  prawne  procedury  oceny  oddziaływania  na  środowisko  (OOŚ),  w  jakich
przypadkach jest przeprowadzana OOŚ, jakie są jej główne etapy, narzędzia itp., rodzaje
postępowań objętych oceną, inwentaryzacja przyrodnicza i dobre praktyki w zakresie opisu
poszczególnych  elementów  środowiska  ze  szczególnym  uwzględnieniem  przyrody
ożywionej, realizowane w ramach procedury OOŚ. Na zajęciach analizowane będą raporty
OOŚ  wykonane  dla  różnego  typu  inwestycji,  mogących  znacząco  oddziaływać  na
środowisko,  ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych inwestycji  na:  zasoby i  twory
przyrody.

Literatura 
obowiązkowa

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)

- Kowalczyk R., Starzewska-Sikorska A.: Strategiczne oceny oddziaływania na 
środowisko w układach sektorowych.

- Podgajniak T., Behnke M., Szymański J.: Wybrane aspekty oddziaływań środowiska – 
pozwolenia zintegrowane, analizy ryzyka, przeglądy ekologiczne i programy 
dostosowawcze

- Florkiewicz E., Tyszecki A.: Postępowania w sprawie OOŚ przy podejmowaniu decyzji 
administracyjnych.

Literatura 
uzupełniająca

- Komisja Europejska: Podręcznik postępowania w sprawie OOŚ – Przegląd raportu 
OOŚ, Luksemburg: Biuro Wydawnictw Oficjalnych Wspólnot Europejskich 2001.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośrednie: Konwersatorium

E-learning:

Pomoce dydaktyczne Projektor multimedialny

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie pisemne w formie testu 20 pytań (jednokrotnego wyboru).
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ocena z zaliczenia pisemnego (test) według skali:
- 2,0 wynik < mniej niż 70%  odpowiedzi poprawnych
- 3,0 wynik 71-75% odpowiedzi poprawnych
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- 3,5 wynik 76-80% odpowiedzi poprawnych
4,0 wynik 81-85% odpowiedzi poprawnych

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Sprawdzanie bieżącej wiedzy w formie pisemnej w skali 2,0 do 5,0.  
Ocena końcowa stanowi zaokrąglenie:

niedostateczny      - od 2,00 do 2,50
dostateczny           - od 2,51 do 3,00
dostateczny plus   - od 3,01 do 3,50
dobry                     - od 3,51 do 4,00
dobry plus             - od 4,01 do 4,50

                 bardzo dobry         - od 4,51 do 5,00
Warunki zaliczenia Warunkiem  zaliczenia  modułu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  testu  potwierdzającej

osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
określonych dla modułu.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

W-10

Punkty ECTS 2

Koordynator 
przedmiotu

  

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład  z prezentacja multimedialna i elementami dyskusji problemowej, prezentacja 

problemów tematycznych przygotowanych (w formie pisemnej lub slajdów) przez studentów
Cele przedmiotu 1. Zapoznanie studentów z zasadniczymi aktami prawa międzynarodowego, UE i 

polskiego regulującego prawo autorskie – własności intelektualnej

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 1. Ma elementarną wiedzę z zakresu przedmiotowego i podmiotowego prawa własności
intelektualnej i jej praktycznej wartości na rozwój gospodarczy, kulturowy, 
cywilizacyjny

KW_02 2. Posiada podstawową wiedzę o krajowych, UE i międzynarodowych 
wyspecjalizowanych instytucjach w ochronie praw autorskich , pokrewnych , 
własności przemysłowych

Umiejętności

KU_01 1. Potrafi właściwie zinterpretować zachowania i zjawiska przestępcze w obszarze praw
ochrony wartości intelektualnych

Kompetencje społeczne

KK_01 1. Student jest przygotowany i zmotywowany do uczestniczenia w ochronie praw 
własności intelektualnej

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W17 Dyskusja; praca zaliczeniowa
KW_02 K_W17 Dyskusja; praca zaliczeniowa
KU_01 K_U11 Dyskusja; praca zaliczeniowa
KK_01 K_K04 Dyskusja

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
ćwiczenia = 
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 
przygotowanie do egzaminu =

Niestacjonarne
wykład = 10
ćwiczenia =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 10
przygotowanie do egzaminu = 15
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realizacja zadań projektowych =
e-learning = 
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

realizacja zadań projektowych = 10
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 5
inne  (jakie) = 
RAZEM: 50
Liczba punktów  ECTS: 2
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1

Wymagania  wstępne Podstawowa wiedza o znaczeniu funkcji regulacyjnej prawa w kształtowaniu zachowania, 
postepowania ludzi

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

1. Zarys  dziejów  kształtowania  się  prawa  autorskiego  i  pokrewnych  w  obszarze
europejskim i w Polsce 

2. Utwór i jego rodzaje jako przedmiot prawa autorskiego 
3. Autorskie prawa majątkowe i organizacje zarządzające tymi prawami
4. Pojęcie i istota plagiatu z odpowiedzialnością karną
5. Prawo i istota własności przemysłowej; patenty, znaki towarowe; instytucje RP i UE w

ochronie tych wartości
6. Prezentacja  zleconych  studentom   przez  wykładowcę  problemowych   prac

zaliczeniowych  (na  ocenę)  z  zakresu  teorii  i  praktyki  funkcjonowania   prawa
autorskiego i prawa własności przemysłowej. 

7. Dyskusja merytoryczna i kreowana problemowo przez wykładowcę  /oceniana/
Literatura 
obowiązkowa

1. G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, C.H. Beck 2019
2. Prawo własności intelektualnej, Red. J. Sieńczyło -Chlabicz, Wolter Kluwer 2018

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych t.j. (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1231)
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r Prawo własności przemysłowej (Dz. U.  z 2019 r. 
poz. 2309)

Literatura 
uzupełniająca

1. M. Pożniak – Niedzielska, J. Sieńczyło – Chlabicz, Europejskie prawo wzorów 
przemysłowych, Wolters Kluwer 2015

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośrednie: wykłady i ćwiczenia

E-learning:

Pomoce dydaktyczne

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Aktywność studenta w czasie dyskusji problemowej

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

 Wykonanie zleconej pracy problemowej przez studenta – to 2/3 oceny zaliczeniowej  + 1/3
oceny- to obecność  i aktywność na wykładach

Warunki zaliczenia Aktywna obecność na zajęciach + praca zaliczeniowa (w slajdach lub pisemna )

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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SYLABUS PRZEDMIOTU

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Postępowanie w sprawach o przestępstwa gospodarcze
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

W-10
Ćw-10

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
Ćw..

Forma zajęć Wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu

- zapoznanie z rolą procesu karnego w krajowym porządku prawnym, zwrócenie uwagi na pozycję
pokrzywdzonego przestępstwem w postępowaniu karnym,
- przedstawienie poszczególnych etapów procesu karnego oraz roli sądu, stron i innych uczestników
postępowania
- przedstawienie pozycji  prawnej organów administracji  rządowej i  samorządowej w postępowaniu
karnym

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Posiada poszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, szczególnie nauki administracji i prawa 
wskazuje ich miejsce w systemie nauk społecznych i relacje do dziedziny prawa karnego

KW_02 Ma  pogłębioną  wiedze  na  temat  funkcjonowania  systemów  ochrony  prawnej,  rozumie  zasady
prowadzące  do  uruchomienia  odpowiedzialności  karnej  za  przestępstwo  oraz  rolę  administracji
publicznej  w  procesie  wspomagania  organów  ścigania  zgodnie  z  nałożonymi  przez  ustawy
obowiązkami

     Umiejętności

KU_01 Potrafi  samodzielnie  analizować oraz prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i  zachodzące
pomiędzy  nimi  relacje  mające  wpływ  na  reagowanie  w  przypadkach  popełnienia  przestępstw
ściganych z urzędu

KU_02 Poprawnie redaguje tekst oraz sporządza fachowo dokumenty stosowane w działalności zawodowej
związane  z  zakresem  wykonywanych  zadań  i  obowiązków  pracowniczych  uwzględniające
dokumentowanie nieprawidłowości mogących wskazywać na uzasadnione podejrzenie popełnienia
przestępstwa

           Kompetencje społeczne

KK_01 Rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy , umiejętności i kompetencji związanych z 
dynamiką zmian zachodzących współcześnie na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz potrafi 
zachęcać do rozwoju inne osoby i organizować ich proces kształcenia

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu kształcenia

KW_01 K_W01 - aktywność w dyskusji
-zaliczenie pisemne

KW_02 K_W04, K_W13 - udział w dyskusji
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- praca w zespole
- zaliczenie pisemne

KU_01 K_U01, K_U02 - aktywność w dyskusji
- zadania wykonywane na ćwiczeniach
- zaliczenie pisemne

KU_02 K_U11 - aktywność w dyskusji
- zadania wykonywane na ćwiczeniach
- zaliczenie pisemne

KK_01 K_K01, K_K02 - praca w zespole
- zaangażowanie w dyskusji
- zaliczenie pisemne

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
ćwiczenia  =
przygotowanie do ćwiczeń =
studiowanie literatury =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie=
egzamin =
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
wykład = 10
ćwiczenia = 10
przygotowanie do ćwiczeń = 25
przygotowanie do wykładu = 25
przygotowanie do egzaminu = 28
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 100
Liczba punktów  ECTS: 4
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania  wstępne W zakresie podstawowym wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z  przedmiotów z zakresu 
Podstawy prawoznawstwa i Logiki prawniczej

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładzie: 
1. Pojęcie procesu karnego i podstawowe zasady procesowe – 1 godzina
2. Podmioty uczestniczące w procesie karnym – 1 godzina
3. Zagadnienia przeprowadzenia dowodów w procesie – 2 godziny
4. Środki przymusu – 1 godzina
5. Postępowanie przygotowawcze – 2 godziny
6. Postępowania przed sądem pierwszej instancji – 2 godziny
7. Postępowanie odwoławcze oraz kasacja – 1 godzina
Razem 10 godzin

Treści realizowane na ćwiczeniach
Postępowanie w sprawach o wykroczenia
1. Różnice i podobieństwa w postępowaniach o przestępstwo  i wykroczenie – 2 godziny
2. Uczestnicy postępowania – 2 godziny
3. Postępowanie przed sądem w praktyce – 4 godziny
4. Postępowanie mandatowe w praktyce – 2 godziny
Razem 10 godzin

Literatura 
obowiązkowa

1. K. Zgryzek, R. Koper, J. Zagrodnik, K. Marszał, Proces karny. Warszawa 2017
2. J. Skorupka, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa 2017
3. A. Sakowicz, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa 2016

Literatura 
uzupełniająca

1. C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne. Warszawa 2017
2. T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne. Warszawa 2013
3. Postępowanie karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Teksty. Wyd. Beck Warszawa 2017
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Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
- Wykład
- Dyskusja
- Praca w grupach
- Analiza treści przepisów wraz z dyskusją
- Konsultacje

Pomoce dydaktyczne   Rzutnik multimedialny, podręczniki, teksty aktów prawnych, założenia do konwersatorium

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: - zaliczenie pisemne w formie testu wiedzy i opisanie 3 zadań sprawdzających umiejętności,
- prace pisemne obejmujące zadania  wykonane podczas ćwiczeń

Oceny cząstkowe 
(formujące):

-  ocena  aktywności  w  dyskusjach  kierowanych  i  innych  formach  zajęć   dydaktycznych
sprawdzających wiedzę i rozumienie teorii, umiejętności posługiwania się rzeczowymi argumentami
rozwiązywania istotnych  problemów - stanowi 1/3 oceny zaliczeniowej z ćwiczeń.
- ocena wykonania zadań praktycznych stanowi 2/3 oceny zaliczeniowej z ćwiczeń i ustalana jest
na  podstawie  średniej  arytmetycznej  wszystkich  ocen  otrzymanych  oddzielnie  za  każde
zrealizowane zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności posługiwania się nimi w praktyce; pod
warunkiem obecności na wszystkich zajęciach ćwiczeń  lub zaliczenia tematyki ćwiczeń w razie
usprawiedliwionej nieobecności.
- ocena z zaliczenia pisemnego (pytania testowe, pytania otwarte) weryfikujące efekty kształcenia
określone dla przedmiotu.
Praca pisemna oceniana jest według skali:
2,0 wynik < 51%max  i żadna poprawna odpowiedź na pytania otwarte
3,0 wynik 51-60% max i jedna poprawna odpowiedź na pytanie otwarte
3,5 wynik 61-70% max i jedna poprawna odpowiedź na pytanie otwarte
4,0 wynik 71-80% max i dwie poprawne odpowiedzi na pytania otwarte
4,5 wynik 81-90% max i dwie poprawne odpowiedzi na pytania otwarte
5,0 wynik 91-100% max i trzy poprawne odpowiedzi na pytania otwarte

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się z 2/3 oceny uzyskanej z końcowego zaliczenia
pisemnego (pytania testowe do wyboru i pytania otwarte) obejmujące całość zajęć  (wykładów i
ćwiczeń),  podstawowej  literatury i  aktów normatywnych oraz 1/3  oceny zaliczeniowej  ćwiczeń i
aktywności na zajęciach (udział w dyskusji, stosowanie rzetelnej dyskusji)

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny ze  wszystkich form zaliczenia
potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności  i kompetencji
społecznych określonych dla przedmiotu

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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SYLABUS PRZEDMIOTU
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Prawo karne skarbowe
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

W - 10
Ćw. - 10

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw.
Forma zajęć wykład

ćwiczenia

Cele przedmiotu

- zapoznanie się z przedmiotem odpowiedzialności karnej skarbowej oraz pozycję prawną organów
zajmujących się postępowaniem karnym skarbowym,
- zwrócenie uwagi na rolę odpowiedzialności karnej skarbowej w procesie uszczelniania realizacji
dochodów budżetu państwa i samorządów
- przedstawienie roli administracji publicznej w postępowaniu karnym skarbowym 

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Posiada wiedzę z zakresu prawa karno skarbowego i  wskazuje jego miejsce w systemie nauk 
prawnych i jego relację do innych obszarów nauk

KW_02 Posiada usystematyzowaną wiedzę o relacjach istniejących między strukturami administracyjnymi, 
instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami współdziałającymi z 
administracją rządową i samorządową w kontekście przepisów prawa karno skarbowego, opisuje 
relacje zachodzących między nimi więzi społecznych

     Umiejętności

KU_01 Potrafi samodzielnie analizować oraz prawidłowo interpretować konkretne przypadki z punktu 
widzenia prawa karno skarbowego, wyjaśnia wpływ prawa karno skarbowego na zarządzanie 
strategiczne w przedsiębiorstwie.

KU_02 Twórczo wykorzystuje wiedzę teoretyczną do praktycznego analizowania i opisu przyczyn i procesów
konkretnych zjawisk społecznych determinujących relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem 
politycznym, społecznym i gospodarczym

           Kompetencje społeczne

KK_01 Rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu 
prawa karno skarbowego w związku z dynamiką zmian zachodzących współcześnie na poziomie 
krajowym i międzynarodowym oraz potrafi zachęcać do rozwoju inne osoby i organizować ich proces 
kształcenia.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu kształcenia

KW_01 K_W01 - aktywność w dyskusji
-zaliczenie pisemne

KW_02 K_W04, K_W11 - udział w dyskusji
- praca w zespole
- zaliczenie pisemne
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KU_01 K_U01 - aktywność w dyskusji
- zadania wykonywane na ćwiczeniach
- zaliczenie pisemne

KU_02 K_U02 - aktywność w dyskusji
- zadania wykonywane na ćwiczeniach
- zaliczenie pisemne

KK_01 K_K01, K_K06 - praca w zespole
- zaangażowanie w dyskusji
- zaliczenie pisemne

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
ćwiczenia =
przygotowanie do ćwiczeń =
studiowanie literatury =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie=
egzamin =
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
wykład = 10
ćwiczenia = 10
przygotowanie do ćwiczeń = 23
przygotowanie do wykładu = 17
przygotowanie do egzaminu = 13
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania  wstępne W zakresie podstawowym wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z przedmiotów z zakresu 
Podstaw prawoznawstwa i Logiki prawniczej oraz prawa karnego

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładzie: 
1. Pojęcie i geneza prawa karnego skarbowego – 1 godzina
2. Prawo karne skarbowe na tle prawa karnego – 1 godzina
3. Podstawowe zasady odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym – 1 godzina
4. Czyny zabronione w prawie karnym skarbowym (przestępstwa i wykroczenia) – 1 godzina
5. Struktura czynów zabronionych w prawie karnym skarbowym – 1 godzina
6. Strona podmiotowa odpowiedzialności karnej skarbowej – 1 godzina
7. Zagadnienia kontratypów – 1 godzina
8. Kary i środki karne – 1 godzina
9. Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe – 1 godzina
10. Uczestnicy postępowania karnego skarbowego – 1 godzina
Razem – 10 godzin

Treści realizowane na ćwiczeniach:
1. Definiowanie wyrażeń ustawowych KKS - 1 godzina
2. Przestępstwa skarbowe – 1 godzina
3. Wykroczenia skarbowe – 1 godzina
4. Postępowanie mandatowe w praktyce – 1 godzina
5. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w praktyce – 1 godzina
6. Postępowanie przygotowawcze w praktyce – 2 godziny
7. Postępowanie przed sądem w praktyce – 1 godzina
8. Postępowanie wykonawcze w praktyce – 1 godzina
Razem – 10 godzin

Literatura 
obowiązkowa

1. J. Zagrodnik, L. Wilk, Prawo i proces karny skarbowy. Warszawa 2014
2. J. Sawicki, G. Skowronek, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialno prawne, procesowe i

wykonawcze. Warszawa 2017
3. O. Włodkowski, Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Teksty.

Kazusy. Warszawa 2016



Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Literatura 
uzupełniająca

1. V.  Konarska-Wrzosek,  T.  Oczkowski,  J.  Skorupka,  Prawo  i  postępowanie  karne  skarbowe.
Warszawa 2012

2. D. Korczyński, P. Herbowski, P. Jóźwiak, Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego.
Warszawa 2017

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
- Wykład
- Dyskusja
- Praca w grupach
- Analiza treści przepisów wraz z dyskusją
- Konsultacje

Pomoce dydaktyczne   Rzutnik multimedialny, podręczniki, teksty aktów prawnych, założenia do konwersatorium

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: - zaliczenie pisemne w formie testu wiedzy i opisanie 3 zadań sprawdzających umiejętności,
- prace pisemne obejmujące zadania  wykonane podczas ćwiczeń

Oceny cząstkowe 
(formujące):

-  ocena  aktywności  w  dyskusjach  kierowanych  i  innych  formach  zajęć   dydaktycznych
sprawdzających wiedzę i rozumienie teorii, umiejętności posługiwania się rzeczowymi argumentami
rozwiązywania istotnych  problemów - stanowi 1/3 oceny zaliczeniowej z ćwiczeń.
- ocena wykonania zadań praktycznych stanowi 2/3 oceny zaliczeniowej z ćwiczeń i ustalana jest
na  podstawie  średniej  arytmetycznej  wszystkich  ocen  otrzymanych  oddzielnie  za  każde
zrealizowane zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności posługiwania się nimi w praktyce; pod
warunkiem obecności na wszystkich zajęciach ćwiczeń  lub zaliczenia tematyki ćwiczeń w razie
usprawiedliwionej nieobecności.
- ocena z zaliczenia pisemnego (pytania testowe, pytania otwarte) weryfikujące efekty kształcenia
określone dla przedmiotu.
Praca pisemna oceniana jest według skali:
2,0 wynik < 51%max  i żadna poprawna odpowiedź na pytania otwarte
3,0 wynik 51-60% max i jedna poprawna odpowiedź na pytanie otwarte
3,5 wynik 61-70% max i jedna poprawna odpowiedź na pytanie otwarte
4,0 wynik 71-80% max i dwie poprawne odpowiedzi na pytania otwarte
4,5 wynik 81-90% max i dwie poprawne odpowiedzi na pytania otwarte
5,0 wynik 91-100% max i trzy poprawne odpowiedzi na pytania otwarte

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się z 2/3 oceny uzyskanej z końcowego egzaminu
pisemnego (pytania testowe do wyboru i pytania otwarte) obejmujące całość zajęć  (wykładów i
ćwiczeń),  podstawowej literatury i  aktów normatywnych oraz 1/3 oceny zaliczeniowej  ćwiczeń i
aktywności na zajęciach (udział w dyskusji, stosowanie rzetelnej dyskusji)

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny ze  wszystkich form zaliczenia
potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności  i kompetencji
społecznych określonych dla przedmiotu

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: seminarium dyplomowe
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia

Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin         
w semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

Sem - 30 Sem - 30

Punkty ECTS  9

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład  
ćw./lab/ sem./pros. według wyboru studenta
Forma zajęć seminarium

Cele przedmiotu

Zapoznanie  studenta  z  podstawową  literaturą  przedmiotu,  umożliwiającą  przygotowanie
merytorycznych i metodologicznych zagadnień pracy licencjackiej.
Przypomnienie zasad przygotowania i opracowania pracy dyplomowej w WSA w Bielsku-Białej oraz
wytycznych dotyczących pracy licencjackiej  w zakresie  wymogów podstawowych,  merytorycznych
i formalnych.
Wdrażanie  do  prowadzenia  badań  społecznych,  dokonywania  analizy  ich  wyników,  a  także
uwrażliwianie  na etyczny wymiar badań. 

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                           Wiedza

KW1 Posługuje  się  terminologią  używaną  w  dziedzinie  nauk  prawnych  i  rozumie  jej  źródła  oraz
zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

KW2 Charakteryzuje podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się
poszczególne  metody  badawcze,  projektuje  i  prowadzi  badania  dot.  prawnych  i  społecznych
aspektów  funkcjonowania  przedsiębiorstwa,  trafnie  formułując  problemy  badawcze,  dobierając
właściwe metody, techniki i narzędzia badawcze.

KW3 Przetwarza teksty, wykorzystuje arkusze kalkulacyjne, korzysta z baz danych, posługuje się grafiką
prezentacyjną, korzysta z usług w sieciach informatycznych, pozyskuje i przetwarza informacje.

      Umiejętności

KU1 Analizuje przykłady  badań oraz konstruuje i prowadzi proste badania w dziedzinie nauk prawnych,
potrafi  sformułować  wnioski,  opracować  i  zaprezentować  wyniki  (z  wykorzystaniem  ICT)  oraz
wskazywać kierunki dalszych badań.

KU2 W sposób precyzyjny i spójny wypowiada się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych
zagadnień  prawno  administracyjnych,  z  wykorzystaniem  różnych  ujęć  teoretycznych,  korzystając
zarówno  z  dorobku  nauk  społecznych,  jak  i  innych  dyscyplin,  doświadczeń  wynikających
z działalności o charakterze społeczno-kulturalnym lub amatorskiej twórczości.

KU3 Prezentuje  własne  pomysły,  wątpliwości  i  sugestie,  popierając  je  argumentacją  w  kontekście
wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

       Kompetencje społeczne
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KS1 Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

Kod efektu
kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do
efektów zdefiniowanych dla programu studiów

(tzw. kierunkowych)
Sposób weryfikacji efektu kształcenia

KW1 K_W01, K_W03  Dyskusja, analiza rozdziałów
KW2 K_W10, K_W12,K_W16  Dyskusja, analiza rozdziałów
KW3 K_W13, K_W17  Dyskusja, analiza rozdziałów
KU1 K_U01, K_U08, K_U16, K_U17  Dyskusja, prezentacja rozdziałów
KU2 K_U11, K_U13  Dyskusja, prezentacja rozdziałów
KU3 K_U14, K_KU15    Dyskusja, analiza rozdziałów
KS1 K_K04, K_K06    Dyskusja, analiza rozdziałów

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład = 
seminarium =
przygotowanie do seminarium =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu = 
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 
inne  (jakie) przygotowanie koncepcji badań, ich 
przeprowadzenie, interpretacja i opracowanie wyników =
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
wykład = 
seminarium = 60
przygotowanie do seminarium = 20
przygotowanie do wykładu = 
przygotowanie do egzaminu = 
realizacja zadań projektowych = 
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 
inne  (jakie) przygotowanie koncepcji badań, ich 
przeprowadzenie, interpretacja i opracowanie wyników = 
145
RAZEM: 225
Liczba punktów  ECTS: 9
w tym w ramach zajęć praktycznych: 9                         

Wymagania  wstępne ”

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na seminarium:
1.Zapoznanie z zasadami dyplomowania. Omówienie sposobu przygotowania pracy  i wytycznych
dotyczących pracy licencjackiej w zakresie wymogów: podstawowych, merytorycznych i formalnych.
2.Zapoznanie  z  podstawową  literaturą  przedmiotu  umożliwiającą  przygotowanie  zagadnień
metodologicznych i merytorycznych pracy licencjackiej.
3.Opracowanie koncepcji  pracy licencjackiej,  typ badań, przedmiot badań, cele badań, problemy
badawcze,  charakterystyka  terenu  badań,  etapy  badań,  harmonogram  opracowania  pracy
licencjackiej,  materiały  źródłowe  do  opracowania  rozdziałów  teoretycznych  pracy  licencjackiej,
materiały  źródłowe  do  opracowania  rozdziału  metodologicznego  pracy  licencjackiej  oraz
przeprowadzenia badań empirycznych, tytuł pracy licencjackiej.
4.Opracowanie  podstawy  teoretycznej  badań  empirycznych:  struktura  rozdziału  (rozdziałów),
przypisy, cytaty, parametry redakcyjne.
5.Opracowanie  podstawy  metodologicznej  badań  empirycznych:  struktura  rozdziału,  przypisy,
cytaty, parametry redakcyjne.
6.Przygotowanie i przeprowadzenie  badań empirycznych: opracowanie koncepcji przeprowadzenia
badań, przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań właściwych.
7.Opracowanie wyników badań: struktura rozdziału, opis przebiegu badań, analiza i interpretacja
wyników badań, ocena przeprowadzonych badań, wnioski z przeprowadzonych badań.
8.Opracowanie  tekstu  pracy  licencjackiej:  struktura  pracy  licencjackiej,  parametry  redakcyjne,
wstęp,  strona  tytułowa,  rozdział(y)  teoretyczne,  rozdział  metodologiczny,  rozdział  wynikowy,
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zakończenie, streszczenie, słowa kluczowe, spis treści, bibliografia, spis tabel, spis rysunków, spis
schematów, spis wykresów, aneks. 

Literatura 
obowiązkowa

1. W. Ładoński, S. Urban, Poradnik dla autorów prac dyplomowych, Legnica 2015.

Literatura 
uzupełniająca

1. A.N.Oppenheim Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań 2004, Wydawnictwo
Zysk i S ka.

2. J.Sztumski ,Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995, „Śląsk”.
3. M.Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997, Impuls.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej              
i  e-learning)

Zajęcia  bezpośredniej:  instruktaż,  dyskusja  grupowa,  seminarium,  analiza  przypadków,  metoda
sytuacyjna, metoda badawcza, zajęcia praktyczne, uczenie wspomagane komputerem.
E-learning:

Pomoce dydaktyczne Programy komputerowe.

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Projekt i realizacja pracy dyplomowej.

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma i warunki 
zaliczenia: 

Seminarium- ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie obecności, aktywności, ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru za określone działania i prace studenta.

Oceny cząstkowe 
(formujące):

Zaliczenie seminarium  (OZ) jest ustalone na podstawie   średniej ważonej: średniej arytmetycznej
ocen  z  wykonanych  prac  (waga  1/3)  oraz  oceny  obecności  (waga  1/3)  i  aktywności
( udział    w dyskusjach – waga 1/3).         

Zasady wyliczenia
oceny  końcowej  na
podstawie ocen
cząstkowych

Składnikami  oceny  końcowej   (OK.)  jest  ocena  z  przygotowanej  pracy  oraz  ocena  uzyskana
z końcowego egzaminu dyplomowego.

Warunki zaliczenia Obecność,  aktywność,  systematyczne  pisanie  pracy,  przystąpienie  i  zdanie  egzaminu
dyplomowego.  Warunkiem zaliczenia  przedmiotu jest  uzyskanie  oceny  pozytywnej  (co  najmniej
dostatecznej) z wszystkich form weryfikacji efektów kształcenia w zakresie przedmiotu.

*W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, sem- seminarium dyplomowe, pros- proseminarium
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Wydział Administracji

Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Biznesplan i decyzje inwestycyjne
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K-15

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Konwersatorium

Cele przedmiotu Nabycie przez Studenta wiedzy z zakresu opracowywania biznesplanu. Opanowanie przez Studenta 
wiedzy wymaganej do podstawowej oceny planowanej inwestycji.

Kod efektu
kształcenia dla

przedmiotu

Opis efektów kształcenia
Wiedza

KW1 Podstawy ekonomii , cykl gospodarczy, proces rejestracji działalności.

KW2 Strategie rozwoju działalności. Outsourcing w firmie.

KW3 Promocja i sprzedaż produktu.

Umiejętności

KU1 Potrafi zredagować biznes plan właściwy dla celów prezentacji pomysłu jak również dla celów 
finansowych.

KU2 Opracowuje projekt rozwoju działalności w perspektywie długofalowej. 

KU3 Orientuje się w sposobach analizy sytuacji rynkowej, dostrzega pojawiające się szanse.

Kompetencje społeczne

KK1 Dostrzega znaczenie biznesplanu oraz ogólnego planowania działań w firmie.

KK2 Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia 
umiejętności praktycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu kształcenia

KW1 K_W01, K_W05, K_W11, kolokwium, ocena aktywności na ćwiczeniach, 
egzamin

KW2 K_W06 , K_W08 , K_W10, K_W15 kolokwium, ocena aktywności na ćwiczeniach, 
egzamin

KW3 K_W09, K_W12, K_W14 kolokwium, ocena aktywności na ćwiczeniach, 
egzamin

KU1 K_U01 , K_U20 kolokwium, ocena aktywności na ćwiczeniach
KU2 K_U02 ,K_U07, K_U08 kolokwium, ocena aktywności na ćwiczeniach
KU3 K_U03 , K_U08 , K_U10 kolokwium, ocena aktywności na ćwiczeniach
KK1 K_K01 , K_K04 , K_K05 kolokwium, ocena aktywności na ćwiczeniach, 
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egzamin,
KK2 K_K01 , K_K02 , K_K03 Kolokwium, ocena aktywności na ćwiczeniach

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Niestacjonarne
wykład = 
Konwersatorium = 15
przygotowanie do konwersatorium = 22
przygotowanie do wykładu = 
Studiowanie literatury = 20
przygotowanie do zaliczenia = 15
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 3
inne  (jakie) = 
RAZEM:75
Liczba punktów  ECTS:3

Wymagania  wstępne Znajomość podstaw prawoznawstwa, nauki administracji, zasad prawa administracyjnego, obsługi 
komputera oraz struktury administracji publicznej w Polsce.

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

1. Finansowanie działalności.
2. Analiza sytuacji rynkowej.
3. Badanie rynku.
4. Tworzenie biznesplanu.
5.  Strategia długofalowa.
6. Misja przedsiębiorstwa.
7. Outsourcing – znalezienie czasu na prace.
8. Działania marketingowe w przedsiębiorstwie.
9. Rodzaje promocji produktu.
10. Oszczędności w firmie.
11. Rodzaje finansowań i pomoc dla startup-ów.
12. Metody badania rynku w praktyce.
13. Opracowywanie strategii firmy.
14. Opracowanie misji przedsiębiorstwa.
15. Tworzenie biznesplanu.
16. Określanie opłacalności inwestycji.
17. Obserwacja działań konkurencji.

Literatura 
obowiązkowa

1. Biznes plan w teorii i praktyce, Śliwa J., Wymysłowski S. , Wyższa Szkoła Handlu i Prawa 
im. R. Łazarskiego, Warszawa 2000

2. Biznes plan – Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania uniwersytetu Warszawskiego –
Warszawa 2010

Literatura 
uzupełniająca

1. Biznesplan od podstaw – Onepress 

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
 wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

 wykład konwersatoryjny

 dyskusja kierowana

 analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją

 konsultacje
Pomoce dydaktyczne rzutnik multimedialny, teksty aktów normatywnych, kazusy, podręczniki

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

-

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu
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Forma zaliczenia:  Zaliczenie pisemne w formie testowej

 praca/e pisemne zaliczeniowe w ramach ćwiczeń (kolokwium/a)
Oceny cząstkowe 
(formujące):

 ocena  aktywności  w dyskusjach  kierowanych,  rozwiązywaniu  kazusów i  innych  formach
zajęć dydaktycznych sprawdzających wiedzę i rozumienie teorii (30% oceny),

 ocena z zaliczeń pisemnych – kolokwium/ów (70% oceny).

 ocena z pisemnego zaliczenia końcowego ocenianego według skali:

 2,0 wynik < 51%max  

 3,0 wynik 51-60% max 

 3,5 wynik 61-70% max 

 4,0 wynik 71-80% max 

 4,5 wynik 81-90% max 

 5,0 wynik 91-100% max 
Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu składa się w 80% oceny uzyskanej z końcowego zaliczenia
pisemnego obejmującego całość zajęć, a w 20% z oceny zaliczeniowej ćwiczeń praktycznych.

Ocena końcowa według skali:
 średnia 3.0 -3,24 daje wynik dostateczny,

 średnia 3,25 do 3,74 daje wynik dostateczny plus,

 średnia 3,75 do 4,24 daje wynik dobry,

 średnia 4.25 do 4,74 daje wynik dobry plus,

 średnia powyżej 4,75 daje wynik bardzo dobry

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia  przedmiotu jest  otrzymanie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia
potwierdzających  osiągnięcie  efektów  kształcenia  w  zakresie  wiedzy,  umiejętności  i  kompetencji
społecznych określonych dla przedmiotu.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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SYLABUS PRZEDMIOTU
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Human Resources - przedmiot prowadzony w języku angielskim
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K - 15

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

 

Prowadzący
wykład
ćw.
Forma zajęć Konwersatorium

Cele przedmiotu

 zapoznanie z wiedzą na temat zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym;
 identyfikacja procesów zachodzących w instytucjach publicznych w ujęciu organizacyjnym,

behawioralnym, społeczno-kulturowym, gospodarczym i politycznym;
 przedstawienie  funkcji  menedżerskich  procesów  zarządzania  zasobami  ludzkimi

we wszystkich ich stadiach;
 wypracowanie kluczowych umiejętności praktycznego stosowania omawianych zagadnień i

modeli, metod, technik i środków wykorzystywanych w praktyce zarządzania kadrami.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia

Wiedza

KW_01 Ma wiedzę na temat procesu zarządzania zasobami ludzkimi i jego poszczególnych faz.

KW_02 Analizuje funkcje i techniki zarządzania zasobami ludzkimi.

KW_03
Zna metody, techniki  i  środki wykorzystywane w procesach HRM oraz dogłębnie rozumie system
prawny norm i reguł obowiązujących w tym zakresie u w administracji publicznej.

Umiejętności

KU_01
Potrafi stosować konkretne akty prawne regulujące funkcjonowanie procesów zarządzania zasobami
ludzkimi w sektorze prywatnym.

KU_02 Potrafi analizować organizację gospodarczą pod względem nowoczesnego zarządzania kadrami.

KU_03
Rozumie  rolę  zarządzania  zasobami  ludzkimi  przy  wdrażaniu  przez  menedżera  polityki  rozwoju
endemicznego.

Kompetencje społeczne

KK_01
Pracuje  w  różnego  rodzaju  zespołach  lub  grupach  odpowiedzialnych  za  realizację  określonego
obszaru polityki przedsiębiorstwa, pełniąc funkcję lidera.

KK_02 Pracując na stanowisku kierowniczym, jest partnerem i mentorem dla podległych sobie osób.

KK_03 Przeciwdziała przejawom dyskryminacji oraz naruszaniu praw innych osób w zespole ludzkim.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu kształcenia

KW_01 K2P_W04  egzamin pisemny

KW_02 K2P_W02  egzamin pisemny

KW_03 K2P_W12
 projekt grupowy
 studia przypadków
 aktywność na zajęciach
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KU_01 K2P_U02
 projekt grupowy
 aktywność na zajęciach

KU_02 K2P_U03
 projekt grupowy
 aktywność na zajęciach

KU_03 K2P_U05
 projekt grupowy
 aktywność na zajęciach

KK_01 K2P_K03
 projekt grupowy
 studia przypadków
 dyskusja

KK_02 K2P_K05
 projekt grupowy
 studia przypadków
 dyskusja

KK_03 K2P_K07
 projekt grupowy
 studia przypadków
 dyskusja

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład = 
ćwiczenia =
przygotowanie do ćwiczeń = 
studiowanie literatury = 
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin= 
inne (czytanie literatury/badania Internetu) =   
RAZEM: 
Liczba punktów  ECTS: 
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
wykład = 
Konwersatorium = 15h
przygotowanie do konwersatorium = 20h
studiowanie literatury = 15h
przygotowanie do egzaminu = 20h
realizacja zadań projektowych = 18h
e-learning =
zaliczenie/egzamin =   2h
inne (czytanie literatury/badania Internetu) =  
RAZEM:              75h
Liczba punktów  ECTS: 3 pkt
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2 pkt

Wymagania wstępne Znajomość zasad logicznego myślenia i  umiejętność wyciągania wniosków, zaliczenie lektoratu
języka obcego w poprzednich semestrach.

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładzie: 
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
2. Kapitał ludzki i zarządzanie nim w sektorze prywatnym
3. Pozyskiwanie zasobów ludzkich – planowanie i organizowanie kadr
4. Motywowanie jako kluczowa funkcja nowoczesnego menedżera
5. Polityka  płacowa  w  sektorze  prywatnym  –  uwarunkowania  prawne  a  wyzwania

współczesności
6. Ocena pracowników – regulacje prawne a praktyka
7. Rozwój pracowników, ścieżka kariery i awansu oraz polityka szkoleniowa
8. Rola, umiejętności i kompetencje nowoczesnego menedżera
9. Nowoczesny lider jako centralna figura w procesie zarządzania zespołem ludzkim

Treści realizowane na ćwiczeniach:
1. Etyczny, społeczny i kulturowy wymiar zarządzania zasobami ludzkimi
2. Komunikacja w organizacji a konflikty interpersonalne
3. Selekcja pozytywna a negatywna – jak zapobiegać petryfikacji kadr?
4. Ocena efektywności prowadzonej polityki HR
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
6. Zdrowe relacje między pracodawcą a pracownikiem w sektorze prywatnym
7. Glokalizacja w sferze zarządzania zasobami ludzkimi
8. Kodeksy etyczne w sektorze prywatnym
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Literatura 
obowiązkowa

1. Z. Ścibiorek: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa 2010.
2. Zarządzanie  zasobami  ludzkimi  na  rynkach  międzynarodowych  /  red.  nauk.  Aleksy

Pocztowski. Warszawa 2015.
3. T. Oleksyn: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa 2014
4. M. Tomczak, B. Krawczyk-Bryłka, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2017.
5. H.  Król,  A.  Ludwiczyński  (red.),  Zarządzanie  zasobami  ludzkimi.  Tworzenie  kapitału

ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Literatura 
uzupełniająca

1. D. Torrington, L. Hall,  S. Taylor, C. Atkinson,  Human Resource Management. 9th Edition,
Pearson, Harlow – London – New York (…) 2014.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Wykład:
 z zastosowaniem nowoczesnych metod (prezentacja multimedialna, materiały filmowe)

 konwersatoryjny (interaktywny) charakter wykładu
Ćwiczenia:

 case study

 dyskusja

 praca w grupach – projekt 
Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny, program prezentacyjny (Power Point, Prezi), konspekt wykładu i ćwiczeń,

teksty studiów przypadku, podręczniki, książki, materiały internetowe.
Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Przygotowanie projektu dotyczącego określonej organizacji publicznej. Studenci wybierają spośród
tematów dyskutowanych podczas konwersatorium wykładowcy z grupą.

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Ćwiczenia:
 Warunkiem wstępnym zaliczenia ćwiczeń jest obecność na co najmniej 3/4 godzin zajęć

w ramach ćwiczeń.
 Zaliczenie następuje po przedłożeniu oraz uzyskaniu zaliczenia z projektu grupowego.

 Zaliczenie ćwiczeń warunkuje możliwość przystąpienia do egzaminu.
Wykład:

 Egzamin pisemny.
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ocena zaliczeniowa:
 Obecność: warunek sine qua non  (min. 3/4 godzin)

 Aktywny udział w zajęciach potwierdzający umiejętności i kompetencje

 Kolokwium (lub kolokwia) potwierdzające zdobytą wiedzę 
Ocena z egzaminu:

 Test zawierający pytania zamknięte lub otwarte; oceniany w skali:

100%-93% 92%-85% 84%-75% 74%-67% 66%-55% <55%
Ocena: 5,0 Ocena: 4,5 Ocena: 4,0 Ocena: 3,5 Ocena: 3,0 Ocena: 2,0

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena  końcowa  składa  się  w  2/3  z  oceny  uzyskanej  podczas  egzaminu  oraz  w  1/3  z  oceny
uzyskanej podczas ćwiczeń. Uzyskanie oceny niedostatecznej z któregokolwiej części przedmiotu
jest równoznaczne z uzyskaniem końcowej oceny niedostatecznej.

Warunki zaliczenia Konieczne jest  uzyskanie oceny pozytywnej  z obu części przedmiotu,  czyli  ćwiczeń (zaliczenia)
i wykładu (egzaminu).

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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SYLABUS PRZEDMIOTU
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot:    Podstawy psychologii
Profil kształcenia:     praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki :      2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K - 15

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Konwersatorium

Cele przedmiotu

-  Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii ogólnej i 
społecznej. 
- Przygotowanie studentów do analizy problemów społecznych w zespole pracowniczym oraz 
proponowania strategii  ich rozwiązywania i skutecznego komunikowania się.
 - Analiza podstawowych procesów psychicznych: wrażenia i spostrzeganie, emocje i            
motywacje, uczenie się, inteligencja, stany świadomości, pamięć , wprowadzenie do 
psychologii osobowości, 
- Zapoznanie z zagadnieniem stresu, wypalenia zawodowego i kryzysu psychologicznego.
- Zapoznanie z metodami psychologicznej pomocy. 
- Zapoznanie studentów ze znaczeniem psychologii w nowoczesnym społeczeństwie.

Kod efektu
kształcenia dla

przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Zna reguły psychologiczne rządzące jednostką w zespole i relacjami interpersonalnymi

KW_02 Ma wiedzę psychologiczną dotyczącą procesów psychicznych i wpływu sytuacji społecznej na 
zachowanie człowieka

Umiejętności

KU_01 Potrafi analizować psychologiczne mechanizmy zjawisk i procesów społecznych, ich 
przyczyny i konsekwencje

KU_02 Potrafi zaproponować strategie rozwiązywania problemów społecznych w ich aspekcie 
psychologicznym

Kompetencje społeczne

KK_01 Posiada kompetencje w zakresie funkcjonowania w roli zawodowej, co ułatwia funkcjonowanie
w roli zawodowej, w zespole pracowniczym

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W07; K_W20 Test wiedzy. 
KW_02 K_W10; K_W16 Test wiedzy
KU_01 K_U01; K_U02; K_U03 Dyskusja w zespole studenckim
KU_02 K_U10; K_U15 Dyskusja w zespole studenckim
KK_01 K_K02; K_K04; K_K05 Dyskusja w zespole studenckim

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych
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Stacjonarne
wykład =
ćwiczenia =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin  = 
inne  (jakie) = konsultacje indywidualne =
czytanie wskazanej literatury =
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
 wykład = 
Konwersatorium = 15 h
przygotowanie do konwersatorium=  13 h
przygotowanie do wykładu = 
przygotowanie do egzaminu =25 h
realizacja zadań projektowych = 0 h
e-learning = 0h
zaliczenie/egzamin  =  2h
inne  (jakie) = konsultacje indywidualne = 10 godz.
czytanie wskazanej literatury = 10 godz.
RAZEM: 75 h
Liczba punktów  ECTS: 3 
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania  wstępne Podstawowa wiedza ogólna z biologii,  
Umiejętność aktywnego słuchania, prowadzenia dyskusji 
Zdolność pracy w grupie, realizowania stawianych wymagań,

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

 Kierunki  psychologii

 Charakterystyka procesów poznawczych: uczenie się, pamięć, spostrzeganie 1h

 Inteligencja  emocjonalna  :  mózg  emocjonalny,  natura  inteligencji  emocjonalnej,
inteligencja emocjonalna stosowana

 Komunikacja  interpersonalna  :umiejętności  podstawowe  (słuchanie,  odsłanianie
się, ekspresja), procesy kodowania, systemy reprezentacji, pytania, komunikacja
niewerbalna

 Rozwiązywanie  problemów:  sytuacje  konfliktowe,  asertywność,  negocjacje  i
perswazje

 Procesy motywacyjne

 Stres i jego następstwa

 Procesy społeczne ; wywieranie wpływu na innych, grupy i role społeczne

 Pamięć

 Emocje

 Komunikacja interpersonalna

 Mowa ciała
Literatura 
obowiązkowa

1) Mietzel G. (2015) — Wprowadzenie do psychologii. Podstawowe zagadnienia. 
Podręcznik psychologii., Gdańsk, GWP.

2) Daniel Goleman (1997) – Inteligencja emocjonalna, media Rodzina of Poznań
3) Barge J. Kevin, Morreale Shewryn P, Spitzberg Brian H- 3)-Komunikacja między 

ludźmi (2015), Warszawa, PWN
Literatura 
uzupełniająca

1) P. Thomson(1998) – Sposoby komunikacji interpersonalnej – Poznań
2) Z. Nęcki (1992) – Komunikowanie interpersonalne – Wrocław Ossolineum
 3)   M. McKay, M.Davis, P. Fanning (2003)- Sztuka skutecznego porozumiewania się, 
Gdańsk, GWP

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośredniej:
Wykład,  dyskusja,  analiza  dokumentów,  analiza  materiałów  źródłowych,  prezentacje
multimedialne

Pomoce dydaktyczne Prezentacja multimedialna

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu
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Forma zaliczenia: Zaliczenie pisemne testowe
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Zaliczenie pisemne; test obejmuje całość treści realizowanych na wykładach 
i ćwiczeniach(wiedza z tekstów obowiązkowych + z ćwiczeń), w formie pytań otwartych 
i zamkniętych 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Test; sprawdzający operatywność wiedzy oceniany wg skali: 2.0 wynik < 51% max; 3.0: 51 –
60% max; 3.5: 61-70% max; 4.0: 71-80 % max; 4.5: 81-90%max; 5.0: 91-100% max, przy
czym max to maksymalna ilość punktów do uzyskania z testu. 

Warunki zaliczenia Zaliczenie  pisemne; obejmuje  wiedzę  z  wykładów  oraz  zalecanej  literatury,  
ćwiczenia; zaliczenie ustne oraz aktywności pracy studenta na zajęciach 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Postępowanie administracyjne
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki 2020/2021
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

w-10
ćw-10

Punkty ECTS 2

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu

Nabycie przez Studenta zasadniczej wiedzy teoretycznej z zakresu postępowania 
administracyjnego oraz umiejętności interpretacji przepisów prawa i ich stosowania. 
Zapoznanie się z systemem i instytucjami postępowania administracyjnego ogólnego (z 
odniesieniami do postępowań jurysdykcyjnych o charakterze szczególnym).
Opanowanie przez Studenta wiedzy w zakresie zasad oraz instytucji procesowych 
postępowania administracyjnego ogólnego pozwalającego na stosowanie prawa w procesie 
jego konkretyzacji.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW1 Umiejscawia postępowanie administracyjne w nauce administracji i prawie administracyjnym.

KW2 Wyjaśnia podstawowe pojęcia, funkcje i zasady postępowania administracyjnego.

KW3 Charakteryzuje i identyfikuje instytucje procesowe oraz rozumie ich rolę w procesie 
jurysdykcyjnym.

Umiejętności

KU1 Zna i posługuje się w praktyce nomami i regułami prawnymi w zakresie procedury 
administracyjnej (formalnego prawa administracyjnego).

KU2 Redaguje pisma i akty administracyjne w procesie administrowania, z uwzględnieniem 
właściwej terminologii prawnej oraz zasad techniki biurowej.

KU3 Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne na stanowisku 
pracownika administracyjnego w instytucjach publicznych.

Kompetencje społeczne

KK1 Dostrzega znaczenie poprawności relacji organ – strona oraz konieczności kształtowania 
pozytywnego wizerunku administracji i budowania zaufania obywatela do administracji i prawa.

KK2 Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, uzupełniania wiedzy oraz 
doskonalenia umiejętności praktycznych warunkujących efektywne i praworządne działania 
administracji.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW1 K_W01, K_W02, K_W03, K_W04,K_W011 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach, egzamin

KW2 K_W01, K_W02, K_W03, K_W04,K_W011, K_W018 kolokwium, ocena aktywności na 
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ćwiczeniach, egzamin
KW3 K_W01, K_W02, K_W03, K_W04,K_W011, K_W018 kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach, egzamin
KU1 K_U03, K_U04, K_U05, K_U11 kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach
KU2 K_U03, K_U04, K_U05, K_U11, K_U12 kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach
KU3 K_U03, K_U04, K_U05, K_U11, K_U12 kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach
KK1 K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07, kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach, egzamin,
KK2 K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07,K_K08 Kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach
Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Niestacjonarne
wykład = 10
ćwiczenia = 10
przygotowanie do ćwiczeń = 25
przygotowanie do wykładu = 18
przygotowanie do egzaminu = 10
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3

Wymagania  wstępne Znajomość podstaw prawoznawstwa, nauki administracji, zasad prawa administracyjnego, 
prawnych form działania administracji oraz struktury administracji publicznej w Polsce.

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładzie: 
1. Zakres pojęciowy postępowania administracyjnego
2. Funkcje postępowania administracyjnego
3. Geneza postępowania jurysdykcyjnego
4. Rodzaje postępowań administracyjnych
5. Zakres obowiązywania ustawy – k.p.a.
6. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
7. Organ  w  postępowaniu  administracyjnym  (rodzaje  organów,  właściwość,

wyłączenie pracownika lub organu)
8. Strona  w  postępowaniu  administracyjnym  (legitymizacja  strony,  zdolność

administracyjnoprawna, pełnomocnictwo, podmioty na prawach strony)
9. Załatwianie spraw
10. Doręczenia
11. Wezwania
12. Terminy
13. Wszczęcie postępowania
14. Udostępnianie akt
15. Dowody
16. Zawieszenie postępowania
17. Umorzenie postępowania
18. Decyzje i postanowienia
19. Odwołania i zażalenia
20. Wznowienie postępowania i stwierdzenie nieważności decyzji
21. Uchylenie, zmiana decyzji
22. Wydawanie zaświadczeń
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23. Skargi i wnioski
24. Opłaty i koszty postępowania

Treści realizowane na ćwiczeniach
1. Zakres obowiązywania ustawy – k.p.a. - kazusy
2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego– praca z tekstem Konstytucji oraz

k.p.a., kazusy
3. Organ  w  postępowaniu  administracyjnym –  analiza  różnorodnych  organów pod

względem ustalania ich właściwości rzeczowej, miejscowej i instancyjnej na bazie
prawa  materialnego,  sporządzanie  projektów  aktów  w  sferze  wyłączenia
pracownika i organu, kazusy

4. Strona w postępowaniu administracyjnym – badanie interesu prawnego strony i
projektowanie  postanowienia  wz.  art.  61a  k.p.a.  w  przypadku  braku  interesu
(strony),  projektowanie  protokołu  z  przyjęcia  pełnomocnictwa,  projektowanie
postanowień dot. uprawnień podmiotów na prawach strony (organizacji społecznej)

5. Załatwianie spraw- analiza prawa materialnego w kontekście innych niż kodeksowe
terminów załatwiania spraw 

6. Doręczenia - kazusy
7. Wezwania- projektowanie wezwania w oparciu o art. 50, 54 k.p.a.
8. Terminy- sposoby obliczania – kazusy
9. Wszczęcie postępowania – projektowanie zawiadomienia, postanowienia - art. 31

k.p.a.
10. Udostępnianie akt – odmowa – projektowanie postanowienia
11. Dowody- kazusy
12. Rozprawa – projektowanie protokołu z przebiegu rozprawy
13. Zawieszenie postępowania – kazusy, projektowanie postanowień
14. Umorzenie postępowania - kazusy, projekt decyzji
15. Decyzje  i  postanowienia  –  badanie  wad  decyzji  i  postanowień,  projektowanie

aktów, w tym dotyczących zatwierdzenia ugody
16. Odwołania i zażalenia – kazusy, sporządzanie środków odwoławczych
17. Wznowienie  postępowania  i  stwierdzenie nieważności  decyzji  -  kazusy, projekty

decyzji i postanowień
18. Uchylenie, zmiana decyzji - kazusy
19. Wydawanie zaświadczeń- projektowanie zaświadczenia
20. Skargi i wnioski - projektowanie wniosku i skargi

Literatura 
obowiązkowa

1. B.Adamiak Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne , Wolters 
Kluwer Polska 2019

2. T. Adamiak Postępowanie administracyjne Wolters Kluwer 2017

Literatura 
uzupełniająca

1. Repetytoria Beck Postępowanie administracyjne C.H.Beck, Warszawa 2020
2. Prawo i Postępowanie administracyjne w pigułce C.H.Beck Warszawa 2019

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
 wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

 wykład konwersatoryjny

 dyskusja kierowana

 analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją

 konsultacje
Pomoce dydaktyczne rzutnik multimedialny, teksty aktów normatywnych, kazusy, podręczniki

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

-
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Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  egzamin pisemny w formie testowej

 praca/e pisemne zaliczeniowe w ramach ćwiczeń (kolokwium/a)
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ćwiczenia:
 ocena  aktywności  w  dyskusjach  kierowanych,  rozwiązywaniu  kazusów i  innych

formach  zajęć  dydaktycznych  sprawdzających  wiedzę  i  rozumienie  teorii  (30%
oceny),

 ocena z zaliczeń pisemnych – kolokwium/ów (70% oceny).
Wykład:

 ocena z pisemnego egzaminu ocenianego według skali:

 2,0 wynik < 51%max  

 3,0 wynik 51-60% max 

 3,5 wynik 61-70% max 

 4,0 wynik 71-80% max 

 4,5 wynik 81-90% max 

 5,0 wynik 91-100% max 

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu  składa się w 80% oceny uzyskanej z końcowego
egzaminu pisemnego obejmujące całość zajęć, a w 20% z oceny zaliczeniowej ćwiczeń.

Ocena końcowa według skali:
 średnia 3.0 -3,24 daje wynik dostateczny,

 średnia 3,25 do 3,74 daje wynik dostateczny plus,

 średnia 3,75 do 4,24 daje wynik dobry,

 średnia 4.25 do 4,74 daje wynik dobry plus,

 średnia powyżej 4,75 daje wynik bardzo dobry

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia  przedmiotu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  ze  wszystkich  form
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności
i  kompetencji  społecznych  określonych  dla  przedmiotu.  Warunkiem  przystąpienia  do
egzaminu końcowego jest uzyskane i potwierdzone w indeksie zaliczenie ćwiczeń.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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SYLABUS PRZEDMIOTU

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
Profil kształcenia: profil praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

W – 10
Ćw - 10

Punkty ECTS  3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z instytucjami i aktualnym prawem w ochronie środowiska. 
Przygotowanie studentów do samodzielnego interpretacji i stosowania norm prawa oraz 
umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów prawnych w zakresie kształtowania i 
ochrony środowiska.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                       Wiedza

KW_01 Zna podstawowe pojęcia prawa ochrony środowiska, określone w ustawach i 
rozporządzeniach oraz zakres ich stosowania.

Umiejętności

KU_01 Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami prawnymi z zakresu kształtowania i ochrony 
środowiska.

KU_02 Umiejętnie wykorzystuje w praktyce wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska oraz dobrze 
posługiwać się literaturą fachową.

KU_03 Potrafi właściwie przedstawić i uzasadniać swoje stanowisko w odniesieniu do podstawowych 
problemów ochrony środowiska w oparciu o obowiązujące prawo.

KU_04 Potrafi zastosować posiadaną wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska do identyfikowania
i rozwiązywania konkretnych przypadków.

Kompetencje społeczne

KK_01 Ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy, a także dokonywania 
oceny swoich kompetencji w sytuacji zmieniającego się unijnego i krajowego stanu prawnego 
z zakresie ochrony środowiska.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W02  zaliczenie pisemne

KU_01 K_U02, K_U04, K_U09, K_U11  zaliczenie pisemne

KU_02 K_U02, K_U04, K_U09, K_U11  zaliczenie pisemne

KU_03 K_U02, K_U04, K_U09, K_U11  zaliczenie pisemne

KU_04 K_U02, K_U04, K_U09, K_U11  zaliczenie pisemne

KK1 K_K01  zaliczenie pisemne

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych
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Stacjonarne
wykład =
konwersatorium =
przygotowanie do konwersatorium =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych = 
e-learning =
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Niestacjonarne
wykład = 10
Ćwiczenia = 10
przygotowanie do ćwiczeń = 17
przygotowanie do wykładu = 13
przygotowanie do egzaminu = 18
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 0
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 5 (konsultacje)
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania wstępne brak
Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładzie: 
 Środowisko i jego elementy. 
 Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska. 
 Zasady ogólne i prawne ochrony środowiska. 
 Zarządzanie ochroną środowiska. 
 Zadania administracji publicznej w ochronie środowiska.
 Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska.
 Instytucje i organy ochrony środowiska. 
 Ochrona środowiska przed zagrożeniami: ochrona powietrza, wody, gleby i kopalin.
Treści realizowane na ćwiczeniach:
 Zachowanie i ochrona zasobów biosfery, formy ochrony przyrody.
 Gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka odpadami. 
 Zagrożenia nadzwyczajne: naturalne i antropogeniczne, stan klęski żywiołowej. 
 Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym i planowaniu przestrzennym. 
 Dostęp do informacji o środowisku. 
 Prawne i administracyjne instrumenty ochrony środowiska. 
 Udział społeczeństwa i organizacji społecznych w ochronie środowiska.

Literatura
Obowiązkowa

Literatura 
uzupełniająca

 Górski M. (red.): Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009.
 Stelmasiak J. (red): Prawo ochrony środowiska. Warszawa 2009.
 Ustawa Prawo ochrony środowiska 

 Wierzbowski B., Rakoczy B: Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe. 
LexisNexis Polska Warszawa 2016.

 Wybrane ustawy i rozporządzenia 
Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej 
i e-learning)

W formie bezpośredniej:
 Wykład 

 Konsultacje

Pomoce dydaktyczne     rzutnik multimedialny, materiały do ćwiczeń, podręczniki

Projekt (o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  zaliczenie pisemne, 

 warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest poprawna odpowiedź na wybrane
5 pytań otwartych z 10. 

Oceny cząstkowe 
(formujące):
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Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena zaliczenia końcowego przedmiotu jest średnia arytmetyczną z ocen odpowiedzi na
każde z 5 pytań otwartych.
 Ocena końcowa stanowi zaokrąglenie:

niedostateczny      - od 2,00 do 2,50
dostateczny           - od 2,51 do 3,00
dostateczny plus   - od 3,01 do 3,50
dobry                     - od 3,51 do 4,00
dobry plus             - od 4,01 do 4,50
bardzo dobry         - od 4,51 do 5,00

Warunki zaliczenia Warunkiem  zaliczenia  przedmiotu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  potwierdzającej
osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
określonych dla przedmiotu.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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SYLABUS PRZEDMIOTU

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Prawo i instytucje w Unii Europejskiej
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

W-10
Ćw-10

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć Wykład

Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest  zaznajomienie studenta z procesem integracji  w Europie-w wymiarze
instytucjonalnym i prawnym.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Zna mechanizmy funkcjonowania, cele i zadania administracji polskiej i europejskiej.

KW_02 Zna  podstawowe  zasady  tworzenia  i  funkcjonowania  polskiego  systemu  prawnego  oraz
podstawowe cechy prawa wspólnotowego.

KW_03 Zna  proces  ewolucji  administracji  publicznej,  w  tym  samorządu  terytorialnego,  jej  zadania  i
kompetencje oraz rolę w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

    Umiejętności

KU_01 Potrafi krytycznie interpretować i oceniać zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze.

KU_02 Potrafi  przewidywać  skutki  podstawowych  strategii  działań  instytucji  politycznych,
administracyjnych i  gospodarczych,  budować sądy i  opinie  na podstawie informacji  z  różnych
źródeł, także w sytuacji niepełnych informacji.

KU_03 Potrafi  obserwować  i  rozpoznawać  tendencje  zmian  warunków  społecznych  na  poziomie
lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Umie definiować problemy społeczne i  proponować
kierunki ich rozwiązania przy zachowaniu wrażliwości społecznej.

           Kompetencje społeczne

KK_01 Ma świadomość znaczenia  jakości  administracji  publicznej  i  gospodarczej  dla  funkcjonowania
społeczeństwa.

KK_02 Jest otwarty na świat i wykazuje zrozumienie dla różnych kultur.

KK_03 Potrafi  formułować sądy w ważnych sprawach społecznych i  światopoglądowych i  akceptować
zróżnicowanie światopoglądowe.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu kształcenia

KW_01 K_W06 Test wiedzy
KW_02 K_W11, K_W15 Test wiedzy
KW_03 K_W13, K_W14 Test wiedzy
KU_01 K_U01 Praca zespołowa
KU_02 K_U09 Praca zespołowa
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KU_03 K_U10 Praca zespołowa
KK_01 K_K05 Dyskusja
KK_02 K_K08 Dyskusja
KK_03 K_K04 Dyskusja

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład =
ćwiczenia =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
 wykład = 10
ćwiczenia = 10
przygotowanie do ćwiczeń = 18
przygotowanie do wykładu = 17
przygotowanie do egzaminu = 18
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5

Wymagania  wstępne Zaliczony przedmiot "Podstawy prawoznawstwa".

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

1. Historia procesu integracji europejskiej. Traktaty stanowiące podstawę UE.
2. Geneza, cele, zasady działania UE.
3. Instytucje i organy UE.
4. System instytucjonalny UE.
5. Pojęcie prawa UE i jego źródła: prawo pierwotne, prawo wtórne.
6. Ochrona praw podstawowych i niektóre ogólne zasady prawa UE.
7. System ochrony prawa.

Literatura 
obowiązkowa

1. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, C. H. Beck, Warszawa 2011,
2. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo UE. Podręcznik dla kierunków prawa, 
zarządzania i administracji, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, 2015,
3. Kenig-Witkowska M., M. , Łazowski A., Ostrihansky R., Prawo instytucjonalne Unii 
Europejskiej, C. H. Beck, Warszawa 2015,
4. Malaszyńska E., Gruchman B., Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 
2010,
5. Michałowska-Gorywoda K.. , Podejmowanie decyzji w UE, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 
2002

Literatura 
uzupełniająca

1. Barcz J., Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta Praw 
Podstawowych UE, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2013,
2. Kuś A., Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Wyd. KUL, lublin 2010,
3. Łazowski A. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Pytania. Kazusy. Tablice. C. H. Beck, Warszawa 
2012

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Wykład problemowy

Pomoce dydaktyczne Teksty źródłowe

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu
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Forma zaliczenia: Zaliczenie pisemne (pytania otwarte, rozwiązanie problemu)
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Z teoretycznych sprawdzianów wiedzy (wg stosowanej punktacji): 

3.0 → 60-67%,  3.5 → 68-75%,  4.0 → 76-83%,  4.5 → 84-91%,  5.0 → 92 -100%,  

Za prezentację/instruktaż/referat: 3.0 → ogólne przedstawienie problemu z niewielkimi 
błędami; 4.0 → ogólne przedstawienie problemu, poprawne pod względem merytorycznym i 
metodycznym;  5.0 → wyczerpujące i bezbłędne przedstawienie problemu z praktycznych 
sprawdzianów umiejętności:3.0 → w prezentowanym zadaniu koryguje błędy po podpowiedzi 
nauczyciela oraz tłumaczy stosowane procedury w sposób ogólny i/lub po sugestiach 
nauczyciela uzupełniając wypowiedź;  3.5 → ocena pośrednia;4.0 → poprawnie prezentuje 
zadanie oraz tłumaczy stosowane procedury w sposób ogólny i/lub po sugestiach nauczyciela 
uzupełniając wypowiedź;    4.5 → ocena pośrednia;  5.0 → bezbłędnie prezentuje zadanie, 
wyczerpująco tłumacząc stosowane procedury;  

Za udział w dyskusji: 3.0 → postawa bierna, ale wypowiedzi poprawne; 4.0 → postawa 
aktywna i poprawne wypowiedzi; 5.0 → postawa aktywna, poprawne wypowiedzi i wykazanie 
się znajomością szerszej literatury.  

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

10% udział w dyskusji,
20% referat
70% egzamin pisemny

Warunki zaliczenia Zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia przewidzianych w programie zajęć

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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SYLABUS PRZEDMIOTU

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Przygotowywanie projektów do UE
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia 
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II
1 2 3 4

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K-15

Punkty ECTS 3

Koordynator  
przedmiotu

 

Prowadzący
wykład
ćw.
Forma zajęć Konwersatorium

Cele przedmiotu

 przybliżenie istoty i miejsca unijnej polityki spójności, regionalnej i strukturalnej dla
jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej;

 charakterystyka zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym przy wykorzystaniu
unijnych  instrumentów  finansowych,  w  tym  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności,
Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego itp.;

 przedstawienie istoty projektu unijnego oraz podstaw zarządzania nim w kontekście
planowania, wdrażania, kontroli  i  ewaluacji  zrównoważonego rozwoju w wymiarze
społecznym, gospodarczym, ekologicznym, kulturowym i politycznym;

 prezentacja działań podejmowanych w cyklu życia projektu.
Kod efektu

kształcenia dla
przedmiotu

Opis efektów kształcenia
Wiedza

KW_01
Zna  podstawowe  pojęcia  i  definicje  z  zakresu  europejskiej  polityki  regionalnej,  strukturalnej  i
spójności. Ma wiedzę na temat funduszy i programów unijnych oraz ich implementacji na szczeblu
krajowym, regionalnym i lokalnym.

KW_02 Dysponuje wiedzą na temat zasad zarządzania projektami.

Umiejętności

KU_01
Potrafi wskazać konkretny fundusz lub program unijny właściwy dla realizacji określonego projektu –
w tym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

KU_02

Posługuje się prawidłowo metodyką zarządzania procesami rozwoju i zarządzania projektami przy
wykorzystaniu mechanizmów finansowego wsparcia unijnego. Potrafi przygotować i wdrażać projekt
rozwojowy,  dobierając  właściwie  niezbędne  dane  wejściowe  i  wykorzystując  narzędzia
projektowania, a także instrumenty kontroli i ewaluacji.

Kompetencje społeczne

KK_01
Docenia znaczenie polityki  regionalnej,  strukturalnej  i  spójności  UE w ramach funkcji  rozwojowej
współczesnej administracji publicznej.

KK_02
Pracuje  w  zespołach  projektowych  odpowiedzialnych  za  wdrażanie  publicznej  polityki  rozwoju
regionalnego i lokalnego.

KK_03
Jest przygotowany i zdolny do podjęcia w przyszłości zatrudnienia w strukturach przedsiębiorstwa w
charakterze pracownika odpowiedzialnego za realizację funkcji prorozwojowych.

Kod efektu 
kształcenia dla 

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 

Sposób weryfikacji efektu kształcenia
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przedmiotu (tzw. kierunkowych)

KW_01
K_W02
K_W04

 egzamin pisemny

KW_02
K_W09
K_W10

 projekt grupowy
 studia przypadków
 aktywność na zajęciach

KU_01
K_U03
K_U04

 projekt grupowy
 aktywność na zajęciach

KU_02
K_U04
K_U07

 projekt grupowy
 aktywność na zajęciach

KK_01 K_K01
 projekt grupowy
 studia przypadków
 dyskusja

KK_02 K_K02
 projekt grupowy
 studia przypadków
 dyskusja

KK_03
K_K06
K_K07

 projekt grupowy
 studia przypadków
 dyskusja

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Stacjonarne
wykład = 
ćwiczenia = 
przygotowanie do ćwiczeń = 
studiowanie literatury =  
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin= 
inne (czytanie literatury/badania Internetu) =
RAZEM: 
Liczba punktów  ECTS: 
w tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
wykład = 
Konwersatorium = 15h
przygotowanie do Konwersatorium = 15h
studiowanie literatury = 15h
przygotowanie do zaliczenia= 15h
realizacja zadań projektowych = 15h
e-learning =
zaliczenie/egzamin =   
inne (czytanie literatury/badania Internetu) =  
RAZEM:              75h
Liczba punktów  ECTS: 3 pkt
w tym w ramach zajęć praktycznych: 3 pkt

Wymagania wstępne Znajomość zasad logicznego myślenia i umiejętność wyciągania wniosków. 

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

1. Polityka – policy vs. politics 
2. Polityka spójności, regionalna a strukturalna – specyfika polityk Unii Europejskiej
3. Wiodące zasady polityki rozwoju lokalnego, typy i kierunki polityk rozwoju
4. Subsydiarność a funkcja rozwojowa samorządu w kontekście integracji europejskiej
5. Problemy polityki rozwoju - europeizacja polityki spójności i regionalnej UE
6. Cele i zasady polityki regionalnej i spójności na przestrzeni lat 1989-2013 i 2014-2020
7. Finansowanie polityki regionalnej w latach 1989-2013 i 2014-2020
8. Implementacja polityki spójności UE w Polsce – Polityka spójności a rozwój lokalny w ujęciu

krajowym
9. Podstawy prawne unijnej polityki regionalnej, strukturalnej i spójności
10. Wpływ polityki spójności na stymulowanie rozwoju w skali krajowej, regionalnej a lokalnej
11. System instytucjonalny polityki rozwoju terytorialnego - alokacja środków polityki regionalnej
12. Model systemu zarządzania rozwojem kraju w kontekście planowania strategicznego
13. Zarządzanie  projektami  unijnymi  –  cykl  życia  projektu  (PDCA i  PCM),  technika  pisania,

dokumenty krajowe, procedura oceny i kontroli
14. Analiza studium przypadku i projekt grupowy (symulacja wdrażania projektu unijnego)

Literatura 
obowiązkowa

1. M. Dylewski, Zarządzanie finansami projektu europejskiego. Warszawa 2009
2. J. W. Tkaczyński i in.,Projekty europejskie : praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania
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dotacji unijnych. Warszawa 2011.
3. M. Domiter, A. Marciszewska, Zarządzanie projektami unijnymi : teoria i praktyk. Warszawa

2013.
4. M.  Gwizda, M.  Kosewska-Kwaśny,  Sz.  Żółciński  (red.),  Fundusze UE 2014-2020.  Nowa

perspektywa – nowe możliwości, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014;
5. M.  Wirkus,  Zarządzanie  projektami  i  procesami.  Teoria  i  przypadki  praktyczne,  Difin,

Warszawa 2013.
Literatura 
uzupełniająca

1. A Guide to the Project  Management Body of  Knowledge (PMBOK® Guide).  6 th Edition,
Project Management Institute, Newtown Square, Pennsylvania 2017.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Wykład konwersatoryjny  z  zastosowaniem  nowoczesnych  metod  (prezentacja  multimedialna,
materiały  filmowe);  case  study;  praca  w  grupach  –  projekt  unijny  w  ramach  różnych
funduszów/programów

Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny, program prezentacyjny (Power Point, Prezi), konspekt wykładu i ćwiczeń,
teksty studiów przypadku, podręczniki, książki, materiały internetowe.

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Projekt  grupowy  oparty  o  istniejące  formularze  wniosków  lub  narzędzia  informatyczne
wykorzystywane  w  celu  realizacji  konkretnych  projektów  unijnych  –  sporządzenie  treści
merytorycznej oraz finansowej w oparciu o rzeczywiste projekty inwestycyjne lub miękkie.

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia:  Warunkiem  wstępnym  zaliczenia  jest  obecność  na  min.  3/4  godzin  zajęć  w  ramach
ćwiczeń.

 Zaliczenie następuje po przedłożeniu oraz uzyskaniu zaliczenia z projektu grupowego.

 Zaliczenie projektu warunkuje możliwość przystąpienia do zaliczenia końcowego.
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ocena zaliczeniowa:
 Obecność: warunek sine qua non  (min. 3/4 godzin)

 Aktywny udział w zajęciach potwierdzający umiejętności i kompetencje

 Kolokwium (lub kolokwia) potwierdzające zdobytą wiedzę 
Ocena z zaliczenia końcowego:

 Test zawierający pytania zamknięte i otwarte, oceniany w skali:

100%-93% 92%-85% 84%-75% 74%-67% 66%-55% <55%
Ocena: 5,0 Ocena: 4,5 Ocena: 4,0 Ocena: 3,5 Ocena: 3,0 Ocena: 2,0

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena końcowa składa się w 2/3 z oceny uzyskanej podczas testu oraz w 1/3 z oceny uzyskanej
podczas prac projektowych. Uzyskanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek z części przedmiotów
jest równoznaczne z uzyskaniem końcowej oceny niedostatecznej.

Warunki zaliczenia Konieczne jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu elementów w ramach przedmiotu, czyli projektu i
testu.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Karta przedmiotu kształcenia
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot:  Socjologia organizacji
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki 2020/2029
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K-15

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący

wykład

ćw./lab/ sem./pros.

Forma zajęć konwersatorium

Cele przedmiotu Przybliżenie najważniejszych pojęć i zjawisk z zakresu socjologii organizacji.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Wyjaśnia kluczowe pojęcia z zakresu socjologii organizacji.

KW_02 Opisuje elementy składające się na otoczenie organizacji.

KW_03 Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania człowieka w różnych strukturach społecznych.

Umiejętności

KU_01 Analizuje struktury fizyczną i społeczną oraz otoczenie społeczne organizacji.

KU_02 Analizuje zachowania jednostek i prognozuje ich wpływ na kondycję organizacji.

Kompetencje społeczne

KS_01 Jest świadomy potrzeby współdziałania w grupie w celu zapewnienia rozwoju organizacji.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W02 Egzamin; prezentacja; dyskusja
KW_02 K_W08 Egzamin; prezentacja; dyskusja
KW_03 K_W13 Egzamin; prezentacja; dyskusja
KU_01 K_U08 prezentacja; dyskusja
KU_02 K_U01 prezentacja; dyskusja
KS_01 K_K02 prezentacja; dyskusja

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych
Stacjonarne
wykład = 
ćwiczenia = 
przygotowanie do konwersatorium= 
przygotowanie do wykładu = 
przygotowanie do egzaminu = 
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 

Niestacjonarne
wykład =
Konwersatorium = 15
przygotowanie do konwersatorium= 25
Studiowanie literatury = 10
przygotowanie do egzaminu = 23
realizacja zadań projektowych = 0
e-learning = 0
zaliczenie/egzamin = 2
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inne  (jakie) = 
RAZEM: 
Liczba punktów  ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:

inne  (jakie) = 0
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania  wstępne

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

1. Pojęcie organizacji. Najważniejsze teorie organizacji
2. Otoczenie organizacji. Strategia i cele organizacji. Technologia a organizacje
3. Struktura społeczna organizacji
4. Kultura organizacji
5. Fizyczna struktura organizacji
6. Kontrola i ideologia w organizacjach
7. Zmiany w organizacji i proces uczenia się
8. Jednostka w organizacji  – wartości,  postawy, percepcja, uczenie się, emocje,

osobowość
9. Grupy w organizacji
10. Miejsce  pracy  w  zglobalizowanym  świecie:  makdonaldyzacja  społeczeństwa

George’a Ritzera, No Logo Naomi Klein, społeczeństwo sieci Manuela Castellsa,
społeczeństwo ryzyka Ulricha Becka.

11. Korporacje międzynarodowe, offshoring i outsourcing.
Literatura 
obowiązkowa

 B. Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, Warszawa 2011.

Literatura 
uzupełniająca

 S. Robbins, Zasady zachowania w organizacji, Poznań 2001.
 M. Kolczyński, J. Sztumski, Zarys socjologii organizacji, Katowice 2003.
 M. Jo Hatch, Teoria organizacji, Warszawa 2002.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

 wykład

 prezentacja multimedialna

 dyskusja

 praca w grupach

 praca indywidualna

 studium przypadku
Pomoce dydaktyczne Prezentacje multimedialne, teksty dla studentów.

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Nie dotyczy

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu
Forma zaliczenia: Zaliczenie pisemne – 3 pytania otwarte.
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ocenę  cząstkową  stanowić  będzie  aktywny  udział  w  dyskusjach  kierowanych  przez
prowadzącego (OA). Drugą oceną cząstkową będzie prezentacja/referat na wybrany przez
studenta temat (OP).

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena końcowa (OK.)  będzie  średnią  arytmetyczną  ocen  cząstkowych  (1/3OA+2/3OP)  i
oceny z egzaminu pisemnego (OU).

Warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie pozytywnej oceny z ćwiczeń  (wykonanie
prezentacji  multimedialnej  na  wybrany  temat),  która  dopuszcza  do  przystąpienia  do
zaliczenia pisemnego (obejmującego wiedzę z zajęć oraz zalecanej literatury).

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu
Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Zachowania konsumentów
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin 
w semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e) Ćw-10

Punkty ECTS 1
Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.
Forma zajęć ćwiczenia
Cele przedmiotu  Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu uwarunkowań zachowań konsumenckich.

Przybliżenie czynników wpływających na zachowania zakupowe nabyców.
Kod efektu kształcenia dla

przedmiotu
Opis efektów kształcenia

Wiedza
KW1 Omawia typy zachowań konsumentów.
KW2 Przedstawia podstawowe mechanizmy zachowań nabywców.

Umiejętności
KU1 Interpretuje zachowania konsumentów w kontekście podejmowanych przez przedsiębiorstwo 

działań marketingowych.
KU2 Wyjaśnia różnice w zachowaniach konsumentów na różnych rynkach.

Kompetencje społeczne
KK1 Ma świadomość możliwości zastosowania uzyskanej wiedzy w procesie zarządzania 

przedsiębiorstwem dla zwiększenia jego efektywności.
Kod efektu kształcenia

dla przedmiotu
Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do

efektów zdefiniowanych dla programu studiów
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu kształcenia

KW1 K_W08; K_W14  aktywność w dyskusji
 test wiedzy

KW2 K_W02; K_W14  aktywność w dyskusji
 test wiedzy

KU1 K_U03; K_U10  aktywność w dyskusji
KU2 K_U07  zajęcia warsztatowe w zespole

 aktywność w dyskusji
KK1 K_K01  test wiedzy

Nakład pracy studenta w godzinach dydaktycznych
Stacjonarne
Wykład = 
Ćwiczenia =
Przygotowanie do ćwiczeń =
Przygotowanie do wykładu = 
Przygotowanie do egzaminu = 
Realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 
inne (jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów ECTS:
W tym w ramach zajęć praktycznych:

Niestacjonarne
Wykład = 0
Ćwiczenia = 10
Przygotowanie do ćwiczeń = 13h
Przygotowanie do wykładu =
Przygotowanie do egzaminu =
Realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin = 2
inne (jakie) =
RAZEM: 25h
Liczba punktów ECTS: 1
W tym w ramach zajęć praktycznych: 1

Wymagania wstępne Nie dotyczy
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Treści przedmiotu 
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

1. Pojęcie zachowania i zachowania konsumenckiego. Rodzaje i modele zachowań.
2. Pojęcie potrzeby. Proces decyzyjny nabywcy. Rodzaje decyzji. Rodzaje nabywców.
3. Procesy  poznawcze  konsumentów.  Emocje  i  postawy  konsumentów.  Problematyka

osobowości nabywcy.
4. Pozakupowe zachowania konsumentów.
5. Metody badań zachowań konsumenckich.
6. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania zachowań nabywcy.

Literatura 
obowiązkowa

1. Katarzyna Stasiuk, Dominika Maison, Psychologia konsumenta, WN PWN, Warszawa 
2014.

Literatura 
uzupełniająca

1. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.
2. Falkowski A., Tyszka T. (2009), Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk.
3. Światowy G. (2006), Zachowanie konsumentów, PWE, Warszawa.
4. Zaltman G. (2008), Jak myślą klienci. Rebis, Poznań.
5. M.R. Solomon, Zachowania i zwyczaje nabywców, Helion, Gliwice 2006.

Metody nauczania 
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej 
i e-learning)

 Wykład konwersatoryjny
 prezentacja multimedialna
 dyskusja
 praca w grupach i indywidualna
 studium przypadku

Pomoce dydaktyczne Rzutnik multimedialny
Projekt (o ile jest 
realizowany)

nie dotyczy

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu
Forma i warunki 
zaliczenia:

 Obecność na zajęciach
 Aktywność w dyskusji.
 Zaliczenie testu wiedzy.

Oceny cząstkowe 
(formujące):

 Test wiedzy.
 Ocena aktywności w dyskusji.

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

 Średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.
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Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Zarządzanie projektami i zarządzanie strategiczne
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

K-15

Punkty ECTS 3

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros.

Forma zajęć konwersatorium

Cele przedmiotu

Przybliżenie istoty strategii i zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. 
Wykształcenie umiejętności dokonania analizy strategicznej otoczenia i potencjału 
strategicznego przedsiębiorstwa, a także formułowania strategii przedsiębiorstwa. 
Ponadto student posiądzie podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z 
zakresu zarządzania projektami.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Posługuje się pojęciami z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania projektami.

KW_02 Zna metody analizy strategiczne.

KW_03 Przedstawia etapy procesu zarządzania projektem oraz narzędzia wykorzystywane w tym 
procesie.

Umiejętności

KU_01 Przeprowadza analizę strategiczną otoczenia przedsiębiorstwa.

KU_02 Dobiera narzędzia w celu efektywnego zaplanowania i zrealizowania projektu.

Kompetencje społeczne

KK_01 Jest świadomy społecznej odpowiedzialności strategicznego zarządzania organizacją.

KK_02 Wykazuje gotowość do kreatywnego rozwiązywania problemów pojawiających się w procesie 
przeprowadzania analizy strategicznej lub zarządzania projektem.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W19, K_W20 Test wiedzy, dyskusja
KW_02 K_W19, K_W20 Test wiedzy, dyskusja
KW_03 K_W19, K_W20 Test wiedzy, dyskusja
KU_01 K_U15 dyskusja, burza mózgów
KU_02 K_U15 dyskusja, burza mózgów
KK_01 K_K05 dyskusja, burza mózgów
KK_02 K_K05 dyskusja, burza mózgów

Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych
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Stacjonarne
wykład =
konwersatorium =
przygotowanie do konwersatorium =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych = 
e-learning = 
zaliczenie/egzamin =
inne  (jakie) = 
RAZEM:
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Niestacjonarne
wykład =
Konwersatorium = 15
przygotowanie do konwersatorium= 25
Studiowanie literatury = 10
przygotowanie do egzaminu = 23
realizacja zadań projektowych = 0
e-learning = 0
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 0
RAZEM: 75
Liczba punktów  ECTS: 3
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Wymagania  wstępne

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Pojęcie strategii organizacji. Koncepcje zarządzania strategicznego.
Jak przeprowadzić analizę strategiczną otoczenia organizacji?
Formułowanie strategii przedsiębiorstwa. Poziomy i etapy.
Pojęcie projektu i jego cechy charakterystyczne.
Planowanie  projektu:  cele,  problemy  i  podejścia  do  zarządzania  projektem.  Ocena
wykonalności projektu. Analiza ryzyka w projekcie.
Cykl życia projektu. Zarządzanie czasem. Ewaluacja projektu.

Literatura 
obowiązkowa

Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Warszawa 2016.

Pawlak M., Zarządzanie projektami, Warszawa 2018.
pod red. M. Trockiego, Nowoczesne zarządzanie projektami, Warszawa 2012.

Literatura 
uzupełniająca

Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Warszawa-Kraków 2012.

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 2009.

Wysocki R. K., Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, 
Wydawnictwo Helion, 2013. 

Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2009.

Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośrednie:
Burza mózgów, dyskusja, prezentacja multimedialna.

E-learning:

Pomoce dydaktyczne Projektor multimedialny

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną.
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Test jednokrotnego wyboru. Aktywność podczas dyskusji.

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen formujących.

Warunki zaliczenia Uzyskanie pozytywnych ocen formujących.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Słownictwo i terminologia biznesowa oraz podstawy etykiety
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

10 w 10
ćw

Punkty ECTS 4

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład 10 h
ćw./lab/ sem./pros. 10 h

Forma zajęć wykład, ćwiczenia

Cele przedmiotu
Zapoznanie  studentów z elementarną wiedzą  dotyczącą polskiego  języka  biznesowego,
zwłaszcza  w  zakresie  leksyki  biznesowej,  z  uwzględnieniem  anglicyzmów  i  języka
charakterystycznego  dla  pracowników  korporacji  oraz  zasadami  etykiety  obowiązującymi  w
kontaktach oficjalnych na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. 

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Zna podstawowe pojęcia i definicje  z zakresu polskiego języka biznesowego, etyki, grzeczności
językowej, a także semantyczno-leksykalnego zasobu języka biznesu.

KW_02 Wyjaśnia podstawowe pojęcia, funkcje, cele i zasady biznesowego savoire-vivre. 

Umiejętności

KU_01 Posługuje się podstawowymi pojęciami biznesowymi, zna i stosuje leksykę biznesową w tym
również w służbowej korespondencji biznesowej.

KU_02 Wykorzystuje  w praktyce wiedzę i  umiejętności  z  zakresu grzeczności  i  etyki  w kontaktach
biznesowych na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem.

Kompetencje społeczne

KK_01 Przejawia gotowość do zabrania głosu w dyskusji na temat biznesu i ekonomii, przekonuje do
własnego  stanowiska,  negocjuje,  a  także  dostrzega  znaczenie  zasad  savoire-vivre  w
kształtowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa

KK_02 Współdziała w grupie, rozumie specyfikę pracy zespołowej oraz potrafi przyjmować i realizować
różne role w grupie poprzez współpracę z innymi jej członkami.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W02, K_W09 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KW_02 K_W02,  K_W07, K_W09, K_W11, K_W13 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KU_01 K_U04, K_U05, K_U18, K_U19 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KU_02 K_U17, K_U18, K_U19 kolokwium, ocena aktywności na 
ćwiczeniach

KK_01 K_K02, K_K04 kolokwium, ocena aktywności na 
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ćwiczeniach
KK_02 K_K02, K_K07 kolokwium, ocena aktywności na 

ćwiczeniach
Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Niestacjonarne
wykład = 10
ćwiczenia = 10
przygotowanie do ćwiczeń = 20
przygotowanie do wykładu = 20
przygotowanie do zaliczenia = 18
studiowanie literatury = 20
realizacja zadań projektowych = 
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne  (jakie) = 
RAZEM: 100
Liczba punktów  ECTS: 4

Wymagania  wstępne

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

Treści realizowane na wykładach:
 Językowe zróżnicowanie współczesnej polszczyzny.

 Wprowadzenie do pojęcia języków specjalistycznych i ich charakterystyka. 

 Czy istnieje polski język biznesowy? – próba odpowiedzi na pytanie.

 Charakterystyka polskiego języka biznesowego w zakresie składni i leksyki.

 Leksyka specjalistyczna, idiomy, powiedzenia i przysłowia języka biznesowego. 

 Biznesowy savoire-vivre.

 Etyka w biznesie i jej rola w kreowaniu marki.  

 Polski język biznesowy na tle innych języków europejskich.

Treści realizowane na ćwiczeniach:
 Anglicyzmy i ich rola w komunikacji pomiędzy pracownikami korporacji. 

 Zasady oficjalnej korespondencji służbowej – teoria połączona z praktyką. 

 Zasady prowadzenia negocjacji i mediacji – ćwiczenia sytuacyjne.

 Wygłaszanie przemówień, autoprezentacji i prezentacji. 

 Podstawowe zagadnienia dotyczące kultury słowa. 

 Grzeczność i jej zasady w kontaktach biznesowych.

Literatura 
obowiązkowa

1. Cierpich  A.,  2017,  Socjolekty  korporacyjne  jako  przykład  polsko-angielskich
kontaktów językowych [w:] Świat słów. Jedność w różności, red. M. Pachowicz, K.
Choińska, Tarnów 2017, s. 213–222.

2. Kultura biznesu, czyli językowy savoire-vivre (https://docplayer.pl/4632436-Kultura-
biznesu-czyli-biznesowy-savoir-vivr-e.html - projekt Kapitał Ludzki).

3. Grabias  S.,  2012,  Środowiskowe  i  zawodowe  odmiany  języka  –  socjolekty  [w:]
Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 235–253.

Literatura 
uzupełniająca

1. Ligara,  B.,  Szupelak,  W.  2012.  Lingwistyka  i  glottodydaktyka  języków  specjali-
stycznych  na  przykładzie  języka  biznesu.  Podejście  porównawcze.  Kraków:
Księgarnia Akademicka.

2. O  językach  zawodowych  i  środowiskowych.  Materiały  VII  Forum  Kultury  Słowa
Gdańsk,  9-11  października  2008  roku.  Gdańsk:  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Gdańskiego.

3. Pachter  B.,  Biznesowy  savoire-vivre.  Wszystko,  co  szanujący  się  biznesmen  o
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etykiecie wiedzieć powinien, tłum. A. Kwaśniewska, 2008.
4. Zahaczewska I.,  „Czelendżuj kejsa”, czyli kilka uwag o języku korporacji,  „Słowo.

Studia językoznawcze” 9/2018, s. 165-179.
Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

Zajęcia bezpośrednie:
wykłady,  praca  w  grupach,  analiza  tekstów  źródłowych  i  przypadków,  dyskusja,  sesje
rozwiązywania  problemu,  ćwiczenia  komunikacyjne,  elementy  metody  audiowizualnej,
konsultacje

E-learning:

Pomoce dydaktyczne prezentacje multimedialne, fragmenty filmów

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Zaliczenie pisemne
Oceny cząstkowe 
(formujące):

Kolokwium, aktywność na zajęciach

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Ocena prac pisemnych:
2,0 wynik < 51% 
3,0 wynik 51-60% 
3,5 wynik 61-70% 
4,0 wynik 71-80% 
4,5 wynik 81-90% 
5,0 wynik 91-100% 

Warunki zaliczenia Pozytywna ocena formująca oraz z końcowego zaliczenia pisemnego

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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Sylabus przedmiotu

Kierunek studiów: Przedsiębiorczość
Przedmiot: Język obcy prawniczy i biznesowy
Profil kształcenia: praktyczny 
Poziom kształcenia: studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2020/2021
Liczba godzin w 
semestrze

I II III
1 2 3 4 5 6

Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia 
niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)

20 20 20

Punkty ECTS 9

Koordynator 
przedmiotu

Prowadzący
wykład
ćw./lab/ sem./pros. mgr Marta Pietrykowska / mgr Marta Powęska

Forma zajęć lektorat

Cele przedmiotu

Celem lektoratu na poziomie średniozaawansowanym jest:
 zapoznanie studenta z podstawami komunikacji w języku obcym umożliwiającej 

porozumiewanie się w sytuacjach dnia codziennego oraz sytuacjach związanych z 
życiem zawodowym.

 umiejętność formułowania logicznych wypowiedzi, zachowania się w typowych 
sytuacjach życia zawodowego ,

 umiejętność adekwatnego rozumienia poleceń i instrukcji.
 rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się, zdobywania wiedzy z zakresu 

objętego charakterem studiów w języku obcym.

Kod efektu kształcenia
dla przedmiotu

Opis efektów kształcenia
                                                    Wiedza

KW_01 Słuchacz posiada wiedzę z zakresu procesów komunikowania się w codziennych sytuacjach z 
naciskiem na sytuacje zawodowe, jest świadomy prawidłowości i/lub zakłóceń w kontaktach 
interpersonalnych. Jest świadomy podstawowych zjawisk społecznych i ich skutków.

Umiejętności

KU_01 Słuchacz potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poprzez to rozwijać swoje zawodowe 
umiejętności. Cel jest realizowany przy wykorzystaniu źródeł zarówno w języku ojczystym, jak i 
obcym w zakresie podstawowych sprawności językowych: pisania, rozumienia ze słuchu,
słownictwa, komunikacji ustnej i pisemnej, znajomości struktur gramatycznych języka.

KU_02 Potrafi  korzystać z  języka specjalistycznego i  przekazywać precyzyjnie  i  spójnie  informacje.
Potrafi również w sposób logiczny prowadzić argumentację ze swoimi interlokutorami.

KU_03 Jest w stanie pracować w grupie jako uczestnik i zarządzający zespołem. Potrafi przyjmować, 
ale i wyznaczać zadania zmierzające do realizacji celów zawodowych..

Kompetencje społeczne

KK_01 Jest świadomy swojej wiedzy oraz konieczności jej ciągłego pogłębiania zarówno w obszarze
działań  zawodowych,  jak  i  rozwoju  osobistego.  Potrafi  dokonać  rzetelnej  oceny  swoich
kompetencji i wskazać na kierunki własnego samorozwoju.

Kod efektu 
kształcenia dla 
przedmiotu

Odniesienie  efektu kształcenia dla przedmiotu do 
efektów zdefiniowanych dla programu studiów 
(tzw. kierunkowych)

Sposób weryfikacji efektu
kształcenia

KW_01 K_W07  aktywność podczas zajęć 
lektoratu, 

 wygłoszenie referatu
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KU_01 K_U17, K_U19  zaangażowanie w dyskusji
 umiejętność pracy w grupie
 zaliczenie pisemne

KU_02 K_U04, K_U05, K_U12, K_U19  aktywność podczas zajęć 
lektoratu

  praca w grupie
 zaliczenie pisemne

KU_03 K_U01, K_U19   dyskusja
 umiejętność pracy w grupie
 zaliczenie pisemne

KK_01 K_K01  aktywność podczas zajęć 
lektoratu

 zaliczenie pisemne
Nakład pracy studenta  w godzinach dydaktycznych

Niestacjonarne  
wykład = 0 
ćwiczenia = 0 
lektorat = 60 
przygotowanie do lektoratu = 143
przygotowanie do wykładu = 0 
przygotowanie do egzaminu = 20 
realizacja zadań projektowych = 
e-learning =0 
zaliczenie/egzamin =  2
inne  (jakie) =  
RAZEM: 225 Liczba punktów  ECTS: 9

Wymagania  wstępne Założona została komunikacyjna znajomość języka angielskiego na poziomie A2/B1

Treści przedmiotu
(z podziałem na 
wykłady i ćwiczenia 
/sem., pros.)

1. Czasy gramatyczne – powtórzenie. Ćwiczenia.
2. Praca / zawód -  słownictwo. Rozmowa kwalifikacyjna.
3. Wykonywanie prac biurowych oraz wyposażenie.
4. Prowadzenie rozmów telefonicznych, oficjalna korespondencja biurowa oraz 

handlowa w języku obcym.
5. Język mediacji i negocjacji.
6. Podstawowe zwroty biznesowe.
7. Działalność gospodarcza- kluczowe podmioty i ich działania.
8. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych .
9. Zawieranie umów i ich rodzaje – słownictwo/
10. Rodzaje spółek.
11. Elementy prawa gospodarczego. Przydatne zwroty i słownictwo
12. Elementy marketingu. Słownictwo, przydatne zwroty
13. Ćwiczenia w słuchaniu.
14. Ćwiczenia w komunikacji.
15. Praca z tekstami specjalistycznymi.

Literatura 
obowiązkowa

M. McCarthy, F. O'Dell  English Vocabulary in Use, wyd. Cambridge
Raymond Murphy- English Grammar in Use , wyd. Cambridge ,
Mascull B.  Business Vocabulay in Use, wyd. Cambridge
E.M. Rostek, Niemiecki w Biznesie. Niezbędnik Językowy Dla Pracowników i Właścicieli Firm,
wyd. Wagros. 

Literatura 
uzupełniająca

Taylor J. Zeter J. , Business English. Career Paths, wyd. Express Publishing
Evans V. Dooley J. Smith D.J , Career Paths: Law, wyd.Express Publishing
Evans V. Dooley J.Smith D.J, Career Paths. Management, wyd. Express Publishing
Fokus Deutsch B2. Erfolgreich in Alltag und Beruf. Podręcznik z Ćwiczeniami.
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Metody nauczania
(z podziałem na 
zajęcia w formie 
bezpośredniej i e-
learning)

W formie bezpośredniej:
 dyskusja
 praca w grupach
 ćwiczenia audytoryjne
 prezentacja multimedialna lub inna

Pomoce dydaktyczne rzutnik multimedialny, odtwarzacz CD, podręcznik, Internet

Projekt
(o ile jest 
realizowany)

Brak.

Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: Kolokwium zaliczeniowe pisemne
Egzamin pisemny

Oceny cząstkowe 
(formujące):

Ocena dostateczna (3,0)
1. Słuchacz wykazuje kłopoty ze zrozumieniem trudniejszych i dłuższych wypowiedzi, rozumie
natomiast wypowiedzi proste i krótkie. 2. Słuchacz rozumie reguły gramatyczne ale nie 
zawsze umie je wykorzystać i zastosować w ćwiczeniach. 3. W wypowiedziach ustnych 
słuchacza brakuje gramatycznej, leksykalnej i fonetycznej poprawności i płynności, ale są one
komunikatywne, ich treść jest zrozumiała. 4. Słuchacz potrafi napisać różnego typu 
wypracowania, jednakże użyty w nich język utrudnia zrozumienie; w wypowiedziach tych nie 
zachowane są wymogi formalne. 5. Słuchacz potrafi udzielać tylko krótkich wypowiedzi, nie 
potrafi natomiast sformułować wypowiedzi dłuższych wyczerpujących temat. 6. Słuchacz 
rozwiązuje proste zadania gramatyczne i leksykalne, a zadania testowe zawierają dosyć dużą
ilość błędów (co najmniej 50% + 1 p. poprawnych odpowiedzi)
Ocena plus dostateczna (3,5)
Wymagania jak wyżej wraz z elementami wymagań koniecznymi na ocenę dobrą (4,0)
Ocena dobra (4,0)
1. Słuchacz wykazuje ogólne zrozumienie poleceń i komentarzy wypowiadanych przez 
lektora. 2. Słuchacz potrafi sformułować wypowiedz spontaniczną, która nie zawiera 
poważnych błędów gramatycznych i słownikowych. 3. Słuchacz rozwiązuje poprawnie 
zadania testowe ( co najmniej 75% + 1p. poprawnych odpowiedzi). 4. Słuchacz posiada na 
tyle duży zasób słownictwa, ze potrafi przekazać treść wypowiedzi zrozumiale i poprawnie.
Ocena plus dobra (4,5)
Wymagania jak wyżej wraz z elementami wymagań koniecznymi na ocenę bardzo dobrą (5)
Ocena bardzo dobra (5)
1. Słuchacz opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie. 2. Słuchacz 
wykazuje bardzo dobry stopień rozumienia języka mówionego polecenia, pytania, komentarze
lektora.
3. Słuchacz potrafi samodzielnie poprawnie konstruowanymi zdaniami udzielać odpowiedzi, 
wypowiadać się na dany temat
(w formie ustnej i pisemnej przy użyciu różnych form wypowiedzi zachowując wymagania 
formalne i używając odpowiedniego słownictwa i nie popełniając poważnych błędów, które 
uniemożliwiałyby zrozumienie), podjąć rozmowę oraz reagować w różnych sytuacjach 
życiowych.
4. Słuchacz opanował w pełni wymagany zakres materiału gramatycznego i leksykalnego, 
potrafi prawidłowo rozwiązywać zadania testowe (co najmniej 90% + 1p. poprawnych 
odpowiedzi).
5. Słuchacz posługuje się poznanymi wiadomościami gramatycznymi w
wypowiedziach spontanicznych i jest aktywny na zajęciach

Zasady wyliczenia 
oceny końcowej na 
podstawie ocen 
cząstkowych

Zaliczenie na podstawie: testów ze słownictwa po każdym temacie 40%,
2 testów z rozumienia tekstu czytanego 40%,
5 streszczeń samodzielnie przeczytanych tekstów z czasopism lub literatury 20%.

Warunki zaliczenia Warunkiem  zaliczenia  modułu  jest  otrzymanie  pozytywnej  oceny  ze  wszystkich  form
zaliczenia potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji określonych dla modułu.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium,  sem-seminarium dyplomowe, pros – proseminarium
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