
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/08/21  

Senatu Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach z dnia 23. sierpnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

      Program studiów dla kierunku: Marketing i biznes elektroniczny 

 poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia, 

 profil kształcenia – praktyczny, 

 forma studiów – studia stacjonarne, 

 miejsce kształcenia – Instytut Nauk Ekonomicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Charakterystyka programu kształcenia – studia pierwszego stopnia 

 
Jednostka prowadząca studia Instytut Nauk Ekonomicznych StSW,  

Nazwa programu/kierunku 
studiów/specjalności  

Kierunek: marketing i biznes elektroniczny  
Specjalności: 

 marketing internetowy 

 handel elektroniczny i budowanie relacji w sieci 

Poziom studiów  Studia I stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji  Poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Profil studiów  Profil praktyczny 

Forma studiów  Studia stacjonarne 

Liczba semestrów i punktów ECTS 
konieczna do ukończenia studiów  

VI semestrów 
184 punkty ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 
dydaktycznych  

2367 godzin zajęć zorganizowanych, w tym 960 godzin praktyk 
zawodowych 

Wymiar praktyk zawodowych (liczba 
punktów ECTS, liczba godzin) 

39 ECTS - 960 godzin 

Moduły/przedmioty do wyboru (liczba 
punktów ECTS, procent) 

61 ECTS (33%) 

Tytuł zawodowy nadany absolwentom  Licencjat 

Kod ISCED  0414 

Syntetyczny opis charakterystyk 
zawodowych, stanowiska pracy 
absolwenta po ukończeniu studiów 
 

Osoba posiadająca ww. kwalifikacje ma rozszerzoną wiedzę o miejscu 
marketingu w systemie nauk społecznych oraz o jego podmiotowych i 
metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami. Zna i rozumie w 
zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające zjawiska i procesy 
związane z działalnością marketingową i biznesem elektronicznym. Zna 
i rozumie różnorodne, złożone metody i technologie wykorzystywane w 
marketingu, marketingu w sieci i biznesie elektronicznym. Zna i rozumie 
różnorodne, złożone rozwiązania organizacyjne konieczne w 
prowadzeniu działań marketingowych i biznesowych w sieci Internetu. 
Zna i rozumie zasady działania i posługiwania się narzędziami i 
programami używanymi do wykonywania zadań zawodowych 
marketera z wykorzystaniem sieci oraz biznesie elektronicznym. 
Dodatkowo, potrafi komunikować się, w tym dyskutować na temat 
zagadnień z zakresu ekonomii z zastosowaniem specjalistycznej 
terminologii, także w języku obcym (na poziomie B2). Osoba ta jest 
ponadto przygotowana do założenia i prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. Może kontynuować naukę i podjąć studia II stopnia. 
W ramach specjalności: handel elektroniczny i budowanie relacji w sieci 
osoba ta w szczególności potrafi formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy o charakterze praktycznym z zakresu handlu i 
wykonywać zadania takie, jak: 

 programowanie i realizowanie handlu elektronicznego, 

 wykorzystywanie narzędzi Internetu  do sprzedaży, 

 budowanie i zarządzanie sklepami i witrynami internetowymi, 

 budowanie kontaktów i lojalności z klientami, 

 bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej, 

 stosowanie odpowiednich metod i narzędzi gromadzenia 

i przetwarzania danych do opisu i zrozumienia zjawisk 

ekonomicznych, w tym techniki ICT, 

 
Osoba posiadająca ww. kwalifikacje jest przygotowana do pracy 
na stanowiskach analitycznych i specjalistycznych w: 

 agencjach interaktywnych, 



 
 
 

 portalach, wortalach i innych firmach działających w sieci, 

 firmach doradczych, 

 działach marketingu przedsiębiorstw różnych branż, 

 instytucjach sektora publicznego, 

 organizacjach non-profit. 

 
W ramach specjalności: marketing internetowy, osoba ta 

 w szczególności potrafi formułować i rozwiązywać złożone 

 i nietypowe problemy o charakterze praktycznym z zakresu 

marketingu, w szczególności: 

 programowania i realizowania działań marketingowych w sieci, 

 wykorzystywania Internetu do sprzedaży i komunikacji z klientami, 

 programowania kampanii marketingowych w Internecie, 

 budowania kontaktów i lojalności z klientami, 

 budowaniu marki i działaniach PR w Internecie, 

 stosowanie odpowiednich metod i narzędzi gromadzenia 

i przetwarzania danych do opisu i zrozumienia zjawisk 

ekonomicznych, w tym techniki ICT. 

 
Osoba posiadająca ww. kwalifikacje jest przygotowana do pracy 
na stanowiskach analitycznych i specjalistycznych w: 

 agencjach interaktywnych, 

 portalach, wortalach i innych firmach działających w sieci, 

 firmach doradczych, 

 działach marketingu przedsiębiorstw różnych branż, 

 instytucjach sektora publicznego, 

 organizacjach non-profit. 

Przypisanie dyscyplin naukowych  Punkty ECTS 

liczba % 

Ekonomia finanse (dyscyplina wiodąca) 141 76 

Nauki o zarządzaniu i jakości 25 14 

Nauki prawne 10 6 

Procentowy udział innych dyscyplin (w 
szczególności matematyka oraz 
informatyka) 

8 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Instytut Nauk Ekonomicznych 

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  

KIERUNEK: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY – pierwszy stopień - profil 

praktyczny 

 

 

Objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 

Po podkreślniku: 

W - kategoria wiedzy 

U - kategoria umiejętności 

K - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu uczenia się 

 

 

Objaśnienie znaczeń Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 
Uniwersalne  charakterystyki  pierwszego poziomu  PRK 

 
P6U_W - zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi; 

różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej działalności 

 

P6U_U – potrafi innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy 

w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach; samodzielnie planować własne uczenie się przez całe 

życie; potrafi komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko 

 

P6U_K – jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy 

i poza nim; samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi 

kieruje i organizacji, w których uczestniczy; przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań. 

 

 

Charakterystyki  drugiego  poziomu  PRK  

 

Wiedza 
Kod  składnika opisu 

PRK II poziom 
Opis PRK  

 P6S_WG  –  zakres i 

głębia /kompletność 

perspektywy poznawczej 

i zależności, 

 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 kształcenia a w przypadku 

studiów o profilu praktycznym – również zastosowania praktyczne 

tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem 

P6S_WK -   kontekst / 

uwarunkowania i skutki 
 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; 

 podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych 

rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym 

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego; 

 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Umiejętności 
Kod składnika opisu 

PRK II poziom 
Opis PRK  

  P6S_UW - 

wykorzystywanie wiedzy 

/ rozwiązywanie 

problemów i 

wykonywanie zadania 

 wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać 

złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w 

warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: 

- właściwy dobór źródeł oraz 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 

(ICT). 

 wykorzystywać posiadana wiedzę - formułować i rozwiązywać 

problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności 

zawodowej związanej z kierunkiem studiów – w przypadku 

studiów o profilu praktycznym 

P6S_UK –

komunikowanie się / 

odbieranie i tworzenie 

wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy 

w środowisku naukowym 

i posługiwanie się 

językiem obcym 

 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 

P6S_UO – organizacja 

pracy / planowanie i 

praca zespołowa 

 planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole; 

 współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych 

(także o charakterze interdyscyplinarnym) 

P6S_UU – uczenie się / 

planowanie własnego 

rozwoju i rozwoju innych 

osób 

 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe 

życie 

 

 

Kompetencje 

społeczne 

Kod składnika opisu  

PRK dla 

charakterystyk II 

stopnia 

Opis PRK  

 

 

P6S_KK – ocena / 

krytyczne podejście 
 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 

P6S_KO – 

odpowiedzialność / 

wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie 

na rzecz interesu 

publicznego 

 wypełniania zobowiązań społecznych,  współorganizowania 

działalności na rzecz środowiska społecznego; 

 inicjowania działania na rzecz interesu publicznego  

 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

P6S_KR – opis roli 

zawodowej/ niezależność 

i rozwój etosu 

 

 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: 

- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od 

innych, 

- dbałości o dorobek i tradycje zawodu 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

Symbol Efekty uczenia się 

Uniwersalne  

charakterystyk

i                                

pierwszego 

poziomu              

PRK-P6U_W 

Charakterystyki 

drugiego stopnia 

PRK poziom 6 

W ZAKRESIE WIEDZY 

Absolwent: 

K_W01 

Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu marketingu w systemie nauk 

społecznych oraz o jego podmiotowych i metodologicznych 

powiązaniach z innymi dyscyplinami 

P6U_W P6S_WG 

K_W02 
Zna standardy prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju 

przedsiębiorstwa 
P6U_W P6S_WK 

K_W03 

Zna  podstawowe zasady dotyczące ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego w dziedzinie marketingu  

i biznesu elektronicznego 

P6U_W P6S_WK 

K_W04 

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające 

zjawiska i procesy związane z działalnością marketingową  

i biznesem elektronicznym 

P6U_W P6S_WG 

K_W05 

Zna i rozumie różnorodne, złożone metody i technologie 

wykorzystywane w marketingu, marketingu w sieci i biznesie 

elektronicznym 

P6U_W P6S_WG 

K_W06 

Zna i rozumie różnorodne, złożone rozwiązania organizacyjne 

konieczne w prowadzeniu działań marketingowych i biznesowych 

w sieci Internet 

P6U_W P6S_WG 

K_W07 
Zna podstawowe metody statystyczne do opisu zależności miedzy 

zmiennymi  
P6U_W P6S_WG 

K_W08 

Zna i rozumie zasady działania i posługiwania się narzędziami  

i programami używanymi do wykonywania zadań zawodowych 

marketera z wykorzystaniem sieci oraz w biznesie elektronicznym 

P6U_W P6S_WG 

K_W09 

Zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego, w tym język specjalistyczny  

z zakresu marketingu i biznesu elektronicznego. 

P6U_W P6S_WG 

W ZAKRESIE UMIEJETNOŚCI 

Absolwent: 

K_U01 
Opracowuje i umie prowadzić dokumentację wymaganą 

w działalności marketera i w biznesie elektronicznym 
P6U_U P6S_UK 

K_ U02 

Śledzi rozwój działalności marketingowej w sieci oraz biznesu 

elektronicznego, ich uwarunkowania prawne oraz lokalne konteksty 

w odniesieniu do organizacji 

P6U_U P6S_UW 

K_U03 
Dokonuje analiz działalności marketingowej w oparciu o dostępne 

dane ilościowe i badania własne 
P6U_U P6S_UW 

K_U04 

Wykorzystuje technologie informatyczne, w tym zaawansowane 

techniki informacyjno-komunikacyjne do działań marketingowych 

w sieci i biznesie elektronicznym 

P6U_U P6S_UW 

K_ U05 

Przygotowuje plan działań dotyczący zadań marketera  

i kierowanego zespołu, realizacji projektów w biznesie 

elektronicznym z uwzględnieniem zmiennych, dających się 

przewidzieć warunków 

P6U_U P6S_UO 

K_ U06 

Wykonuje projekty marketingowe i biznesowe dedykowane do 

realizacji w sieci Internetowej, w zmiennych i nie w pełni 

przewidywalnych warunkach realizacji 

P6U_U P6S_UW 

K_U07 

Kieruje małym zespołem realizującym zadania marketingowe  

i  projekty w biznesie elektronicznym w zmiennych, ale 

przewidywalnych warunkach 

P6U_U P6S_UO 

K_ U08 

Analizuje i ocenia przebieg oraz efekty realizowanych zadań 

marketingowych oraz projektów w biznesie elektronicznym  

i wprowadza odpowiednie korekty 

P6U_U P6S_UU 

K_ U09 
Zarządza obiegiem informacji związanych z marketingiem  

i biznesem elektronicznym w organizacji 
P6U_U P6S_UK 

K_ U10 
Ma podstawowe umiejętności współpracy z klientami 

i kooperantami 
P6U_U P6S_UK 



 
 
 

K_U11 

Dobiera metody, technologie, procedury i materiały niezbędne  

w działalności marketingowej i dedykowane dla biznesu 

elektronicznego 

P6U_U P6S_UW 

K_U12 

Analizuje i ocenia swoje kompetencje zawodowe, samodzielnie 

korzysta z dostępnych możliwości aktualizacji i poszerzania wiedzy 

i umiejętności oraz ocenia potrzeby szkoleniowe podległych mu 

pracowników 

P6U_U P6S_UU 

K_U13 

Potrafi przygotować i zaprezentować wystąpienia ustne oraz 

uczestniczyć w debacie w tym w języku obcym (zgodnie  

z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego), w tym także odnosząc się 

do zagadnień związanych z marketingiem i biznesem 

elektronicznym. 

P6U_U 
P6S_UK 

P6S_UU 

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

Absolwent: 

K_K01 
Ma kompetencje dotyczące etycznego postępowania w działaniach 

marketingowych i biznesowych w sieci 
P6U_K P6S_KO 

K_K02 
Ma kompetencje do realizacji pracy w zespole, współdziałania  

i koordynowania pracy 
P6U_K P6S_KR 

K_K03 

Ma kompetencje w obrębie ochrony własności przemysłowej 

i prawa autorskiego w dziedzinie marketingu i biznesu 

elektronicznego 

P6U_K P6S_KO 

K_K04 

Ma kompetencje do działania i posługiwania się narzędziami  

i programami używanymi do wykonywania zadań zawodowych 

marketera z wykorzystaniem sieci oraz w biznesie elektronicznym 

P6U_K P6S_KK 

K_ K05 

Ma kompetencje do korzystania z różnorodnych, złożonych metod 

i technologii wykorzystywanych w marketingu, marketingu w sieci 

i biznesie elektronicznym 

P6U_K P6S_KO 

K_ K06 
Akceptuje zmiany i uczestniczy w realizacji innowacji, myśli  

i działa w sposób przedsiębiorczy 
P6U_K 

P6S_KO 

P6S_KK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Nazwa przedmiotu:  BHP 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin: 10 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 1 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAL 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10      1      

Cel zajęć: 

 

Przekazanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapoznanie z podstawowymi 

zagrożeniami w miejscu pracy i zasadami postępowania w razie wypadku. Przedstawienie 

podstawowych regulacji prawnych w kraju i UE. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Posiada wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w organizacjach, instytucjach 

edukacyjnych, kulturowo-oświatowych i innych placówkach użytku publicznego. 
K_W02 

W2 Wymienia i charakteryzuje zasady projektowania stanowiska pracy. K_W02 

K_W06 

W3 Wymienia i charakteryzuje podstawowe zasady organizacji pracy. K_W02 

K_W06 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Opracowuje i umie prowadzić dokumentację z zakresu BHP wymaganą 

w działalności marketera i w biznesie elektronicznym, potrafiąc przy tym stosować 

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacjach, instytucjach 

edukacyjnych, kulturowo-oświatowych i innych placówkach użytku publicznego. 

K_U01 

 

U2 Projektuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP. K_U01 

K_U11 

U3 Stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne w projektowaniu stanowiska pracy. K_U01 

K_U11 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Wykazuje postawę odpowiedzialności społecznej przy projektowaniu, organizacji 

i koordynowaniu pracy 
K_K02 

 

 

 

 



 
 
 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 
Pojęcie, rodzaje i rozwój ergonomii. 

Podstawy prawne ergonomii i bhp. 

Materialne warunki pracy. 

Czynniki ergonomiczne w kształtowaniu środowiska pracy. 

Stanowisko komputerowe. 

Praca umysłowa- ergonomiczna ocena materialnego środowiska pracy umysłowej. 

Ochrona pracy. 

Higiena pracy. 

Radon – czym jest, wpływ na zdrowie, źródła radonu w budynkach. 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 10 
Konsultacje 5 
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 5 
Przygotowanie pracy pisemnej 5 

Godziny razem: 25 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 1 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ   

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

Zal. Kolokwium 
Praca 

pisemna 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 

Projekt  

grupowy 

 

W1   x  x  

W2   x  x  

W3   x  x  

U1     x  

U2     x  

U3     x  

K1     x  

 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład z dyskusją i analizą wybranych przypadków. 

Literatura 

podstawowa: 

M. Ambroziewicz, Meritum. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Wyd. Wolters Kluwer, 

Warszawa 2017. 

W. Muszalski¸ Kodeks Pracy, Komentarz, Wyd. C.H. Beck. Warszawa 2017. 

L. Florek, Kodeks Pracy, Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017. 

Literatura 

uzupełniająca: 

J. Kamińska, T. Tokarski, Ergonomia pracy z komputerem – od tabletu do stanowisk 

z wieloma monitorami, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa 2019. 

R. Rączkowski, BHP w Praktyce, Wyd. ODDK, Gdańsk 2016. 

R. J. Burke, A. M. Richardsen, Increasing Occupational Health and Safety in 

Workplaces: Individual, Work and Organizational Factors, Wyd. Edward Elgar 

Publishing Inc., Massachusetts 2019. 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: ANGIELSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I-VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin: 120 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 8 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. ZAL/EGZ 

(sem.VI) 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

   120      8   

Cel zajęć: 

 

Osiągnięcie poziomu znajomości języka na poziomie B2 według Europejskiego systemu opisu 

kształcenia językowego. 

Osiągnięcie umiejętności komunikacyjnych na poziomie B2 według Europejskiego systemu opisu 

kształcenia językowego. 

Osiągnięcie zdolności nawiązywania w relacji społecznych z osobami obcojęzycznymi. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr Student, który zaliczył przedmiot: 
Odniesienie do 

kierunkowych  

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Posługuje się w języku obcym terminologią naukową z dziedziny studiów. K_W09 
W2 Zna i omawia zasady gramatyki. K_W09 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 
Potrafi swobodnie prowadzić rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka oraz potrafi 

formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na tematy związane z dziedziną 

studiów. 

K_U13 

U2 Potrafi  napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając 

argumenty za i przeciw. 
K_U13 

U3 Streszcza pisemnie i referuje publikacje, wyniki badań, parafrazuje tekst oryginalny. K_U13 

U4 Potrafi wypełnić dokumenty finansowe po angielsku. 
K_U01 

K_U13 

U5 Umie wyszukiwać przydatne informacje w tekstach dotyczących dziedziny studiów 

oraz odszukiwać głównej myśl całego tekstu i poszczególnych akapitów. 
K_U13 

U6 Potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z 

zainteresowaniami. 
K_U13 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 

Jest gotów do wypełniania zobowiązań służących komunikacji społecznej w środowisku 

społeczności lokalnej jak i profesjonalistów zarządzania, myśląc i działając w sposób 

przedsiębiorczy. 
K_ K06 



 
 
 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Student rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na poziomie B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Liczebniki i alfabet. Praca na zmiany. Pojęcia z prawa pracy. Czasy gramatyczne. Czas i tryb organizacji pracy. 

Rodzina i przyjaciele. Dom i mieszkanie. Zdania proste i złożone, Spójniki zdaniowe. Hobby i czas wolny. Kino, 

filmy, rozrywka. Present Perfect, Present Perfect Progressive 

Społeczeństwo. Administracja publiczna. Zarządzanie i kontrola zachowań aspołecznych. Rachunkowość i 

zarządzanie kadrami. Udzielanie ostrzeżeń. Wydawanie poleceń. 

Podróże. Zdrowie i samopoczucie. Sprzedaż. Prowadzenie firmy i rodzaje działalności gospodarczej. Czasowniki 

modalne (wybrane), Przedimki. 

Media. Kształtowanie wizerunku. Komunikacja. Przysłówki i ich miejsce w zdaniu, Future Simple. 

Części samochodu, rodzaje pojazdów, przestępstwa i wykroczenia drogowe. Opisywanie pojazdów, logistyka, 

transport kołowy i lotniczy. Mowa zależna. 

Udzielanie instrukcji kierowcom. Przeprowadzanie kontroli celnej. Problemy  z osobą pod wpływem 

alkoholu/narkotyków w przedsiębiorstwie. Future Continuous. 

Życie zawodowe: 

a) Ubieganie się o pracę: 

– CV, 

– list motywacyjny, 

- autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej. 

b) Kultura organizacyjna. 

c) Komunikacja interpersonalna w organizacji. 

d) Zarządzanie: 

- zasobami ludzkimi, 

- czasem, 

- zmianą, 

- informacją. 

e) Sporządzanie dokumentacji i korespondencja – raporty, dokumenty rachunkowe listy oficjalne 

Stopniowanie przysłówków, Idiomy. 

Metody 

dydaktyczne: 

Metoda audio-lingualna / audio-wizualna, Metoda komunikatywno-pragmatyczna i 

eklektyczna, Praca indywidualna i w grupach, Praca ze słownikiem, Rozumienie znaczenia 

słów poprzez objaśnianie w języku obcym, Rozumienie znaczenia słów poprzez wyjaśnienie 

kontekstowe, Samodzielne korzystanie z podręczników gramatycznych, Słuchanie 

segmentujące, Rozumienie ogólnego sensu tekstu słuchanego i czytanego, Wyszukiwanie 

konkretnych informacji w tekście słuchanym i czytanym, Uogólnianie i 

przyporządkowywanie, Wykorzystywanie Internetu, Skimming i scanning. 

Literatura 

podstawowa: 

Ch. Latham-Koenig, C. Oxenden, English File 3rd Edition. Upper Intermediate: 

Student’s Book, Wyd. Oxford University Press, 2019. 

Źródła, opracowania, dodatkowe podręczniki wskazane przez lektora, materiały 

własne lektora, Internet. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Ch. Latham-Koenig, C. Oxenden, P. Seligson, English File 3Ed Upper-Inter Work 

Book with Key, Wyd. Oxford University Press, 2019. 

M. Basse, Wielkie słowniki PWN - 2w1: Wielki multimedialny słownik angielsko-

polski polsko-angielski PWN-Oxford, Wyd. PWN, 2020. 



 
 
 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 120 
Konsultacje 30 

Przygotowanie do zajęć dydaktycznych 15 

Zapoznanie z literaturą przedmiotu i materiałami dydaktycznymi 

dostarczonymi przez prowadzącego 
15 

Przygotowanie prac kontrolnych 10 

Przygotowanie do egzaminu/zal. z oc./zal. 10 

Godziny razem: 200 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 8 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ   

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

Zal. z oc. / 

Egzamin 

Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Kolokwium 

Aktywność 

na zajęciach 

i udział w 

dyskusji 

Inne 

 

W1  x x x x  

W2  x x x x  

U1  x x x x  

U2  x x x x  

U3  x x x x  

U4   x  x  

U5  x x x x  

U6  x x x x  

K1     x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ROSYJSKI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: ROSYJSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I-VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin: 120 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 8 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. ZAO/EGZ 

sem. VI 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

   120      8   

Cel zajęć: 

 

Osiągnięcie poziomu znajomości języka na poziomie B2 według Europejskiego systemu 

opisu kształcenia Językowego. 

Osiągnięcie umiejętności komunikacyjnych na poziomie B2 według Europejskiego 

systemu opisu kształcenia Językowego. 

Osiągnięcie zdolności nawiązywania w relacji społecznych z osobami obcojęzycznymi. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr Student, który zaliczył przedmiot: 
Odniesienie do 

kierunkowych  

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Posługuje się w języku obcym terminologią naukową z dziedziny studiów.  K_W09 

W2 Zna i omawia zasady gramatyki. K_W09 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 

Potrafi swobodnie prowadzić rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka oraz potrafi 

formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na tematy związane z dziedziną 

studiów.  

K_U13 

U2 
Potrafi  napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając 

argumenty za i przeciw.  

K_U13 

U3 Streszcza pisemnie i referuje publikacje, wyniki badań, parafrazuje tekst oryginalny. K_U13 

U4 Potrafi wypełnić dokumenty finansowe po rosyjsku.  
K_U01 

K_U13 

U5 
Umie wyszukiwać przydatne informacje w tekstach dotyczących dziedziny studiów 

oraz odszukiwać głównej myśl całego tekstu i poszczególnych akapitów. 

K_U13 

U6 
Potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z 

zainteresowaniami. 

K_U13 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Jest gotów do wypełniania zobowiązań służących komunikacji społecznej w środowisku K_ K06 



 
 
 

społeczności lokalnej jak i profesjonalistów zarządzania, myśląc i działając w sposób 

przedsiębiorczy. 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Student rozpoczynający kurs powinien znać język rosyjski na poziomie B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Liczebniki i alfabet. Praca na zmiany. Pojęcia z prawa pracy. Czasy gramatyczne. Czas i tryb organizacji pracy.  

Rodzina i przyjaciele. Dom i mieszkanie. Zdania proste i złożone, Spójniki zdaniowe. Hobby i czas wolny. Kino, 

filmy, rozrywka. Present Perfect, Present Perfect Progressive 

Społeczeństwo. Administracja publiczna. Zarządzanie i kontrola zachowań aspołecznych. Rachunkowość i 

zarządzanie kadrami. Udzielanie ostrzeżeń. Wydawanie poleceń. 

Podróże. Zdrowie i samopoczucie. Sprzedaż. Prowadzenie firmy i rodzaje działalności gospodarczej. Czasowniki 

modalne (wybrane), Przedimki. 

Media. Kształtowanie wizerunku. Komunikacja. Przysłówki i ich miejsce w zdaniu, Future Simple. 

Części samochodu, rodzaje pojazdów, przestępstwa i wykroczenia drogowe. Opisywanie pojazdów, logistyka, 

transport kołowy i lotniczy. Mowa zależna. 

Udzielanie instrukcji kierowcom. Przeprowadzanie kontroli celnej. Problemy  z osobą pod wpływem 

alkoholu/narkotyków w przedsiębiorstwie. Future Continuous. 

Życie zawodowe 

a) Ubieganie się o pracę: 

– CV, 

– list motywacyjny, 

- autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej. 

b) Kultura organizacyjna. 

c) Komunikacja interpersonalna w organizacji. 

d) Zarządzanie: 

- zasobami ludzkimi, 

- czasem, 

- zmianą, 

- informacją. 

e) Sporządzanie dokumentacji i korespondencja  – raporty, dokumenty rachunkowe listy oficjalne 

Stopniowanie przysłówków, Idiomy. 

Metody 

dydaktyczne: 

Metoda audio-lingualna / audio-wizualna, Metoda komunikatywno-pragmatyczna i 

eklektyczna, Praca indywidualna i w grupach, Praca ze słownikiem, Rozumienie znaczenia 

słów poprzez objaśnianie w języku obcym, Rozumienie znaczenia słów poprzez wyjaśnienie 

kontekstowe, Samodzielne korzystanie z podręczników gramatycznych, Słuchanie 

segmentujące, Rozumienie ogólnego sensu tekstu słuchanego i czytanego, Wyszukiwanie 

konkretnych informacji w tekście słuchanym i czytanym, Uogólnianie i 

przyporządkowywanie, Wykorzystywanie Internetu, Skimming i scanning. 

Literatura 

podstawowa: 

Dziewianowska D., Грамматика без проблем, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2005. 

Gołubiewa A., Kuratczyk M., Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2009. 

Makarewicz H., Paszport maturzysty. Język rosyjski, Wydawnictwo Eremis, Warszawa 2005.  

Pado A., Start.ru 1 i 2, WSiP, Warszawa 2008. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Granatowska H., Danecka I., Как дела? Cz. 1. i 2., Wyd. Szkolne PWN, Warszawa 2002.  

Wiatr-Kmiecik M., Wujec S., Вот и мы. Cz. 1-3. Język rosyjski. Podręcznik. Szkoły 

ponadgimnazjalne, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2008. 



 
 
 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 120 
Konsultacje 30 

Przygotowanie do zajęć dydaktycznych 15 

Zapoznanie z literaturą przedmiotu i materiałami dydaktycznymi 

dostarczonymi przez prowadzącego 
15 

Przygotowanie prac kontrolnych 10 

Przygotowanie do egzaminu/zal. z oc./zal. 10 

Godziny razem: 200 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 8 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ   

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

Zal. z oc. / 

Egzamin 

Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Kolokwium 

Aktywność 

na zajęciach 

i udział w 

dyskusji 

Inne 

 

W1  x x x x  

W2  x x x x  

U1  x x x x  

U2  x x x x  

U3  x x x x  

U4   x  x  

U5  x x x x  

U6  x x x x  

K1     x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Nazwa przedmiotu: WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI  

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I - II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin: 60 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem:  

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAL 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 60           

Cel zajęć: 

 

Znajomość technik ćwiczeń oraz stylu zdrowego trybu życia. 

Uzyskanie prozdrowotnej zdolności ruchowej. 

Wykształcenie postawy odpowiedzialności za zdrowie publiczne. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr Student, który zaliczył przedmiot: 
Odniesienie do 

kierunkowych  

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

W1 
Objaśnia podstawowe zagadnienia z zakresu wagi i propagowania zdrowego stylu 

życia. 
 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi kontrolować i ocenić poziom własnej sprawności fizycznej.  

U2 Potrafi podjąć działania prozdrowotne różnych form aktywności ruchowej.  

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 
Wykazuje świadomość roli ruchu i ćwiczeń fizycznych służące rozwojowi 

społecznemu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Ogólna sprawność fizyczna. 



 
 
 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

 

 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 60 

Godziny razem: 60 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu:  

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ   

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. Kolokwium 
Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1     x  

U1     x  

U2     x  

K1     x  

 

 

Pływanie (nauka i doskonalenie umiejętności pływania). 

Gry zespołowe (piłka siatkowa, koszykowa, nożna, ręczna). 

Lekkoatletyka. 

Aerobic. 

Tenis ziemny. 

Tenis stołowy. 

Sztuka samoobrony. 

Elementy tańca towarzyskiego. 

Metody 

dydaktyczne: 

Ćwiczenia na sali gimnastycznej i wolnym powietrzu. 

Wymagania 

wstępne: 

Brak. 

Literatura 

podstawowa: 

J. Górski, Fizjologia treningu i wysiłku fizycznego, Wyd. PZWL, Warszawa 

2019. 

A. Makarczuk, A. Maszorek-Szymala, J.E. Kowalska, A. Kaźmierczak (red.), 

Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej 

osób w różnym wieku, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. 

J. Chmura, Rozgrzewka,  Podstawy fizjologiczne i zastosowanie praktyczne, 

Wyd. PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021. 

Literatura 

uzupełniająca: 

A. Kaźmierczak, J.E. Kowalska, A. Maszorek-Szymala, A. Makarczuk (red.), 

Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej w życiu współczesnego 

człowieka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. 

G. Cooper, Sports Training and Exercise Physiology, Wyd. ML Books 

International – IPS, New Delhi 2017. 



 
 
 

 

Nazwa przedmiotu: PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE  

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI  

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  
ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin: 2 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 1 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAL 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 
2     

 
1     

Cel zajęć: Zapoznanie ze strukturą i zasadami funkcjonowania Biblioteki STSW 

Podstawowa wiedza o specyfice i charakterze zbiorów udostępnianych przez bibliotekę 

Zapoznanie z prawami i obowiązkami czytelników, określonych w regulaminie Biblioteki STSW 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Posiada wiedzę niezbędną do korzystania ze zbiorów Biblioteki STSW K_W01 

W2 Posiada wiedzę dotyczącą swoich praw i obowiązków jako czytelnika K_W03 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 
Potrafi korzystać z księgozbiorów bibliotecznych oraz posługiwać się komputerowym 

katalogiem bibliotecznym 
K_U04 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 
Posiada kompetencje do świadomego wyboru i korzystania ze zbiorów bibliotecznych 

niezbędnych w procesie kształcenia i samokształcenia 
K_K01 

K2 Ma świadomość ważności przestrzegania regulaminu K_K03 
K3  Wykazuje gotowość dostosowania się do obowiązujących przepisów K_K03 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

 

Wymagania 

wstępne: 

Przedmiot wprowadzający: brak 

Struktura i zadania biblioteki, charakterystyka zbiorów bibliotecznych. 

Regulamin biblioteki, sprawdzenie wiadomości. 



 
 
 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 2 
Konsultacje 5 
Przygotowanie do egzaminu/zal. z oc./zal.  10 
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 8 

Godziny razem: 25 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 1 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ   

Efekty 

uczenia się  

dla 

przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

zal. Kolokwium 
Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na 

zajęciach 

Inne 

 

W1  
  

 x  

W2  
  

 x  

U1  
  

 x  

K1  
  

 x  

K2  
  

 x  

K3  
  

 x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Zajęcia informacyjne, dyskusja dydaktyczna, metody praktyczne – aktywizujące. 

Literatura 

podstawowa: 

Regulamin udostępniania zbiorów biblioteki Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach 

T. Piestrzyński, J. Jerzyk-Wojtecka (red.), Biblioteka w społeczeństwie wiedzy, Wyd. 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016. 

A. Tokarska (red.), Bibliotekarstwo, Nauka-Dydaktyka- Praktyka, Wyd. Naukowe 

i Edukacyjne SBP Warszawa 2015. 

Literatura 

uzupełniająca: 

A. Seweryn (red.), „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, technologie informacyjne i 

media” 2016, nr 1 (20): Międzynarodowe aspekty bibliotekarstwa, Wyd. Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 2016. 

M. Świrad, B. Żmigrodzka (red.), Biblioteka na miarę: przestrzeń, zasoby, usługi, Wyd. 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016 

S. Ahmed, B. A. Dar, Library and Information Science: Concepts, Practices & Services: 

Concepts, Practices and Services, Wyd. Ess Ess Pubns, New Delhi 2019. 



 
 
 

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu: ELEMENTY PRAWA I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI  

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin: 25 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 2 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

25      2      

Cel zajęć: 

 

Zdolność przyporządkowania źródeł prawa do stanu faktycznego. 

Umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawa. 

Umiejętność wskazania ochrony prawnej własności intelektualnej. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr Student, który zaliczył przedmiot: 
Odniesienie do 

kierunkowych  

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Wyjaśnia zasady wykładni przepisów prawa oraz tworzenia prawa kontraktowego. K_W03 

W2 
Omawia zasady poszczególnych gałęzi prawa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem 

ochrony własności intelektualnej. 
K_W03 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi posługiwać się wybranymi przepisami prawa. K_ U02 

U2 Potrafi zaplanować działalność zgodnie z obowiązującym prawem. K_U01 

K_ U02 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Rozumie potrzebę ochrony własności intelektualnej. K_K03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 25 
Konsultacje 5 
Przygotowanie do egzaminu/zal. z oc./zal. 5 
Przygotowanie projektów 5 
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ   

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc. Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 

Projekt i 

debata 

warsztatowa 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1  x   x  

W2  x   x  

U1    x x  

U2    x x  

K1    x x  

 

Elementy własności intelektualnej; określenie czym jest prawo własności intelektualnej, wskazanie 

źródeł prawa własności intelektualnej. Określenie przedmiotu ochrony, rozróżnienie osobistych praw 

autorskich i majątkowych praw autorskich. 

Zapoznanie studenta z poszczególnymi instytucjami prawa autorskiego, wskazanie podstawowych 

elementów te instytucje wyróżniających, prawa autorskiego i prawa przemysłowego, ochrony baz 

danych, regulacji dotyczących ochrony konkurencji. 

Przedstawienie podstawowych zasad prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej, 

wskazanie wieloelementowości tejże ochrony, w aspekcie prawnokarnym i cywilnoprawnym. 

Analiza i interpretacja stanu prawnego z zakresu ochrony własności intelektualnej  

w krajach UE. 

Analiza i interpretacja źródeł prawa własności intelektualnej, analiza i interpretacja praw autorskich, 

praw majątkowych. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład informacyjny z dyskusją, prezentacja multimedialna. 

Case study, zadania problemowe, metoda projektowa. 

Literatura 

podstawowa: 

G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej (ebook), Wyd. C.H. Beck, 

Warszawa 2020 

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wyd. Wolters 

Kluwer, Warszawa 2017. 

R. Skubisz, Prawo własności przemysłowej,  Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017. 

Literatura 

uzupełniająca: 

R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016. 

K. Czub, Prawo własności intelektualnej,  Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016. 

J. Pila, P. Torremans, European Intellectual Property Law, Wyd. Oxford University Press, 

2019.  



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu:  PODSTAWY FILOZOFII I ETYKI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Jurkiewicz Jarosław dr Jurkiewicz Jarosław ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 10 10    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Przedmiot ma zaznajomić studentów z niektórymi koncepcjami i ważkimi problemami etycznymi 

sformułowanymi w ciągu dziejów europejskiej myśli filozoficznej, jak również z dylematami 

etycznymi istniejącymi we współczesnym świecie. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Zna wybrane koncepcje etyczne, w kontekście nauki o człowieku. K_W01 

W2 Zna zasady i normy etyczne, społeczne w zakresie funkcjonowania biznesu. K_W02 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi ocenić w kategoriach etycznych różne sytuacje z praktyki życia 

gospodarczego 
K_U12 

U2 Rozumie istotę społecznej odpowiedzialności biznesu i potrafi stosować jej 

zasady w relacji organizacji z wybranymi podmiotami jego otoczenia 
K_U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Potrafi pracować zespołowo w celu rozwiązania problemów etycznych. K_K02 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Metodologiczne typy etyki. Punkt wyjścia, metoda, przedmiot i cel etyki. 

Rozmaite ujęcia faktów moralnych: klasyczna filozofia, etyka teologiczna, etyka humanistyczna. 

Schemat jednolitej typologii etyki (wg. S. Kamińskiego). 

Elementy aksjologii: antropologia naturalistyczna i antynaturalistyczna, aksjologia naturalistyczna i 

antynaturalistyczna. 

Elementy aretologii: cnota roztropności, cnota umiarkowania, cnota męstwa i cnota sprawiedliwości.   

Elementy historii etyki: Sokrates, Platon, Arystoteles, Arystyp, Antystenes, stoicy, epikurejczycy, etyka 

Kanta, personalizm K. Wojtyły, liberalizm J. Rawlsa. 

Systemy filozoficzne a współczesność. 

 

Ćwiczenia/Warsztaty: 

Omówienie problematyki referatów. 

Prezentacja i dyskusja w obrębie problemów: 

1. Manipulacja w reklamie. 2. Mobbing w miejscu pracy. 

Prezentacja i dyskusja w obrębie problemów: 

1. Etyczne aspekty lobbingu. 2. Molestowanie seksualne w miejscu pracy. 

Prezentacja i dyskusja w obrębie problemów: 

1. Używki w wielkich korporacjach. 2. Kodeksy i programy etyczne. 

Prezentacja i dyskusja w obrębie problemów: 

1. Etyczny profil menedżera. 2. Etyka w negocjacjach. 

Prezentacja i dyskusja w obrębie problemów: 

1. Etyczny aspekt konfliktów w organizacji. 2. Kultura liberalna a wartości uniwersalne. 

Prezentacja i dyskusja w obrębie problemów: 

1. Podmiot w organizacji: aspekt etyczny. 2. Etyka w Internecie: szanse i zagrożenia. 

Prezentacja i dyskusja w obrębie problemów: 

1. Etyka a wizerunek formy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykłady prowadzone w formie wykładu informacyjnego, problemowego oraz 

konwersatoryjnego z wykorzystaniem środków multimedialnych. Ćwiczenia i 

warsztaty - wystąpienia w formie prezentacji, case study, dyskusja na forum grupy. 

Literatura 

podstawowa: 

W. Gasparski, Biznes. Etyka. Odpowiedzialność, Wyd. PWN, Warszawa 2020. 

K. Wieczorek (red.), Podstawy filozofii dla uczniów i studentów, Wyd. Videograf, 

Warszawa 2018. 

P. H. Dembiński, Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów, Wyd. Studio Emka, 

Warszawa 2017. 

Literatura 

uzupełniająca: 

A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007. 

M. Środa, Etyka dla myślących, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2016. 

R. Sroka, Etyka i prawa człowieka w biznesie, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 

2016. 



 
 
 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 30 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 15 

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji 10 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  5 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

 zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 
Prezentacja 

Inne 

 

W1  x 
 

 x x  

W2  x 
 

 x x  

U1  x 
 

 x x  

U2  x 
 

 x x  

K1  
  

 x x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI  

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Joanna Telus dr Joanna Telus ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 10 10    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Osiągnięcie znajomości terminologii socjologicznej, zależności pomiędzy poszczególnymi 

zjawiskami społecznymi a problematyką zarządzania. 

Wykształcenie umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów społecznych. 

Wykształcenie postaw asertywnych i tolerancyjnych wobec społeczności, z którą ma się  

styczność. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Ma wiedzę z zakresu socjologii ,natury ludzkiej i relacji miedzy 

społeczeństwem a jednostką ,definiuje zasadnicze pojęcia  używane 

przez socjologię 

K_W01 

W2 Posługuje się pojęciami socjologicznymi, identyfikuje powiązania 

socjologii z  marketingiem 
K_W01 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi dostrzegać problemy i wyjaśniać fakty zachodzące w otoczeniu 

społeczno-ekonomicznym 
K_U02 

U2 Potrafi oceniać swoje działania ze względu na ich skutki społeczno-

ekonomiczne, prawne i moralne 
K_U12 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Potrafi pracować zespołowo w celu rozwiązania problemów 

socjologicznych 

K_K01 

K_K02 

 



 
 
 

 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykłady: 

Historia rozwoju myśli socjologicznej. Zainteresowanie przedsiębiorczością w przeszłości. 

Współczesne orientacje socjologiczne a tematyka problemów społecznych. 

Współczesna socjologia jako nauka i jej związki z zarządzaniem. 

Fenomen życia społecznego. Normy i wartości społeczne. 

Rodzina jako kategoria socjologiczna. Problemy społeczne, dewiacje. 

Kultura i jej wpływ na życie społeczne. Etiologia kryzysów w przedsiębiorstwach – ujęcie 

socjologiczne. 

Osobowość a społeczeństwo. Etiologia konfliktów pracowniczych – ujęcie psychospołeczne. 

Więź  społeczna / kontrola i przymus w społeczeństwie. 

Fenomen władzy – analiza socjologiczna. 

Społeczności lokalne. Problemy uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. Planowanie, 

nadzór i kontrola. 

 

Ćwiczenia/Warsztaty: 

Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie. Analiza wybranych teorii. 

Historyczne warunki narodzin socjologii. Problemy społeczne jako przyczyna i skutek. 

Socjologia jako dyscyplina naukowa, subdyscypliny. 

Podstawy socjologicznego pojmowania kultury. Kultura a natura. 

Socjalizacja. Internalizacja norm. Resocjalizacja. Mass media 

Kontrola społeczna. Konformizm i anomia. 

Wartości społeczne oraz czynniki wzmacniające i osłabiające więź społeczną. 

Koncepcje oraz rodzaje dewiacji społecznej. 

Nierówności i podziały społeczne. 

Globalizacja: jej przyczyny i skutki społeczne. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład klasyczny, prezentacja multimedialna. 

Praca w grupach, pytania / zadania problemowe, analiza w oparciu o różne rodzaje źródeł, 

tworzenie narzędzi badawczych. 

Literatura 

podstawowa: 

A. Giddens, Socjologia ,Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2020. 

W. Morawski (red.), Socjologia ekonomiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2019. 

P. Mikiewicz, Socjologia edukacji, Teorie, koncepcje, pojęcia, Wyd. Naukowe PWN 

SA, Warszawa 2016. 

Literatura 

uzupełniająca: 

J. Bartoszewski (red.), Wybrane problemy i wyzwania społeczne. Filozofia – 

Psychologia – Socjologia – Demografia – Ekonomia społeczna, Wyd. PWSZ  

w Koninie, 2015. 

M. Szymański (red.), Krótkie wykłady z socjologii edukacji, Wyd. Wolters Kluwer 

Polska SA, Warszawa 2019. 

Ch. Lemert, Sociology after the crisis, London 2016. 



 
 
 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 30 
Konsultacje 5 
Przygotowanie do egzaminu/zal. z oc./zal. 10 
Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 15 
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 15 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ   

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc. Kolokwium 
Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1  x   x  

W2  x   x  

U1     x  

K1     x  

K2     x  

 
 

 

Nazwa przedmiotu:  E-LEARNING 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15 15     1 2     

Cel zajęć: 

 

Celem wykładów i ćwiczeń z przedmiotu E-learning jest zapoznanie studentów z aktualnymi 

tendencjami występującymi w obszarze komunikacji i podnoszenia kwalifikacji pracowników 

oraz nowoczesnych metod przekazywania im informacji. 



 
 
 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Zna prawidłowości rządzące w sferze komunikacji w organizacji K_W01 

W2 Ma wiedzę o człowieku i jego potrzebie rozwoju i podnoszenia swoich 

kompetencji 

K_W02 

K_W04 

W3 Ma rozległą wiedzę o normach i regułach organizujących, wybranych strukturach 

i instytucjach społecznych. 
K_W06 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi efektywnie komunikować się z innymi ludźmi i członkami zespołu. U_U10 

U2 Potrafi wykorzystać nowoczesne narzędzia komunikacyjne i platformy. U_U04 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Ma kompetencje społeczne, potrafi pracować w grupie uwzględniając zasady 

etyczne związane z wykonywaną pracą. 

K_K02 

K2 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego celu. K_K04 

 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Wprowadzenie - rola “Information and Communication Technologies” (ICT) w życiu społecznym, 

politycznym i gospodarczym oraz z wybranymi formami ich zastosowań (e-government; e-health; e-

learning).   

Definicja, formy, wady  i zalety e-learningu. 

Struktura przedmiotu, kursu, szkolenia e-learningowego. 

Narzędzia e-learningu – LMS, LCMS. 

Aspekty dobrego szkolenia e-learningowego – komponenty, ekrany, cechy. 

 
Ćwiczenia: 

Produkcja przedmiotu w e-learningu 

Ustalenie struktury, napisanie scenariusza, stworzenie prototypu (PawerPoint) 

Weryfikacja, produkcja ekranów 

LMS, LCMS - funkcjonalności 

Komponenty, ekrany, cechy dobrego e-modułu 

Prezentacja projektów 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład interaktywny: prezentacja multimedialna, z wykorzystaniem materiałów 

audio-wizualnych. Prezentacja treści oraz dyskusja. 

Ćwiczenia: zapoznanie się z programami i ich funkcjonalnościami, przygotowanie 

projektów w zespołach.  

Literatura 

podstawowa: 

R. Marciniak, E-learning - projektowanie, organizowanie, realizowanie i ocena. 

Metody, narzędzia i dobre praktyki, Wolters Kluwer, Warszawa 2022. 

R. Tadeusiewicz, E-learning na uczelniach. Koncepcje, organizacja, wdrażanie, 

PWN, Warszawa 2022. 

M. Machalska, Digital learning. Od e-learningu do dzielenia się wiedzą, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2022. 

Literatura 

uzupełniająca: 

A. Piskorowska, Kształcenie w formule e-learningowej w szkolnictwie wyższym, 

„Kognitywistyka i Media w Edukacji”, nr 2, 2017. 

Z. Zieliński, E-learning w edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni 



 
 
 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 30 

Konsultacje  5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 10 

Przygotowanie projektów 10 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 
Inne 

W1  x 
 

x x  

W2  x 
 

x x  

W3  x 
 

x x  

U1  x 
 

x x  

U2  
  

x x  

K1  
  

x x  

K2  
  

x x  

 

interaktywną treść dydaktyczną, Helion, Gliwice 2012. 

R. Wisanti, R. Ambawati, E.K. Putri, D.A. Rahayu, F. Khaleyla, Science online 

learning during the covid-19 pandemic: difficulties and challenges, “Journal of 

Physics: Conference Series”, no. 1747, 2021. 



 
 
 

 

Nazwa przedmiotu:  ZARZĄDZANIE KARIERĄ I ROZWOJEM OSOBISTYM 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 10 10    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Przedmiot ma zaznajomić studentów z koniecznością planowania kariery zawodowej i rozwoju 

osobistego. Pozwoli zrozumieć zależności pomiędzy rozwojem zawodowym a kompetencjami 

emocjonalnymi. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Zna teoretyczne podstawy zarządzania karierą i budowania marki osobistej – 

personal breanding w oparciu o teorie oraz wykorzystania technik 

marketingowych, social mediów oraz kompetencji osobistych.  

K_W01 

K_W04 

 

W2 Zna zasady i normy etyczne związane z przywództwem i praca zespołową. K_W02 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym oraz strategie ich realizacji. K_U12 

U2 Potrafi wykorzystać skuteczne techniki komunikacji interpersonalnej  

i z wykorzystaniem narzędzi internetowych. 
K_U11 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Potrafi pracować zespołowo w wykorzystuje wiedze do dokonywania 

optymalnych wyborów. 

K_K01 

K_K02 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Budowanie marki osobistej w zarządzaniu karierą.

Planowanie i zarządzanie karierą zawodową. 

Motywacja i automotywacja w rozwoju kariery i osobistym 

Przywództwo – kształtowanie cech lidera. 

Techniki radzenia sobie ze stresem. 

Kariera zawodowa a kompetencje emocjonalne. 

Wykorzystania technik marketingowych i social mediów w zarządzaniu karierą zawodową. 

 
Ćwiczenia/Warsztaty: 

Motywacja i automotywacje. 

Budowanie orientacji na cel. 

Metody zarządzania sobą w czasie. 

Prezentacja i autoprezentacja – przygotowanie dokumentów potrzebnych na rynku pracy. 

Etyka w biznesie i ochrona dóbr osobistych w procesach rekrutacji i na portalach internetowych. 

Techniki radzenia sobie ze stresem. 

Opracowanie planu indywidualnego rozwoju oraz budowania marki osobistej - projekt 

Prezentacja i dyskusja dotycząca przygotowanych projektów planów rozwoju. 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 30 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 10 

Przygotowanie projektów 10 

Przygotowanie do kolokwium 5 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  5 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykłady prowadzone w formie wykładu informacyjnego, problemowego oraz 

konwersatoryjnego z wykorzystaniem środków multimedialnych. 

Ćwiczenia/Warsztaty – realizacja zadań, analiza sytuacyjna, przygotowanie projektu 

i jego prezentacja. 

Literatura 

podstawowa: 

Urbaniak B. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi. Wyd. UŁ. Łódź. 20011 

Rampersad H. K., TY – marka inna niż wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu 

osobistego, Wyd. Helion, Gliwice 2010. 

Schawbel D., Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki, 

Wyd. Helion, Gliwice 2012. 

Mistewicz E., Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Wyd. 

Helion, Gliwice 2011. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Rostkowski T. Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi. Difin. 

Warszawa. 2008 

Wieseneder S., Skuteczne zarządzanie reputacją i spójny image, Wyd. Best Press, 

Warszawa 2008. 

Idzikowski W., Efektywność osobista. Zarządzanie sobą i innymi w czasie, Wyd. 

Helion, Gliwice 2010.  

Covey St. R., 7 nawyków skutecznego działania, Wyd. Rebis, Warszawa 2012. 



 
 
 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1  x 
 

x x  

W2  x 
 

x x  

U1  x 
 

x x  

U2  
  

x x  

K1  
  

x x  

 

 

 

Nazwa przedmiotu:  WARSZTAT KWALIFIKACJI MENEDŻERSKICH 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 10 10    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą i rolą oraz zasadami  

i metodami doskonalenia wybranych kwalifikacji menedżerskich. Znajomość ́tych treści koreluje 

pozytywnie z kompetentnym funkcjonowaniem osoby pełniącej funkcję menedżera w relacjach 

zawodowych. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Rozumie znaczenie i rolę kwalifikacji społecznych i osobowościowych w pracy 

menedżera. 

K_W01 

K_W04 

W2 Zna zasady i normy etyczne związane z przywództwem i praca zespołową. K_W02 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 



 
 
 

U1 Potrafi rozpoznać wybrane kompetencje osobowościowe. K_U12 

U2 Potrafi także przygotować́ samodzielną prelekcję doskonalącą wybraną 

kompetencje menedżera oraz potrafi wykorzystywać́ literaturę ̨ przedmiotu 

celem doskonalenia wybranej kompetencji kierowniczej. 

K_U03 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Potrafi kierować zespołem przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy. U_K01 

U_K02 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Kwalifikacje i kompetencje menedżera.

Zasady rozwoju kompetencji menedżerskich. 

Motywacja i automotywacja w rozwoju kompetencji menedżerskich 

Przywództwo – kształtowanie cech lidera. 

Techniki radzenia sobie ze stresem. 

Trening kompetencji społecznych. 

Techniki kreatywne w rozwiazywaniu problemów. 

 

Ćwiczenia/Warsztaty: 

Test cech lidera. 

Budowanie zespołu. 

Metody zarządzania sobą w czasie – zarządzanie i motywowanie innych. 

Rozwijanie umiejętności pracy w zespole. 

Asertywna konfrontacja z pracownikami. 

Techniki radzenia sobie ze stresem. 

Umiejętność koncentracji na priorytetach. 

Coaching umiejętności interpersonalnych. 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 30 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykłady prowadzone w formie wykładu informacyjnego, problemowego oraz 

konwersatoryjnego z wykorzystaniem środków multimedialnych. Ćwiczenia – 

realizacja zadań, analiza sytuacyjna, wykonywanie testów i ich interpretacja, zajęcia 

warsztatowe – trening umiejętności  

Literatura 

podstawowa: 

Rampersad H. K., TY – marka inna niż wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu 

osobistego, Wyd. Helion, Gliwice 2010. 

Schawbel D., Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki, 

Wyd. Helion, Gliwice 2012. 

Mistewicz E., Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Wyd. 

Helion, Gliwice 2011. 

Hallowel Ed., Zarządzanie stresem, Harvard Business Press- Helion Gliwice 2008. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Wieseneder S., Skuteczne zarządzanie reputacją i spójny image, Wyd. Best Press, 

Warszawa 2008. 

Idzikowski W., Efektywność osobista. Zarządzanie sobą i innymi w czasie, Wyd. 

Helion, Gliwice 2010.  

Allen D., Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności, Wyd. 

Helion, Gliwice 2012. 

Covey St. R., 7 nawyków skutecznego działania, Wyd. Rebis, Warszawa 2012. 



 
 
 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 10 

Przygotowanie projektów 10 

Przygotowanie do kolokwium 5 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  5 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1  x 
 

x x  

W2  x 
 

x x  

U1  x 
 

x x  

U2  
  

x x  

K1  
  

x x  

 

 



 
 
 

 

Nazwa przedmiotu:  PUBLIC RELATIONS 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 10 10    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi narzędziami zarządzania jakim są 

w dzisiejszych czasach szeroko rozumiane działania z zakresu public relations.  Akcent zostanie 

położony na postrzeganie public relations jako promowania reputacji, budowania społecznego 

zaufania i kreowania pozytywnego wizerunku poprzez umiejętne docieranie do opinii publicznej 

z rzetelną i szybką informacją. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 
Zna rodzaje więzi społecznych z punktu widzenia studiowanego kierunku. K_W01 

K_W04 

W2 

Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie społecznym tworzącym struktury 

społeczne, instytucje, procesy z zakresu komunikowania i działalności 

ekonomicznej. 

K_W02 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i praktycznego analizowania 

procesów i zjawisk społecznych i ekonomicznych (kulturowych, politycznych, 

prawnych, gospodarczych) specyficznych dla studiowanego kierunku studiów. 

K_U02 

K_U03 

U2 Potrafi stworzyć skuteczny model oraz formę komunikacji. K_U06 

U3 
Posiada umiejętność generowania alternatywnych rozwiązań problemów  

z zakresu komunikacji i działań biznesowych. 

K_U07 

K_U09 

K_U10 

K_U11 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Potrafi pracować zespołowo i wykorzystuje wiedze do dokonywania 

optymalnych wyborów. 

K_K02 

K_K05 



 
 
 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykłady: 

Public Relations – istota, definicje, historia i cele . 

Public Relations a inne sposoby oddziaływania na otoczenie (reklama, publicity, lobbing, marketing 

itp.). 

Identyfikacja grup otoczenia  organizacji, otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz sposoby 

oddziaływania na nie. 

Kreowanie wizerunku firmy - najważniejszy cel PR. 

Podstawowe  narzędzia PR. 

Media jako ważna grupa otoczenia. 

Public Relations w sytuacjach kryzysowych. 

Public Relations a społeczna odpowiedzialność biznesu. 

 

Ćwiczenia/Warsztaty: 

Wprowadzenie – istota, podstawowe pojęcia i cele Public Relations. 

Kampanie PR skierowane do wnętrza i na zewnątrz organizacji. 

Analiza wybranych kampanii PR - cechy dobrych kampanii PR. 

Organizacja imprez specjalnych - eventów. 

Media relations - techniki - konferencje prasowe, notatki prasowe, imprezy dla Mediów. 

Lobbing - podstawowe zasady, analizy wybranych kampanii lobbingowych. 

Public relations w sytuacjach kryzysowych - zasady, analizy przypadków. 

Praca nad projektem kampanii PR – prezentacja. 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 30 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 10 

Przygotowanie projektów 10 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykłady prowadzone w formie wykładu informacyjnego, problemowego oraz 

konwersatoryjnego z wykorzystaniem środków multimedialnych. 

Ćwiczenia/warsztaty – realizacja zadań, analiza sytuacyjna, przygotowanie projektu 

i jego prezentacja. Case study  

Literatura 

podstawowa: 

1) Szyfler J. Public relations w Internecie.Wyd. Helion. Gliwice. 2005 

2) Tworzydło D. Public relations w teorii i praktyce. Wyd U.Rz. Rzeszów. 2006 

3) Davies A. Public relations, Wyd. PWE, Warszawa 2007  

4) Fraser P. Seitel, PR w praktyce, Wyd. FELBERG, Warszawa 2003. 

5) Budzyński W., Public relations. Strategie i nowe techniki kreowania wizerunku, 

Wyd. Poltext, Warszawa 2008. 

Literatura 

uzupełniająca: 

1. Laermer R., Prichinello M., Public relations, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2004. 

2. Cenker E. Public Relations. Wyd. WSB. Poznań. 2002 

3. Jabłoński K., Kreowanie informacji. Media relations, Wyd. PWN, Warszawa 

2007. 

4. Gregory A., Skuteczne techniki PR, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk 2005. 



 
 
 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1  x 
 

x x  

W2  x 
 

x x  

U1  x 
 

x x  

U2  
  

x x  

K1  
  

x x  

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu:  ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM W SIECI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 10 10    1 1 1    

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi narzędziami zarządzania 

wizerunkiem firmy w sieci. Celem kształcenia jest uświadomienie studentom znaczenia 

budowania partnerstwa (relacji) miedzy organizacją a klientami (indywidualnymi  

i instytucjonalnymi) w celu dostarczania wartości dla klienta, kształtowania jego satysfakcji  

i zwiększania skuteczności oraz efektywności zarządzania – co wpływa bezpośrednio na 

budowanie wizerunku i tożsamości organizacji. 

   

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Zna rodzaje więzi społecznych z punktu widzenia studiowanego kierunku. K_W01 

K_W04 

W2 Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie społecznym tworzącym struktury społeczne, 

instytucje, procesy z zakresu komunikowania i działalności ekonomicznej. 
K_W02 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i praktycznego analizowania procesów  

i zjawisk społecznych i ekonomicznych (kulturowych, politycznych, prawnych, 

gospodarczych) specyficznych dla studiowanego kierunku studiów. 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

U2 Potrafi stworzyć skuteczny model oraz formę komunikacji. K_U06 

U3 

Posiada umiejętność generowania alternatywnych rozwiązań problemów z zakresu 

komunikacji i działań biznesowych. 

K_U07 

K_U09 

K_U10 

K_U11 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Potrafi pracować zespołowo i wykorzystuje wiedze do dokonywania optymalnych 

wyborów. 
K_K02 

K_K05 



 
 
 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Marketing partnerki – istota, definicje, historia i cele  

Wartość dla klienta w budowaniu relacji (reklama, publicity, lobbing, marketing itp.). 

Identyfikacja grup otoczenia  organizacji, otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz sposoby 

oddziaływania na nie. 

Zasady, warunki i instrumenty marketingu w sieci Internetowej w celu kreowanie wizerunku firmy. 

Czym jest tożsamość organizacji, czyli sposoby wyróżniania firmy z otoczenia – narzędzia w sieci 

Internetowej. 

 Kluczowi klienci firmy - podstawowe  narzędzia komunikacji. 

Media jako ważna grupa otoczenia. 

Public Relations a społeczna odpowiedzialność biznesu. 

 
Ćwiczenia/Warsztaty: 

Wprowadzenie – istota, podstawowe pojęcia i cele budowania relacji. 

Marketing partnerski skierowane do wnętrza i na zewnątrz organizacji. 

Analiza wybranych kampanii marketingowych w sieci Internetowej- cechy dobrych kampanii. 

Media relations - techniki - konferencje prasowe, notatki prasowe, imprezy dla Mediów. 

Lobbing w sieci- podstawowe zasady, analizy wybranych kampanii lobbingowych. 

Public Relations w sytuacjach kryzysowych - zasady, analizy przypadków. 

Praca nad projektem kampanii marketingowej w sieci Internetowej – prezentacja. 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 30 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 10 

Przygotowanie projektów 10 

Przygotowanie do kolokwium 5 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  5 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 75 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykłady prowadzone w formie wykładu informacyjnego, problemowego oraz 

konwersatoryjnego z wykorzystaniem środków multimedialnych. 

Ćwiczenia/warsztaty – realizacja zadań, analiza sytuacyjna, przygotowanie projektu 

i jego prezentacja. 

Literatura 

podstawowa: 

6) Ślusarczyk S. Internet a zarządzanie marketingowe. Wyd U.Rz. Rzeszów. 2006 

7) Davies A. Public relations, Wyd. PWE, Warszawa 2007  

8) Skowron S., Skowron Ł., Lojalność klienta a rozwój organizacji, Wyd. Difin, 

Warszawa 2013. 

9) Budzyński W., Public relations. Strategie i nowe techniki kreowania wizerunku, 

Wyd. Poltext, Warszawa 2008. 

Literatura 

uzupełniająca: 

5. Janowski C. Technologia informacyjna dla pracowników i adminis. Warszawa : 

Difin , 2009 

6. Jabłoński K., Kreowanie informacji. Media relations, Wyd. PWN, Warszawa 

2007 

7. Gregory A., Skuteczne techniki PR, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk 2005 



 
 
 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1  x 
 

x x  

W2  x 
 

x x  

U1  x 
 

x x  

U2  
  

x x  

K1  
  

x x  

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE  

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI  

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  podstawowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 35 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15 10 10    2 1 1    

Cel zajęć: 

 

Poznanie i zrozumienie przez studenta podstawowych pojęć, zjawisk, prawidłowości, związków  

i zależności w obszarze organizacji i zarządzania. W szczególności wyposażenie studenta  

w wiedzę z zakresu fundamentalnych i węzłowych kategorii pojęciowych z zakresu organizacji, 

jej składników, wewnętrznych mechanizmów funkcjonowania, relacji z otoczeniem oraz 

zarządzania, jego funkcji, procesów i stylów. 

Przekazanie wiedzy i umiejętności rozpoznawania problemów organizacyjno-zarządczych, 

analizy przyczyn ich występowania, doboru i zastosowania adekwatnych metod ich rozwiązania 

na poziomie operacyjnych i strategicznym. 

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, doskonalenia, implementacji  

i oceny w obszarze organizacji i zarządzania. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do  

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające istotę procesu 

zarządzania w przedsiębiorstwie i innych organizacjach . 

K_W04 

W2 Ma wiedzę na temat ewolucji nauk o zarządzaniu  K_W01 

W3 Rozumie znaczenie kapitału ludzkiego w organizacji K_W01 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Identyfikuje, adekwatnie opisuje i interpretuje proces zarządzania w warunkach 

globalizacji i gospodarki opartej na wiedzy  
K_U01 

U2 Potrafi posługiwać się standardami przygotowania modelu biznesowego w celu 

rozwiązywania konkretnych zadań w grupie  
K_U07 

U3 Potrafi zaprezentować własne opinie na temat preferowanych koncepcji modelu 

biznesowego wraz z uzasadnieniem i prognozą efektywności  w formie opracowań 

pisemnych i prezentacji multimedialnych 

K_U12 

U4 Potrafi sprawnie obliczyć wyniki finansowe oraz tworzy symulacje biznesowe K_U06 



 
 
 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz wykazuje zdolność do 

uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności  
K_K05 

K2 Jest gotów do prezentowania zadań w przystępnej formie, także z zastosowaniem 

technologii informacyjnych 
K_K04 

 

TREŚĆI KSZTAŁCENIA: 

Wykłady:  

Zarządzanie – jego istota i znaczenie. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu. Pojęcia związane z zarządzaniem.  

Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Organizacja jako system. Rodzaje organizacji. Współczesne 

otoczenie organizacji. Trendy w toczeniu organizacji.  

Elementy organizacji – ludzie, technologie, procesy.  

Władza. Przywództwo i proces oddziaływania w organizacji. Modele i rodzaje władzy oraz autorytetu. Istota i 

źródła przywództwa. 

Informacja i komunikacja w zarządzaniu. Informacja w procesie zarządzania, źródła i sposoby pozyskiwania 

informacji. Proces komunikacji, metody doskonalenia. Umiejętności interpersonalne.  

Struktura zarządzania. Szczeble i obszary zarządzania.  

Cele i funkcje zarządzania. Zarządzanie celami i planowanie w organizacji. 

Struktura organizacyjna – uwarunkowania i kierunki ewolucji. Podstawowe pojęcia i wymiary struktury 

organizacyjnej. Czynniki i mechanizmy strukturotwórcze. Rodzaje struktur organizacyjnych. Dostosowanie 

struktur organizacyjnych do koncepcji zarządzania.  

Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny. 

Metody zarządzania. Metody w naukach o zarządzaniu, klasyfikacja, podejście diagnostyczne i prognostyczne. 

Zarządzanie przez kulturę, konflikt, zarządzanie procesowe, zarządzanie wartością, zarządzanie wiedzą, 

zarządzanie projektami. Reengineering jako metoda zarządzania.  

Kryteria oceny sprawności działania. Kontrola i controlling w organizacji. Cechy skutecznych systemów 

kontroli. Zarządzanie systemami kontroli. Funkcje kontroli.  

Istota pracy kierowniczej, składniki kierowania, role kierownicze, style kierowania, umiejętności kierownicze. 

Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. Etyka indywidualna w organizacjach. Odpowiedzialność społeczna a 

organizacje. Kierowanie społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa. Pojęcie i funkcje kultury organizacji. 

Funkcje kultury organizacyjnej. Typologie kultur. Uwarunkowania kultury organizacyjnej. Wymiary kulturowe a 

zarządzanie.  

Zarządzanie w kontekście zmian. Przyczyny wprowadzania zmian organizacyjnych. Zarządzanie procesem 

zmian. Rola lidera w procesie zmian. Źródła oporu przeciw zmianom. Doskonalenie organizacji. Innowacje jako 

źródło zmian.  

Zarządzanie w warunkach globalizacji. Istota międzynarodowej działalności gospodarczej. Struktura gospodarki 

globalnej. Wyzwania dla zarządzania międzynarodowego.  

 

Ćwiczenia/Warsztaty: 

Pojęcie organizacji oraz zarządzania- praktyczna identyfikacja elementów otoczenia organizacji i ich 

wzajemnych zależności na przykładzie; praktyczna identyfikacja funkcji zarządzania. Organizacja i jej otoczenie- 

analiza wybranej organizacji i jej otoczenia na podstawie wybranej firmy; określenie zasobów organizacji. 

Zasoby i umiejętności organizacji- identyfikacja silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń 

tkwiących w otoczeniu; analiza SWOT na przykładzie wybranej organizacji. 

Organizacja jako system docelowy- praktyczne formułowanie misji oraz celów organizacji na kolejnych 

płaszczyznach planowania dla określonej organizacji. Strategia jako podstawowe narzędzie realizacji celów – 

praktyczne formułowanie strategii dla danego przedsiębiorstwa na podstawie zebranych informacji; opracowanie 

celów strategicznych, domeny działania, przewagi strategicznej oraz programów funkcjonalnych. 

Podejmowanie decyzji jako uwieńczenie procesu planowania – rodzaje decyzji; determinanty podejmowania 

decyzji; typy modeli podejmowania decyzji oraz techniki wspomagające podejmowanie decyzji- przykłady. 

Efektywność organizacyjna – ocena stopnia realizacji określonych celów organizacji – praktyczne zastosowanie 

ocen efektywności organizacyjnej na podstawie wybranej organizacji. Kontrola jako funkcja zarządzania – 

zrozumienie celu i znaczenia kontroli w kontekście zarządzania; identyfikacja poszczególnych obszarów kontroli 

oraz wybór formy kontroli stosownie do warunków w danej organizacji. 

Determinanty struktur organizacyjnych– identyfikacja czynników strukturotwórczych, itp. rozmiarów 

organizacji, technologii itp. na przykładach. Struktura organizacyjna jako krytyczny element procesu zarządzania 

organizacjami – praktyczna realizacja etapów budowy struktury organizacyjnej i określenie typu struktury na 

podstawie wybranych organizacji. 

Zasoby ludzkie w organizacji – identyfikacja oraz ocena poszczególnych metod planowania i pozyskiwania kadr 

oraz umiejętności ich wyboru w kontekście potrzeb organizacji. Podstawy kierowania zasobami ludzkimi– 

identyfikacja różnych stylów kierowania i dostosowanie ich do charakteru organizacji; wybór narzędzia 



 
 
 

 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 35 
Konsultacje 5 
Przygotowanie do ćwiczeń/laboratoriów/warsztatów 10 
Przygotowanie i przedstawienie prezentacji 10 
Przygotowanie projektów 15 

Przygotowanie do egzaminu/zal. z oc./zal.  15 
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ   

Efekty uczenia 

się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

Egzamin 

 

Kolokwium 
Prace 

kontrolne 
Projekt  

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1  x 
 

x x  

W2  x 
 

x x  

W3  x 
 

x x  

U1  x 
 

x x  

U2  x 
 

x x  

U3  x 
 

x x  

U4  x  x x  

K1   
 

 x  

K2   
 

 x  

 

 

motywacyjnego w kontekście potrzeb organizacji. 

Zarządzanie procesami interpersonalnymi i grupowymi; komunikacja w organizacji – wykorzystanie grup 

organizacyjnych w zarządzaniu; wskazanie na konflikt jako na źródło realizacji celu; rozpoznanie barier w 

komunikowaniu i zastosowanie odpowiednich metod w celu ich pokonania na przykładzie konkretnych sytuacji 

w firmie. 

Zarządzanie zmianą w procesie nowoczesnego zarządzania organizacją– zrozumienie potrzeby dokonywania i 

wprowadzania zmian, zastosowanie metody łamania oporu wobec zmian na konkretnych przykładach. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład informacyjno – problemowy, metody praktyczne – aktywizujące, analiza 

przypadków, projekt, zajęcia warsztatowe. 

Literatura 

podstawowa: 

R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2017. 

A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2020. 

A. Zakrzewska-Bielawska, Podstawy zarządzania. Teoria i praktyka, Wydawnictwo 

Nieoczywiste, Warszawa 2020. 

Literatura 

uzupełniająca: 

E. Michalski, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 

2020. 

A. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2020. 

H. Sobocka-Szczapa,  Knowledge management system and management styles, 

“Przedsiębiorczość i Zarządzanie”,  Vol. XVII, issue 1, part 2.  



 
 
 

 

Nazwa przedmiotu:  PODSTAWY EKONOMII 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  podstawowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 6 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

25 25     3 3     

Cel zajęć: 

 

Cel główny to zrozumienie czym jest i jak funkcjonuje współczesny system gospodarki 

rynkowej, jakie rządzą nią prawidłowości i mechanizmy. W szczególności zaś: omówienie 

podstawowych problemów ekonomicznych, pokazanie metod mierzenia aktywności 

gospodarczej, wskazanie zależności miedzy wzrostem i rozwojem gospodarczym, omówienie 

bieżącego stanu gospodarki polskiej i światowej na bazie podstawowych zjawisk takich, jak: 

inflacja, bezrobocie, PKB, stan finansów państwa czy polityka pieniężna. W obszarze mikro  

dotyczy analizy gospodarki otwartej na mikro procesy i technologie produkcji. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zjawisk i procesów ekonomicznych 

zachodzących w gospodarce w odniesieniu do rynku, producenta, konsumenta  

i państwa. 

K_W01 

W2 Zna ekonomiczne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw. K_W02 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi posługiwać się źródłami informacji dotyczącymi funkcjonowania rynku i 

jego podmiotów (producenta, konsumenta). 
K_U04 

U2 Stosuje poznane metody analizy ekonomicznej do oceny działalności 

przedsiębiorstwa. 
K_U12 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Wykazuje inicjatywę i kreatywność w procesie analizy i rozwiązywania problemów 

ekonomicznych. 

K_K04 

K_K06 

K2 Przestrzega norm etycznych w działalności gospodarczej. K_K01 

 

 



 
 
 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Ekonomia - nauka o racjonalnym gospodarowaniu zasobami. Pojęcie i czynniki wzrostu i rozwoju 

gospodarczego. PKB i PNB jako miary dobrobytu. 

Problemy równowagi ogólnej w gospodarce. Popyt globalny i podaż globalna oraz ich składowe.   

Pieniądz i rynek pieniężny. Budżet i polityka fiskalna państwa. 

Inflacja i bezrobocie. Teorie cyklu koniunkturalnego. 

Modelowe ujęcie rynku: popyt – podaż i elastyczność. 

Konsument - uwarunkowania podejmowania decyzji ekonomicznych konsumenta. Producent – 

uwarunkowania podejmowania decyzji ekonomicznych producenta. 

Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Koszty produkcji. 

Rodzaje rynków. Mechanizm konkurencji. 

Ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

 
Ćwiczenia:  

Rynki czynników produkcji – analiza przypadków mechanizmu funkcjonowania rynków i ich 

elastyczności. 

Metody liczenia PKB – analiza przypadków określenia istoty i wielkości PKB według różnych 

kryteriów jego liczenia. 

Inwestycje oraz rola handlu zagranicznego we wzroście gospodarczym. Analiza przypadku - Polska a 

gospodarka światowa; Polska a Jednolity Rynek Wewnętrzny UE (praca w grupach) 

Budżet państwa a wzrost gospodarczy i funkcjonowanie gospodarki. Analiza przypadku przyczyn 

stanu i skutków nierównowagi budżetowej (praca indywidualna na kartach przedmiotu) 

Zasada optymalizacji podejmowania decyzji ekonomicznych – kryteria optymalizacji (praca w 

grupach) 

Rynek – modelowe ujęcia i rodzaje wg różnych kryteriów analizy elastyczności mechanizmu 

rynkowego (praca w grupach) 

Konsument – teoria i praktyka podejmowania decyzji dot. wyborów konsumenta. Producent – teoria i 

praktyka podejmowania decyzji dot. wyborów producenta – gra dydaktyczna 

Przedsiębiorstwo jako gospodarujący podmiot na rynku: praktyka funkcjonowania w różnych ujęciach. 

Konkurencja – istota, formy, mechanizmy  (praca w grupach) 

Analiza kosztów w przedsiębiorstwie - ujęcie mikroekonomiczne  (praca w grupach) 

 

 

 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład interaktywny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych 

oraz krótkich filmów dotyczących omawianej tematyki, zawierający odniesienia 

prezentowanej teorii do przykładów empirycznych.  

Ćwiczenia warsztatowe - w trakcie zajęć rozwiązywane są zadania oraz analizowane 

praktyczne rozwiązania problemów mikroekonomicznych (studenci pracują 

indywidualnie i grupowo) z wykorzystaniem technik uczenia się przez doświadczenie 

gier i symulacji dydaktycznych.

Literatura 

podstawowa: 

S. Marciniak (red.), Mikro i makroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, PWN, 

Warszawa 2020. 

R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2018. 

E. Kwiatkowski, L. Kucharski (red.),  Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, PWN, 

Warszawa 2018. 

Literatura 

uzupełniająca: 

D. Begg, S. Fisher, G. Vernasca, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2020. 

N. G. Mankiw, M. P. Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2016. 

E. Hutchinson, Principles of microeconomics, University of Victoria, 2016 (e-book) 



 
 
 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 50 

Konsultacje  5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 20 

Przygotowanie do kolokwium 25 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal. 20 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 30 

Godziny razem: 150 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5 

 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

Egzamin  Egzamin 

ustny 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 

Kolokwiu

m 

Inne 

 

W1  x   x x  

W2  x   x x  

U1     x x  

U2     x x  

K1  
 

  x x  

K2  
 

  x x  

 



 
 
 
 

 

Nazwa przedmiotu:  PRZEDSIĘBIORCZOŚC I INNOWACJE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  podstawowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15  15    1  2    

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwościami uruchamiania przedsięwzięć 

innowacyjnych, ukształtowanie u studentów umiejętności dostrzegania przejawów 

innowacyjności i przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce i życiu społecznym oraz 

postawy otwartości na innowacje i przedsiębiorczość. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Definiuje podstawowe pojęcia i procesy z zakresu innowacji i przedsiębiorczości. K_W08 

W2 Zna podstawowe regulacje i formy organizacyjno-prawne dotyczące zakładania  

i prowadzenia działalności gospodarczej. 
K_W02 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi zebrać informacje ze źródeł zewnętrznych w celu ewaluacji i wstępnej 

selekcji pomysłów biznesowych – indywidualnie bądź w ramach pracy 

zespołowej. 

K_U07 

U2 Potrafi opracować wstępną koncepcję nowego przedsięwzięcia biznesowego. K_U05 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Student dostrzega potrzebę szukania rożnych rozwiązań w zakresie rozwoju 

przedsiębiorczości 

K_K04 

K_K06 

K2 Przestrzega norm etycznych w działalności gospodarczej. K_K01 

 

 

 

 

 



 
 
 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Przedsiębiorczość i przedsiębiorca a innowacyjność. Rodzaje przedsięwzięć  technologicznych.  

Zarządzanie rozwojem innowacyjności i przedsiębiorczości. Innowacje jako źródło przedsiębiorczości. 

Decyzja startu przedsięwzięcia oraz wyboru jego formy organizacyjno-prawnej. 

Źródła finansowania przedsięwzięć. System finansowy małych firm.  

Biznes plan nowego przedsięwzięcia oraz procedura jego opracowania. 

Metody oceny przedsięwzięcia technologicznego z opracowania. Metody oceny przedsięwzięć 

innowacyjnych z uwzględnieniem specyfiki ich uruchamiania. 

Nowe przedsięwzięcia technologiczne – istota i skala zjawiska. Polskie firmy innowacyjne – analiza 

dobrych praktyk. 

 

Warsztaty: 

Regionalna analiza poziomu przedsiębiorczości 

Lokalne/regionalne instytucje wspierające prowadzenie działalności gospodarczej 

Opracowanie indywidualnego biznesplanu 

Prezentacje opracowanych projektów – dyskusja 

 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 30 

Konsultacje  5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 5 

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji 5 

Przygotowanie projektów 10 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład: prezentacja, elementy dyskusji. 

Warsztaty: analiza problemów będących przedmiotem zajęć, case study, dyskusja, 

projekt. 

Literatura 

podstawowa: 

Sosnowska A. Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. PARP.  Warszawa. 

2005 

Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. W. Janasz, Wyd. 

Difin. Warszawa 2009. 

Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Wyd. Difin, 

Warszawa 2010. 

Janasz W., Kozioł K., Innowacje w organizacji,  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2011. 

Nowacki R., Staniewski  M. W. (red.)  Podejście innowacyjne w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem, Wyd. Difin 2010. 

Tidd  J., Bessant J.,  Zarządzanie innowacjami : integracja zmian technologicznych, 

rynkowych i organizacyjnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Golińska-Pieszyńska M., Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, 

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009. 

Nowakowska A., Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego,  Łódź 2011. 



 
 
 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 
Prezentacja 

Inne 

 

W1  x  x x x  

W2  x  x x x  

U1    x x x  

U2    x x x  

K1  
 

 x x x  

K2  
 

 x x x  

 

 

Nazwa przedmiotu:  TRENDY I INNOWACJE RYNKOWE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  podstawowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15  15    1  2    

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwościami uruchamiania przedsięwzięć 

innowacyjnych w oparciu o potrzeby rynku.  W ramach przedmiotu wprowadzana jest 

podstawowa wiedza z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności, której zadaniem jest 

ukształtowanie u studentów umiejętności kreowania nowych rozwiązań pod faktyczne 

potrzeby użytkowników końcowych. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie 

do efektów 

właściwych 

dla kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Definiuje podstawowe pojęcia i procesy z zakresu innowacji i przedsiębiorczości. K_W08 

W2 Zna podstawowe regulacje i formy organizacyjno-prawne dotyczące zakładania  K_W02 



 
 
 

i prowadzenia działalności gospodarczej. 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi zebrać informacje ze źródeł zewnętrznych w celu ewaluacji  

i wstępnej selekcji pomysłów biznesowych – indywidualnie bądź w ramach pracy 

zespołowej. 

K_U07 

U2 Potrafi opracować wstępną koncepcję nowego przedsięwzięcia biznesowego. K_U05 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Wykazuje inicjatywę i kreatywność w procesie analizy i rozwiązywania problemów. K_K04 

K_K06 

K2 Przestrzega norm etycznych w działalności gospodarczej. K_K01 

 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Źródła informacji dotyczące trendów i innowacji rynkowych. 

Trendy rynkowe – przegląd, ocena, analiza krytyczna i wdrożeniowa. 

Innowacje rynkowe – przegląd, ocena, analiza krytyczna i wdrożeniowa. 

Projektowanie i nowacji rynkowych w wykorzystaniem np. metody Design Thinking.  

Biznes plan przedsięwzięcia  oraz procedury wdrażania. 

Metody oceny przedsięwzięć innowacyjnych z uwzględnieniem specyfiki ich uruchamiania. 

Źródła finansowania – sposoby pozyskiwania finansowania z UE. 

 

Warsztaty: 

Analiza poziomu innowacyjności gospodarki na szczeblu krajowym i regionalnym 

Działalność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości – analiza możliwych form wsparcia 

Opracowanie indywidualnego biznesplanu przedsięwzięcia innowacyjnego. 

Prezentacje opracowanych projektów – dyskusja 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 30 

Konsultacje  5 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład: prezentacja, elementy dyskusji. 

Warsztaty: analiza problemów będących przedmiotem zajęć, case study, dyskusja, 

projekt. 

Literatura 

podstawowa: 

Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Wyd. Difin, 

Warszawa 2010. 

Janasz W., Kozioł K., Innowacje w organizacji,  Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2011. 

Nowacki R., Staniewski  M. W. (red.)  Podejście innowacyjne w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem, Wyd. Difin 2010. 

Tidd  J., Bessant J.,  Zarządzanie innowacjami : integracja zmian technologicznych, 

rynkowych i organizacyjnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Golińska-Pieszyńska M., Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, 

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009. 

Nowakowska A., Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego,  Łódź 2011. 



 
 
 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 5 

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji 5 

Przygotowanie projektów 10 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Efekty uczenia 

się dla 

przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 
Prezentacja 

Inne 

 

W1  x  x x x  

W2  x  x x x  

U1    x x x  

U2    x x x  

K1  
 

 x x x  

K2  
 

 x x x  

 
 

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu:  PROCESY I TENDENCJE GLOBALIZACYJNE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  podstawowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 25 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 2 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 15     1 1     

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z charakterem i formą zachodzących współcześnie 

zmian społecznych głównie globalizacją. Akcent jest położony na systematyzację wątków 

analitycznych dotyczących globalizacji oraz prezentację jej współczesnych wymiarów. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie 

do efektów 

właściwych 

dla kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zjawisk i procesów ekonomicznych 

zachodzących w gospodarce w odniesieniu do rynku, producenta, konsumenta  

i państwa. 

K_W01 

W2 Ma wiedzę na temat historycznych i współczesnych kategorii służących  do opisu 

struktur, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych. 
K_W04 

W3 Ma wiedzę o procesach  zmian zachodzących w strukturach i instytucjach 

społecznych i gospodarczych oraz ich ewolucji. 
K_W06 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Interpretuje przyczyny zjawisk społecznych i ekonomicznych specyficzne dla 

studiowanego kierunku studiów 
K_U03 

U2 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i praktycznego analizowania 

procesów i zjawisk społecznych i ekonomicznych (kulturowych, politycznych, 

prawnych, gospodarczych) specyficznych dla studiowanego kierunku studiów. 

K_U12 

U3 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim jak 

i w języku obcym z zakresu socjologii i ekonomii, oraz zagadnień szczegółowych,  

z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. 

K_U01 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z analiza zjawisk charakterystycznych K_K04 



 
 
 

dla obszaru ekonomii i komunikacji związane z wykonywanym zawodem. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład/Ćwiczenia: 

Pojęcie i definicje globalizacji – próba systematyzacji. 

Wybrane teorie a  zjawisko globalizacji.  

Obszary naznaczone wpływem globalizacji i ich charakterystyka: arena ekonomiczna, polityczna i 

kulturowa. 

Następstwa procesów globalizacyjnych. Pułapki i dobrodziejstwa globalizacji – wybrane przykłady. 

Państwo narodowe a globalizacja czyli globalizacja po europejsku. Nowe funkcje państwa 

narodowego. 

Świat po kapitalizmie czyli kontrreakcje na globalizację. Ruchy społeczne: ruch antyglobalistyczny. 

Rodzaje rynków. Mechanizm konkurencji. 

Koniec globalizacji? Przyszłość globalnego świata – studium przypadków 

 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 25 

Konsultacje  5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 5 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  5 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2 

 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład interaktywny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych 

oraz krótkich filmów dotyczących omawianej tematyki. Ćwiczenia zawierające 

odniesienia prezentowanej teorii do przykładów empirycznych.  

Literatura 

podstawowa: 

Noga M. Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej.  CeDeWu. 

Warszawa. 2008 

Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000. 

Bogunia-Borowska M., Śleboda M., Globalizacja i konsumpcja - dwa dylematy 

współczesności, Kraków 2003. 

Mucha-Leszko C. Współczesna gospodarka światowa. Wyd. UMCS. Lublin. 2006 

Sassen S., Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Kraków 2007. 

Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki: globalizacja, demokracja, państwo 

narodowe, Kraków 2004. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Chadzyński J. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CeDeWu. 

Warszawa. 2007 

Pawłowicz L. Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji.Wyd. GAB. 

Gdańsk. 2004 

Castells M., Trylogia. Wiek informacji: ekonomia, społeczeństwo i kultura, tom 

1,2,3, Warszawa 2008-2009. 

Maffesoli M., Czas plemion, Warszawa 2008. 

Urry J., Socjologia mobilności, Warszawa 2009. 



 
 
 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1  x x  x  

W2  x x  x  

W3  x x  x  

U1  x x  x  

U2  x x  x  

U3  x x  x  

K1  
 

  x  

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu:  ANALIZA POLITYKI PUBLICZNEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  podstawowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 25 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 2 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 15     1 1     

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodologicznymi podstawami prowadzenie 

badań ilościowych i jakościowych  w zakresie polityk publicznych. Studenci zapoznają się  

z zasadami  projektowania,  implementacji i ewaluacji polityk publicznych.   

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zjawisk i procesów ekonomicznych 

zachodzących w gospodarce w odniesieniu do rynku, producenta, konsumenta  

i państwa. 

K_W01 

W2 Ma wiedzę na temat historycznych i współczesnych kategorii służących  do opisu 

struktur, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych. 
K_W04 

W3 Ma wiedzę o procesach  zmian zachodzących w strukturach i instytucjach 

społecznych i gospodarczych oraz ich ewolucji. 
K_W06 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi prawidłowo interpretować przyczyny zjawisk społecznych i 

ekonomicznych specyficzne dla studiowanego kierunku studiów 
K_U03 

U2 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i praktycznego analizowania 

procesów i zjawisk społecznych i ekonomicznych (kulturowych, politycznych, 

prawnych, gospodarczych) specyficznych dla studiowanego kierunku studiów. 

K_U12 

U3 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim 

jak i w języku obcym z zakresu socjologii i ekonomii, oraz zagadnień 

szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także 

różnych źródeł. 

K_U01 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 



 
 
 

K1 Prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z analiza zjawisk charakterystycznych 

dla obszaru ekonomii i komunikacji związane z wykonywanym zawodem. 

K_K04 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład/ćwiczenia: 

Definicje i cechy polityki publicznej. Polityka publiczna a polityka.  

Monitorowanie i analiza globalnych, krajowych, regionalnych i lokalnych rynków (pracy, dóbr i usług, 

kapitału oraz instytucjonalnych). 

Ocena kondycji poszczególnych sektorów gospodarki (małych i średnich przedsiębiorstw). 

Analizy lokalnej opinii publicznej, sondaże. 

Marketing terytorialny (tworzenie i ocenę wizerunku, opracowywanie strategii rozwoju). 

Świat po kapitalizmie czyli kontrreakcje na globalizację. Ruchy społeczne: ruch antyglobalistyczny. 

Ewaluację i monitorowanie polityk publicznych (badania społeczne dla administracji, badania 

środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym). 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 25 

Konsultacje  5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 5 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  5 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1  x x  x  

W2  x x  x  

W3  x x  x  

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład interaktywny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych 

oraz krótkich filmów dotyczących omawianej tematyki. Ćwiczenia zawierające 

odniesienia prezentowanej teorii do przykładów empirycznych.  

Literatura 

podstawowa: 

Olejniczak K., Śliwowski P. (red.), Jak diagnozować mechanizm uczenia się  

w organizacjach rządowych?, MSAP, Kraków 2014.  

Michał Możdżeń M., Olejniczak K., Śliwowski P., Widła Ł., Jak uczą się polskie 

ministerstwa? Wyniki diagnozy mechanizmu uczenia się, MSAP, Kraków 2014 

Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Wydawnictwo Instytutu 

Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008. 

Raport o stanie samorządności w Polsce,  

 http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/dysfunkcje_2.pdf 

Literatura 

uzupełniająca: 

Głowacki J., Magdalena Jelonek M, Badanie społecznej wartości dodanej 

podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr. Raport  

z badania, Kraków 2013. 

http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Raport_SWD.pdf 

http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/dysfunkcje_2.pdf
http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Raport_SWD.pdf


 
 
 

U1  x x  x  

U2  x x  x  

U3  x x  x  

K1  
 

  x  

 



 
 
 

 

Nazwa przedmiotu:  PODSTAWY FINANSÓW PRZEDSIEBIORSTW 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  podstawowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 6 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20     3 3     

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania finansami 

przedsiębiorstw z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania firm w Polsce. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Potrafi określić znaczenie zarządzania finansami w systemie zarządzania 

organizacją. 
K_W02 

W2 Zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania finansami firmy. 

Zna podstawowe metody oceny rentowności przedsiębiorstwa i metody pomiaru 

opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. 

K_W01 

K_W02 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Umie analizować i diagnozować sytuację gospodarczą przedsiębiorstwa na 

podstawie dokumentów sprawozdawczości finansowej. 
K_U08 

U2 Potrafi analizować i rozwiązywać typowe problemy w obszarze zarządzania 

finansami. 
K_U12 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Wykazuje inicjatywę i kreatywność w procesie analizy i rozwiązywania 

problemów ekonomicznych. 

K_K04 

K_K06 

K2 Przestrzega norm etycznych w działalności gospodarczej. K_K01 

 

 

 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 



 
 
 

Wykład: 

Finanse przedsiębiorstwa – etapy angażowania kapitału w działalność gospodarczą, inwestowanie w 

przedsiębiorstwo, inwestowanie przez przedsiębiorstwo. majątek i źródła finansowania. 

Decyzje finansowe. Finansowe cele przedsiębiorstwa – maksymalizacja zysku, maksymalizacja 

wartości. 

Kryteria i reguły oceny sytuacji finansowej. Konstrukcja wskaźników finansowych. 

Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. Ryzyko operacyjne i finansowe. Ryzyko walutowe. 

Wykorzystanie dźwigni z podejmowaniu decyzji finansowych – dźwignia operacyjna, finansowa, 

łączna. 

Analiza wrażliwości i jej wykorzystanie w podejmowaniu decyzji finansowych. 

Optymalizacja struktury kapitałowej. Kryteria wyboru źródeł finansowania. Koszt kapitału  

w przedsiębiorstwie. 

Równowaga finansowa i strategie finansowania przedsiębiorstwa. 

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i elementy planowania finansowego. 
 

Ćwiczenia: 

Źródła finansowania przedsiębiorstwa i kryteria ich wyboru. 

Wskaźnikowa ocena sytuacji finansowej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. 

Analiza kosztów i wyniku finansowego dla potrzeb zarządzania finansami. 

Analiza ryzyka operacyjnego i finansowego w oparciu o mechanizm dźwigni. 

 

 

Literatura 

podstawowa: 

M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 

Naukowe PWN, W 2020.    

W.  Bień, Zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2018. 

A. Uziębło, B. Kotowska, J. Sitko, Finanse przedsiębiorstw Przykłady, zadania i 

rozwiązania, Cedewu, Warszawa 2021. 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa 

bilansowego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2015. 

P. Bartkiewicz, M. Szczepański, Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw. 

Instrumenty-metody-przykłady-zadania, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2016. 

M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 

PWN, Warszawa 2017. 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 40 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 15 

Przygotowanie projektów 25 

Przygotowanie do kolokwium 20 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  15 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 25 

Godziny razem: 150 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład klasyczny, prezentacja multimedialna. 

Praca indywidualna i grupowa, dyskusja, studia przypadków, rozwiązywanie zadań 

praktycznych. 



 
 
 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ   

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

Egzamin 
Egzamin 

ustny 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 

Kolokwium 

 

W1  x  x x x 

W2  x  x x x 

W3  x  x x x 

U1    x x x 

U2    x x x 

U3    x x x 

K1     x  

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu:  PODSTAWY MARKETINGU 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  podstawowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

25 25     3 3     

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i narzędziami 

wykorzystywanymi w działalności marketingowej organizacji biznesowych, a także 

wypracowanie umiejętności rozumienia zjawisk w otoczeniu marketingowym i tworzenia na ich 

podstawie założeń strategii marketingowej. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Wymienia i opisuje podstawowe pojęcia marketingu (marketing, marketing-mix, 

otoczenie marketingowe, segmentacja, różnicowanie i pozycjonowanie oferty, 

produkt, cena, promocja, dystrybucja). 

K_W01 

W2 Charakteryzuje podstawowe nurty i modele kształtujące relacje przedsiębiorstw  

z rynkiem. 
K_W02 

W3 Rozpoznaje wzajemne powiązania i zależności między narzędziami marketingu 

oraz możliwości ich wykorzystania w kontekście działalności różnych 

organizacji. 

K_W06 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Przedstawia propozycje działań marketingowych dla rozpoznanych warunków 

otoczenia i specyfiki jednostki biznesowej. 
K_U08 

U2 Przewiduje skutki zastosowania określonych kombinacji narzędzi 

marketingowych oraz konsekwencje ich zastosowania w kontekście konkretnych 

przypadków. 

K_U05 

U3 Projektuje kompozycje narzędzi marketingowych na podstawie przeprowadzonej 

analizy sytuacyjnej dla wybranych celów działalności marketingowej. 
K_U06 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Posiada świadomość znaczenia działalności marketingowej dla realizacji celów K_K05 



 
 
 

biznesowych organizacji. 

K2 Rozumie skutki zastosowania narzędzi i technik marketingowych i ich wpływ na 

postawy i zachowania konsumentów. 

K_K05 

 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład:  

Podstawowe zagadnienia marketingu: 

- podstawowe pojęcia i definicje związane z marketingiem, 

- koncepcje działalności przedsiębiorstw na rynku, 

- marketing-mix – ogólne omówienie narzędzi. 

Zadowolenie klienta jako cel działalności marketingowej: 

- całkowita wartość i całkowity koszt dla klienta, 

- poziomy satysfakcji klienta. 

Analiza otoczenia marketingowego: 

- analiza potrzeb i trendów w makrootoczeniu, 

- wielowymiarowe otoczenie marketingowe. 

Analiza rynku konsumenta i zachowania nabywcy: 

- zasadnicze czynniki wpływające na zachowanie konsumenta, 

- proces decyzyjny konsumenta, 

- role i fazy w procesie zakupu. 

Identyfikacja segmentów rynkowych i wybór rynków docelowych: 

- procedura segmentacji, 

- ocena atrakcyjności segmentów rynku i metody wyboru rynku docelowego. 

Cena jako element marketingu: 

- podstawowe cele strategii cenowej, 

- cele polityki cenowej i strategie cenowe przedsiębiorstwa, 

- metody wyznaczania cen. 

Produkt jako element marketingu: 

- pojęcie i funkcje produktu, 

- klasyfikacja produktów, 

- charakterystyczne cechy usług i ich znaczenie marketingowe, 

- strategie marketingowe firm usługowych. 

Strategia promocji: 

- system komunikacji marketingowej, 

- elementy procesu komunikacji marketingowej, 

- narzędzia komunikacji marketingowej. 

Zarządzanie kanałami dystrybucji: 

- strumienie informacyjne i rzeczowe w procesie obsługi rynku, 

- istota i funkcje kanałów dystrybucji, 

- rodzaje dystrybucji towarów. 

 



 
 
 

Ćwiczenia: 

Analiza przypadków firm stosujących strategie: produkcyjną, produktową, sprzedażową, 

marketingową, marketingu społecznego. 

Praktyczne sposoby zdobywania klienta i budowania jego lojalności – analiza przypadków firm 

reprezentujących różnorodne branże. 

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki w makrootoczeniu. Wykorzystanie trendów i sposoby 

kreowania modnych produktów. 

Proces decyzyjny konsumenta w przypadku różnych dóbr i usług, role i fazy w procesie zakupu dla 

różnych produktów. Wybór narzędzi kształtowania zachowań klientów. 

Zastosowanie różnych kryteriów segmentacji dla różnych produktów. Tworzenie segmentów 

rynkowych. 

Wybór nazwy marki dla wybranych produktów, tworzenie koncepcji nowego produktu. 

Praktyczne zastosowanie metod wyznaczania cen. Ustalanie progów cenowych, polityki rabatowej, 

zarządzanie cenami. 

Opracowanie sloganów reklamowych, tekstu artykułu sponsorowanego. 

Wybór kanałów dystrybucji do różnych typów produktów lub usług. 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 50 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 15 

Przygotowanie projektów 25 

Przygotowanie do kolokwium 15 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  20 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 20 

Godziny razem: 150 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład: prezentacja multimedialna, z wykorzystaniem materiałów audio-

wizualnych.  

Ćwiczenia: dyskusja moderowana, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, 

studium przypadku, przygotowywanie referatów, zespołowe rozwiązywanie 

problemów. 

Literatura 

podstawowa: 

Mruk H,, Pilarczyk B., Kompendium wiedzy o marketingu, Wyd. PWN, Warszawa 2021. 

Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki. Wyd. PWN, Warszawa 2017. 

Kotler P., Marketing. Wyd. Rebis, Poznań 2012. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Tarnako T., Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Wyd. 

Nieoczywiste, Warszawa 2021. 

Kotler P. A Framework for Marketing Management. Pearson. USA. 2009. 

Musiałkiewicz J., Marketing – podręcznik, Wydawnictwo Ekonomik, 2014. 



 
 
 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ   

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

Egzamin 
Egzamin 

pisemny 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1  x  x x  

W2  x  x x  

W3  x  x x  

U1    x x  

U2    x x  

U3    x x  

K1    x x  

K2    x x  

 



 
 
 

 

Nazwa przedmiotu:  RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA  

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI  

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  podstawowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 35 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15 20 
 

   2 3     

Cel zajęć: 

 

Przekazanie wiedzy o złożonych rodzajach problemów decyzyjnych przedsiębiorstwa oraz 

metodologii ich rozwiązywania, co wymaga użycia miary wartości i zastosowania koncepcji 

sterowania ekonomicznego. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Powinien posiadać wiedzę związaną z istotą, zakresem i przedmiotem rachunkowości 

zarządczej 

K_W01 

W2 Posiadać wiedzę na temat zastosowania wybranych obszarów rachunkowości zarządczej  

w praktyce gospodarczej do procesu decyzyjnego 

K_W02 

W3 Dysponować wiedzą związaną z ewidencją wybranych parametrów diagnozujących 

zdarzenia gospodarcze oraz dokonywania wnikliwej analizy i syntezy otrzymanego 

materiału empirycznego 

K_W05 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi wykonać zestawienia kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, obliczyć 

wynik finansowy oraz umieć dokonywać obliczeń kształtowania się przyszłych parametrów 

w czasie (szacowanie wyników) 

K_U01 

U2 Powinien posiadać umiejętność wykorzystania metod matematyczno-statystycznych  

w rachunkowości zarządczej 
K_U03 

U3 Posiadać zdolność właściwego doboru źródeł informacji i dokonywania ewidencji kosztów 

wraz z odpowiednią dokumentacją finansowo-księgową  
K_U04 

U4 Potrafi obliczyć obciążenia fiskalne i tworzyć symulację i projekcje finansowe w zależności 

od prowadzonej działalności  
K_U12 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Wykazuje zdolności w zakresie samodzielnego realizowania postawionych przed nim 

zadań. 
K_K01 



 
 
 

K2 Posiada zdolności komunikowania się z instytucjami otoczenia zewnętrznego oraz 

partnerami gospodarczymi 
K_K02 

K3  Wykazuje zdolności do pracy zespołowej i wspólnego rozwiązywania problemów. K_K02 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

 

 

Literatura 

podstawowa

: 

Lew G., Maruszewska E. W., Szczypa P., Rachunkowość zarządcza - Od teorii do praktyki, 

Wyd. CeDeWu, 2020 

M. Dobija, Rachunkowość Zarządcza i Controlling, Wydanie 2, Wyd. PWN, 

Warszawa 2020. 

Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Wyd. UŁ, Łódź. 2016. 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

M. Łada (red.), Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza. Zastosowania 

metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi, Wyd. Nieoczywiste, 

Warszawa 2019. 

J. Dobroszek, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Wyd. UŁ, Łódź 

2016. 

Brewer Garrison Noreen, ISE Introduction to Managerial Accounting, Wyd. McGraw-Hill, 

2018. 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 
Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 35 
Konsultacje 5 
Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 20 
Przygotowanie projektu 25 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal. wraz z obecnością 15 
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 25 

Godziny razem: 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5 

Wymagania 

wstępne: 

Wiedza, umiejętności i kompetencje z przedmiotu: Podstawy ekonomii, podstawy finansów 

przedsiębiorstw 

Wykład/ćwiczenia: 

Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej. 

Klasyczne systemy rachunku kosztów i wyników. 

Typologia tradycyjnych systemów rachunku kosztów; system rachunku kosztów pełnych i system rachunku 

kosztów zmiennych, rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych, rozwinięte systemy rachunku 

kosztów zmiennych - ujęcia przykładowe. 

Optymalizacyjne rachunki kosztów. 

Podstawy rachunków optymalizacyjnych, optymalizacja struktury asortymentowej produkcji, optymalizacja 

sposobu produkcji, optymalizacja cen sprzedaży.  

Budżet przedsiębiorstwa. Planowanie finansowo-kosztowe. - projekt 

Sposoby sporządzania planu kosztów i przychodów, rozmiary kapitału obrotowego, planowanie kosztów w 

układzie kalkulacyjnym, planowanie przychodów i rozchodów środków pieniężnych - projekt 

Rachunek odpowiedzialności. 

Decentralizacja zarządzania a ośrodki odpowiedzialności, kryteria wyodrębniania i rodzaje ośrodków 

odpowiedzialności, pomiar i ocena wyników ośrodków odpowiedzialności. 

Rachunkowość zarządcza w decyzjach krótkookresowych. 

Wykorzystanie analizy progu rentowności, decyzje cenowe w przedsiębiorstwie. 

Rachunkowość zarządcza w decyzjach długookresowych. 

Istota i klasyfikacja ryzyka, szacowanie zmiennych koniecznych do oceny efektywności decyzji 

długookresowych, instrumenty oceny efektywności decyzji. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład informacyjno-problemowy, Ćwiczenia: studia przypadków, rozwiązywanie zadań 

praktycznych. 



 
 
 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ   

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

Egzamin  Egzamin 

pisemny  

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1  x 
 

x x  

W2  x 
 

x x  

W3  x 
 

x x  

U1  x 
 

x x  

U2  x 
 

x x  

U3  x 
 

x x  

U4  x   x  

K1  
  

 x  

K2  
  

 x  

K3  
  

 x  

 

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu:  TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  podstawowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 
30     

 
4     

Cel zajęć: 

 

Student powinien opanować wiedzę związaną z użytkowaniem komputera, a w szczególności 

dotyczącą przetwarzania dokumentów w edytorach tekstu, obsługi arkuszy kalkulacyjnych, sieci 

Internet, w tym zdobyć umiejętność pozyskiwania i przetwarzania informacji. Przedmiot ma 

przygotować studenta do samodzielnego rozwiązywania zagadnień z wykorzystaniem w/w 

programów narzędziowych. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Zna podstawowe metody i narzędzia technologii informacyjnej oraz zasady ich 

doboru. 

K_W08 

 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi dobierać i wykorzystać nowoczesne technologie informatyczne K_U04 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Potrafi realizować zadania związane z technologią informacyjną zespołowo. K_K02 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Ćwiczenia: 

Podstawy technik informatycznych (elementy architektury i funkcjonowania systemów 

komputerowych; podstawy arytmetyczne i logiczne, typy i struktury danych, algorytmy i ich 

programowanie, zastosowania technik informatycznych w ekonomii). 

Użytkowanie komputerów (sprzęt komputerowy; oprogramowanie systemowe, narzędziowe i 

użytkowe, służące głównie do rozwiązywania problemów o charakterze ekonomicznym). Ochrona 

własności intelektualnej (rodzaje licencji na oprogramowanie) 

Przetwarzanie tekstów (typografia komputerowa; zasady edycji tekstu, tabel, wzorów matematycznych 

i obiektów graficznych; korespondencja seryjna; projektowanie i tworzenie profesjonalnych 

dokumentów i publikacji). 

Arkusze kalkulacyjne (analiza danych ekonomicznych w arkuszu kalkulacyjnym; struktura arkusza 

kalkulacyjnego; typy i struktury danych; wyrażenia, argumenty i operatory; funkcje standardowe; 

tworze-nie wykresów; praca z wieloma arkuszami i skoroszytami). Bazy danych (modele baz danych; 

etapy projektowania komputerowej bazy danych; tworzenie nowej bazy danych; formularze; 

kwerendy; raporty; zarządza-nie danymi; zastosowania ekonomiczne baz danych). 

Grafika menedżerska i prezentacyjna (podstawowe pojęcia; grafika rastrowa; grafika wektorowa; 

cechy poprawnie zbudowanej prezentacji; tworzenie  i przeglądanie prezentacji, komputerowy pokaz 

slajdów; przygotowanie notatek i materiałów informacyjnych, grafika menedżerska jako narzędzie 

wspomagające prezentację zagadnień o charakterze ekonomicznym). 

Usługi w sieciach informatycznych (charakterystyka, funkcje i zastosowania Internetu; usługi dostępne 

w Internecie; programy eksploracyjne; projektowanie i programowanie stron WWW; zagrożenia i 

metody ochrony systemu komputerowego, wykorzystanie Internetu w ekonomii). 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 30 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 25 

Przygotowanie do kolokwium 10 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  15 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

Metody 

dydaktyczne: 

Ćwiczenia laboratoryjne, symulacje, metody praktyczne – aktywizujące. 

Literatura 

podstawowa: 

J. Maślankowski, S. Wrycza,  Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania, Wyd. 

naukowe PWN, Warszawa 2019. 

P. Wróblewski, ABC komputera, Wyd. Helion, Gliwice 2015. 

Red. W.Chmielarz, J.Kisielnicki, T.Pary, Informatyka w społeczeństwie informacyjnym, 

Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Red. P. Stacewicz, Informatyka a filozofia. Od informatyki i jej zastosowań do 

światopoglądu informatycznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 2017. 

J. Surma, Cyfryzacja życia w erze Big Data, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2017. 

S. Butler, Advanced Topics on Emerging Informatics, Wyd. ML Books International IPS, 

New Delhi 2015. 



 
 
 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekty kształcenia  

dla przedmiotu 

Forma zaliczenia Formy sprawdzenia 

 

 zal. z oc.  Zaliczenie 

pisemne 

Prace 

kontrolne 

Aktywność na 

zajęciach 
Inne 

W1  x x x  

U1  x x x  

K1  
 

x x  

 



 
 
 

 

Nazwa przedmiotu: CONTENT MARKETING 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IV 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 25 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 15     1 2     

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów ze sposobem marketingowej 

komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem oraz elementów, które są w niej 

wykorzystywane. Po zajęciach student będzie znał zasady wykorzystywania content 

marketingu w działaniach budujących pozycję marki w Internecie oraz będzie posiadał 

umiejętności przygotowania treści służących komunikacji przedsiębiorstwa z jego 

rynkowym otoczeniem. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Student zna i rozumie zjawiska i procesy związane z działalnością marketingową  K_W01 

K_W04 

W2 Student wie jak skomponować elementy polityki komunikacji przedsiębiorstwa z 

rynkiem (w odniesieniu do profilu działania przedsiębiorstwa) 
K_W04 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Student umie scharakteryzować content marketing i wskazać formy jakie może 

przyjmować kiedy przedsiębiorstwo dąży do zbudowania pozycji marki w 

Internecie 

K_U02 

K_U04 

U2 Student potrafi zaprojektować założenia innowacyjnej strategii content 

marketingowej dla obiektu rynkowego (przedsiębiorstwo, marka...) w wybranej 

sytuacji problemowej  

K_U05 

K_U06 

U3 Potrafi ocenić wskazane obszary działań content marketingowych                                   

i zaproponować ich usprawnienia stosownie do uwarunkowań. 
K_U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Student wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy nad projektem dotyczącym 

koncepcji marketingowej 

K_K05 



 
 
 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Wprowadzenie do marketingu treści (definicja i cele działań content marketingowych)  

Content marketing – istota, sposoby i formy tworzenia treści 

Adresat komunikatu – budowanie person 

Webwriting – pisanie tekstów do Internetu (z uwzględnieniem optymalizacji SEO) 

Strategia i narzędzia content marketingu 

Pomiar skuteczności i efektywność content marketingu (ustalanie i analiza wskaźników KPI) 

 

Ćwiczenia: 

Zajęcia organizacyjne – omówienie formy prowadzenia zajęć oraz zasad 

zaliczenia przedmiotu 

Przygotowanie projektu kampanii content marketingowej wybranego przedsiębiorstwa 

Przygotowywanie treści dla wskazanych marek – ćwiczenia praktyczne. Tworzenie narzędzi content 

marketingu 

Prezentacja gotowych projektów wraz z dyskusją 

Ocena prac i podsumowanie zajęć 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 25 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 10 

Przygotowanie projektów 15 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

 

 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod 

aktywizujących, Dyskusja na zajęciach, Aktywność na zajęciach, Praca w grupie, 

Studia przypadków. 

Literatura 

podstawowa: 

B. Stawarz „Content marketing po polsku” , PWE 2017 

T. Stopka „Content marketing”, Poltext 2017 

J.W. Wiktor „ Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem”, PWN 

2001 

Literatura 

uzupełniająca: 

R. Lieb, Content. Elementarna cząstka marketingu, Wyd. Znak.  

J.Pikuła - Małachowska, Content marketing jako element komunikacji 

przedsiębiorstwa z rynkiem [w:] Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 

Marketing i Zarządzanie, Szczecin 2017, nr 1 (47), s. 291-299.  

J. Pikuła - Małachowska, Rola Internetu w podejmowaniu decyzji zakupowych 

przez młodych dorosłych, [w:] Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 

Marketing i Zarządzanie, Szczecin 2018, nr 2 (52), s. 157-164 



 
 
 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

 zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1  x 
 

x x  

W2  x 
 

x x  

U1  x 
 

x x  

U2  x 
 

x x  

U3  x 
 

x x  

K1  
  

 x 
 

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: BADANIA RYNKU 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 10    2 2 1    

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi metodami badawczymi stosowanymi 

do pozyskiwania informacji o rynku. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Ma wiedzę na temat narzędzi służących do analizy podstawowych relacji 

społeczno - ekonomicznych pomiędzy instytucjami we współczesnych 

społeczeństwach. 

K_W05 

W2 Ma wiedzę  z zakresu metod ilościowych w socjologii i ekonomii. K_W07 

W3 Ma wiedzę  z zakresu podstawowych zasad prowadzenia badań naukowych w 

tym technikach pozyskiwania danych, odpowiednich zarówno dla socjologii  

i ekonomii, 

K_W08 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 
Potrafi wykorzystywać narzędzia pozyskiwania danych empirycznych 

właściwych dla studiowanego kierunku. 

K_U04 

K_U11 

 

U2 Potrafi dokonać analizy i interpretacji danych empirycznych wykorzystując 

dorobek naukowy z zakresu socjologii i ekonomii. 
K_U08 

U3 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i praktycznego analizowania 

procesów i zjawisk społecznych i ekonomicznych (kulturowych, politycznych, 

prawnych, gospodarczych) specyficznych dla studiowanego kierunku studiów. 

K_U04 

 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji określonego celu. K_K02 

K2 Prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z analizą zjawisk charakterystycznych K_K04 



 
 
 

dla obszaru ekonomii i komunikacji związane z wykonywanym zawodem. 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Użyteczność badań rynkowych. Badanie własnej firmy i konkurencji. 

Klasyfikacja źródeł informacji o rynku, ich wady i zalety. 

Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynku. 

Badania chłonności rynku, badania pojemności rynku, badania preferencji konsumentów, segmentacja. 

Badania produktów, cen, promocji i dystrybucji – rozważania wstępne 

Etyczne aspekty badań rynku. 

 

Ćwiczenia/Warsztaty: 

Proces określania opinii i postaw konsumentów. Omówienie założeń do projektów. 

Realizacja badania Mystery Client. 

Analiza atrakcyjności branży. 

Analiza zjawisk rynkowych w czasie. 

Analiza SWOT i PEST. 

Charakterystyka firm zajmujących się badaniem rynku. 

Prezentacja projektów. 

Podsumowanie i zaliczenie zajęć. 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 40 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 15 

Przygotowanie projektów 15 

Przygotowanie do kolokwium 15 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal. wraz z obecnością 20 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 15 

Godziny razem: 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład interaktywny: prezentacja multimedialna, z wykorzystaniem materiałów 

audio-wizualnych.  

Ćwiczenia/warsztaty: dyskusja moderowana, analiza i interpretacja tekstów 

źródłowych, studium przypadku, przygotowywanie projektów, zespołowe 

rozwiązywanie problemów. 

Literatura 

podstawowa: 

Mruk H., (red.) Analiza rynku, PWE, Warszawa. 2003 

Kotler P., Marketing. Wyd. Rebis, Poznań 2012. 

Pałasz P. Organizacja i analiza rynku. Wyd.SNIGR. Szczecin. 2004 

Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wyd. AE Kraków, Kraków 2001. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Balicki A. Analiza rynku. Wyd. WSZ. Gdańsk. 2002 

Gatnar E. Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze 

niemetrycznym. Wyd. AE. Katowice. 2003 

Dragt E., How to research trends : move beyond trend watching to kickstart 

innovation, Wyd. BIS Publishers, 2017. 



 
 
 

 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Egzamin 

ustny 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na 

zajęciach 

Prezentacja 
Inne 

 

W1  x x x x   

W2  x x x x   

W3  x x x x   

U1  x x x x   

U2  x x x x   

U3  x x x x   

K1  
 

  x 
 

 

K2  
 

  x 
 

 

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY BIZNESU ELEKTRONICZNEGO 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20     3 2     

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami informatycznymi  

i technikami stosowanymi w biznesie elektronicznym 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Student potrafi wykorzystać podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania 

danych w celu diagnozowania procesów gospodarczych. 

K_W01 

K_W05 

K_W06 

W2 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające zjawiska 

i procesy związane z działalnością marketingową i biznesem elektronicznym. 

K_W02 

K_W04 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi wykorzystać podstawowe programy komputerowe w zakresie 

pozyskiwania i analizy danych niezbędnych w pracy zawodowej 
K_U04 

U2 Wykorzystuje technologie informatyczne, w tym zaawansowane technik 

informacyjno-komunikacyjnych do działań w sieci i biznesie elektronicznym. 

K_U04 

K_U11 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Sprawnie komunikuje się i pracuje w grupie celem opracowania pomysłu na  

e-biznes. 

K_K02 

K_K04 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Wprowadzenie do zagadnień społeczeństwa informatycznego i gospodarki elektronicznej.  

Elektroniczne wymiana danych EDI ( standardy elektronicznej wymiany danych, aspekty 

ekonomiczne EDI. Standardy w GE( gospodarka elektroniczna ,definicje składniki ,infrastruktura, 

kategorie ,rozwój szanse i korzyści 

Potrzeba integracji systemów informacyjnych( przesłanki tworzenia elektronicznych platform 

współpracy 

Rozwój IT w bankowości i w płatnościach elektronicznych. 

Kierunki w rozwoju gospodarki elektronicznej w handlu międzynarodowym. 

Marketing internetowy - wprowadzenie. 

Zagrożenia w gospodarce elektronicznej. 

 
Ćwiczenia: 

Rynek elektroniczny i handel elektroniczny 

Sklepy internetowe, pasaże handlowe, aukcje internetowe, wirtualne giełdy 

Implementacja systemu EDI. 

Standardy EDI, Standardy automatycznego gromadzenia danych (Automatic Data Capture). Standardy 

elektronicznej wymiany danych (UN/EDIFACT, ANSI X.12, XML/EDI, Pliki płaskie) 

Tworzenie elektronicznych platform współpracy. 

Studia przypadków (Platforma Pan Asian E-commerce Alliance, BizDex, The Hong Kong 

Interoperability Framework, INTTRA). 

Bankowość internetowa i wirtualna - przykłady 

Modele obiegu informacji w środowisku elektronicznym – przykłady. 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 40 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 25 

Przygotowanie prezentacji 20 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  25 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 35 

Godziny razem: 150 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład interaktywny: prezentacja multimedialna, z wykorzystaniem materiałów 

audio-wizualnych.  

Ćwiczenia: dyskusja moderowana, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, studia 

przypadków, analiza, wykonywanie zadań i zespołowe rozwiązywanie problemów. 

Literatura 

podstawowa: 

Mndys W. Prawne aspekty e-biznesu. Wydaw.WSIiZ. Zeszów. 2006 

Misztal A. Funkcjonowanie E - biznesu. Wyd. U. SZcz. Szczecin. 2012 

Majewski P., Czas na e-biznes, Wyd. Helion, Gliwice 2007. 

Gregor B., Stawiszyński M.,  E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 

2002. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Kobis P., Marketing z Google. Jak osiągnąć wysoką pozycję? Techniki 

pozycjonowania a spam. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007  

Barrow C., Biznes w sieci, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2006  

Leśniewska A., Reklama internetowa, Helion, Gliwice 2006  

Teluk T., E-biznes. Nowa gospodarka, Wyd. Helion, Gliwice 2002.  

Norris M., West S., e-biznes, Wyd. WKŁ, Warszawa 2001  



 
 
 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

Egzamin.  Egzamin 

ustny 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 
Prezentacja 

Inne 

 

W1  x 
 

 x x  

W2  x 
 

 x x  

U1   
 

 x x  

U2   
 

 x x  

K1  
  

 x x  

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: ANALIZA MODELI BIZNESOWYCH 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IV 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15 15 10    2 2 1    

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą modeli biznesu, projektowania 

modeli biznesu oraz praktycznego zarządzania modelami biznesowymi w aspekcie 

kształtowania innowacyjności. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Zna sposoby analizy elementów  składowych  modelu biznesowego 

przedsiębiorstwa. 
K_W01 

W2 Zna i rozumie rolę współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami ich 

otocznia 

K_W02 

K_W04 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Prawidłowo dobiera i stosuje narzędzia opisu i analizy różnych modeli biznesu. K_U11 

U2 Potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin dla opisu modelu biznesu. K_U12 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Wykazuje inicjatywę i kreatywność w procesie analizy i rozwiązywania problemów. K_K04 

K_K05 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Współczesne trendy w zarządzaniu i ich rola w kształtowaniu modeli biznesowych.  

Model biznesu i jego składowe. 

Tradycyjne a współczesne modele biznesu. 

Wartość dla klienta jako podstawa modelu biznesu przedsiębiorstwa. 

Modele współpracy partnerskiej i sieciowej, ekosystemy biznesowe - klastry. 

Modele biznesu w innowacyjnych sektorach wysokich technologii. 

Strategie błękitnego oceanu. 

Modele biznesowe w gospodarce elektronicznej. 

Strategie sukcesu a modele biznesowe. 

 

Ćwiczenia/Warsztaty: 

Model biznesu – analiza składowych modelu. 

Czerwony ocean a błękitny ocean – dyskusja o różnicach i warunkach działania. 

Studia przypadków – modele biznesowe tradycyjne i współczesne. 

Projekt – założenia. 

Praca nad projektami w grupach. 

Prezentacja projektów – analiza. 

Podsumowanie i zaliczenie. 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 40 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 20 

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji 10 

Przygotowanie projektów 20 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  15 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 15 

Godziny razem: 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład interaktywny: prezentacja multimedialna, z wykorzystaniem materiałów 

audio-wizualnych. Ćwiczenia/Warsztaty: dyskusja moderowana, analiza i 

interpretacja tekstów źródłowych, studia przypadków, dyskusje problemowe, 

opracowanie projektów.  

Literatura 

podstawowa: 

Gołębiewski T. i in. Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Wyd. Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008. 

Skrzypek J. Biznesplan Model najlepszych praktyk. POLTEXT. Warszawa. 2012 

Magretta J., Tajniki modelu biznesowego, HBR Polska, 2003, nr 1. 

Osterwalder A.,  Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych, Podręcznik wizjonera, 

One Press, 2012. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Gabryszak R. Europejska polityka społeczna. Difin. Warszawa. 2011 

Fisk P., Geniusz biznesu. Kreatywne podejście do rozwoju firmy, Wyd. Wolters 

Kluwer, Warszawa 2009. 

Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku. Strategiczne modele 

działalności, Wyd. PWE, Warszawa 2000.  



 
 
 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

Egzamin  Egzamin 

pisemny 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na 

zajęciach 

Prezentacja 
Inne 

 

W1  x 
 

x x x  

W2  x 
 

x x x  

U1  x 
 

x x x  

U2  x 
 

x x x  

K1  
  

 x x  

 



 
 
 

 

Nazwa przedmiotu: EKONOMIA SPOŁECZNA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IV 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15 15 10    2 2 1    

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów do problematyki z zakresu ekonomii 

społecznej, jako szczególnego rodzaju nauki, której zadaniem jest dostarczanie narzędzi 

przezwyciężania problemów społecznych, przy jednoczesnym uwzględnianiu 

rynkowych aspektów funkcjonowania gospodarki. 

   

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Opisuje i odnosi się krytycznie do możliwości rozwojowych ekonomii 

społecznej w Polsce. 
K_W01 

W2 Definiuje typowe  podmioty ekonomii społecznej w Polsce. K_W02 

K_W04 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi zidentyfikować i poddać krytycznej analizie podmioty ekonomii 

społecznej funkcjonujące w środowisku lokalnym. 

K_U03 

 

U2 
Potrafi opisać istotę i wyjaśnić mechanizm funkcjonowania przedsiębiorstw 

społecznych. 

K_U03 

K_U08 

 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Wykazuje inicjatywę i kreatywność w procesie analizy i rozwiązywania 

problemów. 

K_K04 

K_K05 

 

 

 

 

 



 
 
 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Wprowadzenie do przedmiotu, omówienie zasad i warunków uczestnictwa.  

Ekonomia społeczna – pojęcia podstawowe, charakterystyka i kryteria ES. 

Ekonomia społeczna i aktywna polityka społeczna. Założenia i upowszechnianie koncepcji APS. 

Problem wykluczenia społecznego i rola ekonomii społecznej w programach reintegracyjnych. 

Przedsiębiorstwa społeczne - modele przedsiębiorstw, mocne i słabe strony. 

Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej jako element środowiska lokalnego. 

Źródła i instrumenty finansowania przedsięwzięć społecznych. 

Otoczenie prawne ekonomii społecznej. 

Podmioty ekonomii społecznej. Podmioty otoczenia ekonomii społecznej. 

Zarządzanie projektami społecznymi. 

Źródła finansowania przedsięwzięć społecznych. 

Prawne aspekty realizacji projektów społecznych. 

Ocena realizacji przedsięwzięć społecznych. 

 
Ćwiczenia/Warsztaty: 

Studenci w ramach zajęć przygotowują projekt przedsięwzięcia społecznego (np. spółdzielnia socjalna, 

fundacja, stowarzyszenie itp.) zgodnie z  kolejnymi etapami. 

Pomysł, problem jaki ma rozwiązać przedsięwzięcie 

Struktura przedsięwzięcia i podstawy prawne. 

Niezbędne dokumenty i źródła finansowania. 

Odbiorcy projektu. 

Sposoby komunikowania się pomysłodawców z otoczeniem.

Prezentacja projektów i omówienie realizacji. 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 40 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 20 

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji 10 

Przygotowanie projektów 20 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  15 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 15 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład interaktywny: prezentacja multimedialna, z wykorzystaniem materiałów 

audio-wizualnych. Ćwiczenia/Warsztaty: dyskusja moderowana, dyskusja, analiza 

praktycznych przykładów, opracowanie projektów.  

Literatura 

podstawowa: 

Gabryszak R. Europejska polityka społeczna. Difin. Warszawa. 2011 

Głabicka K., Ekonomia społeczna. Podmioty i instrumenty. wyd. MCPS, Warszawa 

2009. 

Grzybowska K., Ruszewski J., Ekonomia społeczna w teorii i praktyce, Centrum 

Aktywności społecznej Pryzmat, Suwałki 2010. 

Głabicka K., Gagacka G., Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym, wyd. P.Rad., 

Radom 2011. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Trafiałek E. Polityka społeczno - gospodarcza Wybrane problemy. Wyd. Śląsk. 

Katowice. 2012 

Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Małopolska 

Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

Kraków 2007. 



 
 
 

Godziny razem: 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5 

 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

Egzamin  Egzamin 

pisemny 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na 

zajęciach 

Prezentacja 
Inne 

 

W1  x 
 

x x x  

W2  x 
 

x x x  

U1  x 
 

x x x  

U2  x 
 

x x x  

K1  
  

 x x  

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 35 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15 20     2 2     

Cel zajęć: 

 

Celem wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z aktualnymi tendencjami 

występującymi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w obrębie budowania 

kapitału ludzkiego i nowoczesnych metod komunikacji i motywacji. 

 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Zna prawidłowości rządzące więziami społecznymi w zakresie socjologii  

i ekonomii. 
K_W01 

W2 Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie społecznym tworzącym struktury 

społeczne, instytucje, procesy z zakresu komunikowania i działalności 

ekonomicznej. 

K_W02 

K_W04 

W3 Ma wiedzę o normach i regułach organizujących, wybranych strukturach i 

instytucjach społecznych. 
K_W04 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi wskazać społeczne i ekonomiczne wnioski i interpretacje konkretnych 

rozwiązań społeczno-gospodarczych. 

K_U02 

 

U2 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i praktycznego analizowania 

procesów i zjawisk społecznych i ekonomicznych (kulturowych, politycznych, 

prawnych, gospodarczych) specyficznych dla studiowanego kierunku studiów. 

K_U10 

K_U12 

U3 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych  

i ekonomicznych 
K_U03 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Ma kompetencje społeczne, potrafi pracować w grupie uwzględniając zasady K_K02 



 
 
 

etyczne związane z wykonywaną pracą. 

K2 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego celu. K_K05 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Znaczenie zasobów ludzkich w zarządzaniu organizacją – budowanie kapitału ludzkiego.  

Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi – znaczenie i wartość kapitału ludzkiego dla organizacji. 

Modele polityki personalnej - rola kapitału ludzkiego i intelektualnego w organizacji. 

Tradycyjne i nowoczesne formy zatrudnienia. 

Podstawowe obszary zarządzania zasobami ludzkimi i ich wzajemne relacje.  

Podmioty i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi. 

Strategie personalne organizacji. 

Identyfikowanie i poszukiwanie talentów niezbędnych dla innowacyjności organizacji. 

Ćwiczenia: 

Planowanie zasobów ludzkich oraz strategie personalne organizacji. 

Analiza zawodów i tworzenie psychogramów zawodowych. 

Organizacyjna socjalizacja (wprowadzenie pracownika do pracy). 

Motywowanie – cele, teorie, metody, narzędzie płacowe i pozapłacowe motywowania, case study, 

mierzenie poziomu motywacji.  

Programy rozwoju karier pracowniczych oraz systemy oceny szans rozwoju kariery. 

Zarządzanie talentami jako sposób przezwyciężenia współczesnych problemów. 

Ocena efektywności pracowniczej – metody i techniki. 

Zwalnianie pracowników, outplacement, case study. 

Gospodarowanie zasobami ludzkimi w kontekście globalnego otoczenia. 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 35 
Konsultacje 5 
Przygotowanie do egzaminu/zal. z oc./zal.  15 
Przygotowanie do ćwiczeń 20 
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 25 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład wspomagany prezentacją multimedialną, dyskusja ukierunkowana.  

Ćwiczenia aktywizujące z prezentacją wybranych zagadnień z zakresu zarządzania 

personelem w przedsiębiorstwie, prezentacje, wykorzystanie technik burzy mózgów, analiza 

case study, gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna. 

Literatura 

podstawowa: 

H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego 

organizacji, PWN, Warszawa 2021. 

A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania 

organizacyjne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015. 

M. Tomczak, B. Krawczyk-Bryłka, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane aspekty, 

Difin, Warszawa 2020. 

Literatura 

uzupełniająca: 

A. Pocztowski, Zarzadzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2018. 

M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia –aplikacje, 

PWE, Warszawa 2013. 

T. Listwan, Ł. Sułkowski (red.), Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, 

Warszawa 2015. 

R. W. Mondy, J.  J. Martocchio, Human Resource Management, Pearson 2015. 



 
 
 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ   

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

Egzamin 
Egzamin 

ustny 

Zadania 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1  x x  x  

W2  x x  x  

W3  x x  x  

U1   x  x  

U2   x  x  

U3   x  x  

K1   x  x  

K2   x  x  

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 25 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 2 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 
 25    

 
 2    

Cel zajęć: 

 

Głównym założeniem i celem zajęć jest wprowadzenie studentów w podstawowe 

zagadnienia związane z komunikacją międzyludzką. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie 

do efektów 

właściwych 

dla kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury 

społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. 
K_W01 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Używa technik aktywnego słuchania takich jak odzwierciedlanie, parafrazowanie, 

zadawanie pytań otwartych biorąc udział w debacie. 

K_U12 

K_U13 

U2 Używa partnerskiego stylu komunikowania się K_U07 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności. K_K05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Warsztaty: 

Wprowadzenie do komunikacji, typy komunikowania.  

Kompetencje komunikacyjne.  

Proces komunikacji interpersonalnej. Komunikacja w małej grupie. 

Potrzeby zaspokajane w procesie komunikacji. 

Komunikacja werbalna - język i jego znaczenie w komunikowaniu się. 

Aktywne słuchanie i sprawne komunikowanie. 

Sztuka nawiązywania kontaktu. Rytuały w komunikowaniu. 

Podstawy perswazji, erystyka - sztuka dyskusji. 

Retoryka jako sztuka argumentowania. ABC przemawiania. Jak skutecznie uwieść publiczność. 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 25 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do debaty  5 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal. wraz z obecnością 5 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc. Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na 

zajęciach 

Prezentacja 
Inne 

 

W1  x 
 

 x   

U1  x 
 

 x   

U2  x 
 

 x   

K1  
  

 x 
 

 

Metody 

dydaktyczne: 

W trakcie zajęć warsztatowych wykorzystane zostaną różne formy dydaktyczne: 

mini wykład wprowadzający w tematykę zajęć; analiza i omówienie zadanych 

tekstów; ćwiczenia indywidualne oraz grupowe; dyskusja i komentarze na temat 

realizowanych treści; analiza materiałów filmowych. 

Literatura 

podstawowa: 

Bakalarski K. Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych. Difin. Warszawa. 

2014 

Wawrzak-Chodaczek M. Wybrane aspekty komunikacji społecznej. Wyd.  

A. Marszałek. Warszawa. 2007 

Baney J., Zasady komunikacji interpersonalnej, Dom Wydawniczy ABC Grupa 

Wolters Kluwer. Warszawa 2009. 

Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Wyd. Antykwa. Kraków 2005. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Trzcińska W. Skuteczne komunikowanie w administracji publicznej.. Szczytno. 

2012 

Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Wyd. GWP, 

Gdańsk 2012 

Sikorski W., Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez 

trening, Wyd. Difin, Warszawa 2011 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: PROCESY KOMUNIKACYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 25 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 2 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 
 25    

 
2     

Cel zajęć: 

 

Głównym założeniem i celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi  

aspektami komunikowania się w grupie. Studenci wyposażeni zostaną w wiedzę  

i umiejętności konieczne do skutecznego komunikowania się z uwzględnienie procesów 

grupowych. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych 

(kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w szczególności ich 

podstawowych elementach. 

K_W01 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu  

i praktycznego analizowania jednostkowych procesów i zjawisk społecznych 

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) specyficznych dla 

studiowanego kierunku studiów oraz brać udział w debacie. 

K_U08 

K_U13 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Warsztaty: 

Grupy-kluczowe definicje.  

Grupa jako systemy- organizacje jako systemy grup.  

Proces komunikacji w grupie. Specyfika komunikacji w małej grupie. 

Komunikacja werbalna i niewerbalna. Efektywność kanałów komunikacji. 

Myślenie twórcze i krytyczne w grupie. 

Rozwiązywanie problemów w małych grupach. 

Efektywne zarządzanie konfliktem w małej grupie. 

Kierowanie grupą – język lidera. 

Prezentacje i organizacja zebrań w małych grupach. 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 25 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do debaty  5 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  5 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc. Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na 

zajęciach 

Prezentacja 
Inne 

 

W1  x 
 

 x   

U1  x 
 

 x   

U2  x 
 

 x   

K1  
  

 x 
 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Podstawową metodą osiągnięcia zamierzonego celu jest aktywny udział studentów  

w warsztatach, grach symulacyjnych, scenkach oraz analizie przypadków w trakcie 

ćwiczeń. Wszystkie zajęcia są poprzedzone krótkim wprowadzeniem teoretycznym 

(mini wykład). Dodatkowo studenci zapoznają się indywidualnie z literaturą 

przedmiotu. 

Literatura 

podstawowa: 

Wawrzak-Chodaczek M. Wybrane aspekty komunikacji społecznej. Wyd. A. 

Marszałek. Warszawa. 2007 

Bocheńska-Włostowska K. Akademia umiejętności interpersonalnych. Impuls. 

Warszawa. 2009 

Adams K., G.J. Galanes, (2008), Komunikacja w grupach, Warszawa: PWN. 

Turowski J., (2001), Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin: Towarzystwo 

Naukowe KUL.  

Literatura 

uzupełniająca: 

Bakalarski K. Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych. Difin. Warszawa. 

2014 

Brown R., (2006), Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i 

międzygrupowa, Gdańsk: GWP. 

Hartley P., (2000), Komunikacja w grupie, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.  



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: MARKETING W INTERNECIE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 45 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 6 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15 15 15    2 2 2    

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami marketingu 

Internetowego. Narzędzia sieci Internet (Internet Explorer, Netscape, poczta 

elektroniczna). Internet w przedsiębiorstwie. Strony WWW. Zastosowania Internetu  

w biznesie. Usługi internetowe w zagadnieniach marketingowych. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Student ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania 

danych pozwalających opisywać zjawiska i procesy właściwe dla działalności na 

rynku elektronicznym.  

K_W04 

K_W05 

K_W06 

W2 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. K_W02 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi przy wykorzystaniu komputerów analizować zjawiska oraz procesy 

ekonomiczne. Do analizowania i oceniania wybranych przypadków potrafi 

pozyskać dane z różnych źródeł i dobrać metody oraz instrumenty pozwalające 

racjonalnie je rozstrzygnąć.  

K_U08 

K_U09 

K_U11 

U2 Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, zasad gromadzenia różnych źródeł danych, 

ich opisu i interpretacji oraz wnioskowania na bazie literatury naukowej. 

K_U01 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Współdziała i pracuje w grupie, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy i 

umiejętnie komunikuje się z otoczeniem. Dostosowuje się do nowych sytuacji i 

warunków, podejmuje nowe wyzwania kreatywnego myślenia.  

K_K02 

K_K04 

K_K06 

K2 Rozumie potrzebę kierowaniem się w życiu zawodowym etyką biznesu i K_K01 



 
 
 

społeczną odpowiedzialnością biznesu, poszanowaniem dla innych oraz 

lojalnością wobec firmy. 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Uczestnicy rynku usług marketingowych w Internecie - segmentacja rynku, podział nabywców 

produktów dostępnych w Internecie, cechy klientów internetowych, wskaźnik względnej i 

bezwzględnej dynamiki rynku, internetowe firmy handlu elektronicznego, statystyki dotyczące 

użytkowników Internetu. 

Uczestnicy rynku usług marketingowych w Internecie - segmentacja rynku, podział nabywców 

produktów dostępnych w Internecie, cechy klientów internetowych, wskaźnik względnej i 

bezwzględnej dynamiki rynku, internetowe firmy handlu elektronicznego, statystyki dotyczące 

użytkowników Internetu. 

Kształtowanie elementów marketingu-mix w Internecie - produkt: struktura  

i klasyfikacja produktów z punktu widzenia Internetu (przykłady), cena: metody wyznaczania ceny 

produktów w Internecie, czynniki wpływające na różnicowanie cen produktów w Internecie, cechy 

charakteryzujące ceny produktów na rynkach elektronicznych (przykłady), dystrybucja - funkcje 

kanałów dystrybucji na rynku usług internetowych, strategie w przypadku bezpośredniego i 

pośredniego kanału dystrybucji produktów w Internecie (przykłady), cechy Internetu w działaniach 

dystrybucji, wymagania wobec płatności elektronicznych, cechy charakteryzujące rynek internetowy, 

porównanie handlu tradycyjnego i elektronicznego, statystyki dotyczące zakupów w Internecie, 

najpopularniejsze sklepy internetowe. 

Internet jako medium reklamy - reklama internetowa a cykl życia produktu, wskaźniki skuteczności i 

efektywności reklamy internetowej, formy reklamy internetowej, czynniki wpływające na skuteczność 

banerów, zalety i wady reklamy internetowej, cele kampanii reklamowej i możliwości ich realizacji w 

Internecie, cechy przekazu internetowego, interaktywność a cechy mediów reklamowych, statystyki 

dotyczące skuteczności reklamy w Internecie oraz postaw polskich internautów wobec reklam 

internetowych. 

Kształtowanie elementów promocji w Internecie - projektowanie skutecznej kampanii promocyjnej w 

Internecie, strategie promocyjne w Internecie, podstawowe zasady e-mail marketingu, zasady pisania 

skutecznych treści 

e-marketingowych, formy i sposoby realizacji public relations w Internecie, cechy public relations na 

rynku elektronicznym (przykłady), cele i sposoby realizacji sponsoringu w Internecie, kryteria 

podziału sponsoringu w Internecie (przykłady), cechy promocji uzupełniającej w Internecie, narzędzia 

promocji uzupełniającej wykorzystywane w Internecie (przykłady), promocja sprzedaży na tle innych 

instrumentów promocji rynku internetowego, najlepsze kampanie internetowe. 

Podstawowe narzędzia marketingu internetowego w promocji (SEM/SEO,PPC) - opis ogólnie 

dostępnych zdefiniowanych narzędzi wykorzystywanych do promocji w Internecie płatnych, 

bezpłatnych. Modele dochodowe, sprzedaż na podstawie liczby odsłon, sprzedaż na podstawie 

rozliczeń na konkretne działanie konsumenta, modele łączone, CPM,CPV,CPV,CPC,CPA,CPL,CPE, 

ochrona prywatności, etyka, wyszukiwarki, narzędzia Google - Google AdWords, GoogleApps, 

organizacje i standardy marketingu internetowego. 

Social Media jako narzędzie marketingowe - analiza wykorzystania sieci społecznościowych w 

codziennej budowie wizerunku oraz marketingu przedsiębiorstwa, wady oraz zalety ich wykorzystania, 

kryteria podziału sieci społecznościowych, jak można zbudować społeczność wokół marki 

(przykłady), powszechne błędy tworzące promocję wykorzystujące SM, analiza opłacalności 

tworzenia strony dla fanów (fanpage) Facebook, podnoszenie atrakcyjności stron SM na głównych 

ścianach postów(Facebook), zasięg promocji na stronach SM (Facebook), statystyki wykorzystania 

social mediów jako jednego z głównych narzędzi promocji. 

Studia przypadków - główne problemy marketingu internetowego w wybranych przedsiębiorstwach. 

 



 
 
 

Ćwiczenia/Warsztaty: 

Poszukiwanie stron WWW o tematyce marketingowej. Interaktywna komunikacja do celów 

marketingowych.  

Interaktywna komunikacja do celów marketingowych. 

Tematy realizowane przez studentów a zasoby WWW. Projekt działań marketingowych w Internecie. 

Aplety marketingowe na stronach WWW. Umieszczanie reklam na stronach własnych WWW. 

Multimedia na stronach internetowych. Aspekty statyczne i dynamiczne stron WWW. 

Praktyczna realizacja systemu doradczego na stronach WWW. Testowanie i udostępnienie gotowej 

aplikacji na stronach WWW 

Testowanie i udostępnienie gotowej aplikacji na stronach WWW. 

Interaktywane gry w marketingu internetowym (symulacje). 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 45 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 30 

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji 10 

Przygotowanie projektów 25 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  20 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 15 

Godziny razem: 150 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

Egzamin  Egzamin 

ustny 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 
Prezentacja 

Inne 

 

W1  x 
 

x x x  

W2  x 
 

x x x  

Metody 

dydaktyczne: 

Wykłady obejmują: studia literaturowe, wykorzystanie zasobów WWW do analizy 

skuteczności marketingu w Internecie. Wykład jest prowadzony z wykorzystaniem 

technik multimedialnych. Wybrane zagadnienia będą realizowane za pośrednictwem 

środków nauczania zdalnego.   

Ćwiczenia i warsztaty mają na celu realizację projektu działań marketingowych  

w Internecie dla wybranego problemu ekonomicznego. 

Literatura 

podstawowa: 

Janowski C. Technologia informacyjna dla pracowników i adminis. Warszawa: 

Difin , 2009 

Ślusarczyk S. Internet a zarządzanie marketingowe. Wyd U.Rz. Rzeszów. 2006 

Wielki J., Elektroniczny marketing przez Internet, Wrocław 2000. 

Jung  B., (pod. red.), Media, komunikacja, biznes elektroniczny, Warszawa 2001.  

Sznajder A., Marketing wirtualny, Kraków 2000.  

Literatura 

uzupełniająca: 

Laudon K. Management Information System. Pearson. USA. 2004 

Kozielski R. (pod red.), Wskaźniki marketingowe, Warszawa 2011. 

Oniszczuk-Jastrząbek A., Tradycyjna a multimedialna komunikacja 

marketingowa, [w:] Biznes elektroniczny wybrane zagadnienia. Red. K. 

Dobrowolski, J. Kujawa, Gdańsk 2005.  
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x x x  

K1  
  

 x x  

K2  
  

 x x  

 



 
 
 

 

Nazwa przedmiotu: SKLEPY I WITRYNY INTERNETOWE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III - IV 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 60 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 9 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 
60     

 
9     

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta zasad budowy i zarządzania sklepem 

internetowym oraz wyposażenie studentów w wiedzę umożliwiającą im później 

skuteczne zaprojektowanie i prowadzenie bloga korporacyjnego. Ćwiczenia odbywają 

się przy wykorzystaniu oprogramowania e-Market, Quck.Card, osCommerce, ZenCard  

i Wordpress. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Student zna zasady tworzenia sklepów internetowych K_W01 

K_W02 

W2 Student zna właściwe dla dyscypliny naukowej ekonomia metody i narzędzia,  

w tym techniki pozyskiwania danych pozwalające opisywać zjawiska, procesy 

zachodzące w e-biznesie. 

K_W05 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Student prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami (prawnymi, 

zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania zadania związanych  

z prawidłowym funkcjonowaniem serwisów WWW. 

K_U02 

K_U03 

 

U2 Student wykorzystuje zdobytą wiedzę ekonomiczną w samodzielnym 

podejmowaniu działalności gospodarczej. 
K_U12 

U3 Projektuje kompozycje narzędzi marketingowych na podstawie 

przeprowadzonej analizy sytuacyjnej dla wybranych celów działalności 

marketingowej. 

K_U05 

K_U11 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Student dostosowuje się do nowych sytuacji i warunków, podejmuje nowe 

wyzwania kreatywnego myślenia. 

K_K04 

K_K05 



 
 
 

Treści kształcenia: 

Ćwiczenia (sem. III): 

Formy prowadzenia działalności w Internecie: serwisy i portale informacyjne, aukcje internetowe, 

sklepy internetowe, pasaże internetowe, giełdy internetowe, serwisy ogłoszeniowe, serwisy 

społecznościowe 

Aukcje internetowe: definicja aukcji internetowej, rodzaje aukcji internetowych, zasady przygotowania 

skutecznej aukcji, wybór serwisu aukcyjnego, narzędzia wspomagające sprzedaż przedmiotów na 

aukcjach internetowych. 

Sklepy internetowe: definicja sklepu internetowego, rodzaje sklepów internetowych, zasady sprzedaży 

w sklepach internetowych, wybór oprogramowania sklepu internetowego, narzędzia wspomagające 

sprzedaż towarów w sklepie internetowym. 

Serwisy wspomagające sprzedaż w Internecie: porównywarki cen, serwisy opiniotwórcze, serwisy 

wyszukujące. 

Reklama kontekstowa: podział reklam internetowych, pojęcie reklamy kontekstowej, Google AdSense, 

polskie programy reklamy kontekstowej, sposoby zarabiania przy wykorzystaniu reklamy 

kontekstowej 

Strategia "płać za kliknięcie" : "płać za kliknięcie" jako narzędzie public relations, optymalizacja stron 

wejściowych, oszustwa na kliknięciach, strategia "płać za telefon". 

Pozycjonowanie i optymalizacja stron internetowych: rodzaje serwisów wyszukujących, reklama 

płatna, wyniki naturalne, SEO, SEM, pojęcie pozycjonowania i optymalizacji, spam w 

wyszukiwarkach. 

Komponent tekstowy: podstawy działania wyszukiwarek internetowych, zasady projektowania witryn 

internetowych pod kątem wyszukiwarek internetowych, metody doboru słów kluczowych. 

Komponent odnośników: tworzenie odnośników wewnątrz serwisu internetowego, pozyskiwanie 

odnośników zewnętrznych, struktura adresów URL. 

Finanse elektroniczne: systemy płatności elektronicznych, przelewy elektroniczne, mikropłatności, 

płatności kartą płatniczą, zasady i metody realizacji transakcji elektronicznych, partnerzy w 

płatnościach elektronicznych. 

Blogi korporacyjne: definicja bloga korporacyjnego i osobistego, zadania stawiane przed blogami 

korporacyjnymi, SWOT blogów korporacyjnych 

Programy partnerskie: istota programów partnerskich, rodzaje programów partnerskich, zasady 

tworzenia własnego programu partnerskiego, dobór partnerów, metody rozliczania transakcji w ramach 

programu partnerskiego, przykłady programów partnerskich. 

Użyteczność serwisów internetowych: metody pozyskiwania użytkowników serwisów internetowych, 

dostosowywanie serwisów i witryn do potrzeb użytkowników. 

Wykorzystanie artykułów pisanych w sieci w sprzedaży on-line: przyciąganie klientów treścią 

serwisów, przekazywanie informacji w serwisach społecznościowych. 

Blogi korporacyjne: definicja bloga korporacyjnego i osobistego, zadania stawiane przed blogami 

korporacyjnymi, SWOT blogów korporacyjnych. 

 



 
 
 

Ćwiczenia (sem. IV): 

Podstawy pracy z oprogramowaniem osCommerce: wprowadzenie poprzez panel, konfiguracja danych 

firmy sprzedającej sprzęt sportowy, odzież oraz suplementy diety sportowej (skonfigurowanie 

wymagane, dane podczas rejestracji klientów, skonfigurowanie informacje wyświetlane w liście 

produktów oraz magazynu.  

Promocja sklepu internetowego i blogu firmowego w serwisach wyszukiwawczych. 

Zainstalowanie modułów do obsługi transakcji (karta kredytowa, gotówka przy odbiorze, transfer, 

przelew bankowy, Poczta Polska - paczka priorytetowa, kurier; paczka, sprecyzowanie danych 

zainstalowanych modułów. 
Wprowadzenie danych producentów oraz utworzenie struktury asortymentowej e-sklepu, 

wprowadzenie głównych kategorii (np. sprzęt sportowy, odzież sportowa). 

Wprowadzenie dowolnych podkategorii dla głównych kategorii, definiowanie produktów dla każdej 

kategorii, utworzenie obniżki cen wybranych produktów; kwotowo oraz procentowo 

Utworzenie banerów przekierowujących utworzonych promocji oraz do stron domowych wybranego 

producenta, wybranie dowolnych polecanych produktów. 

Utworzenie newsletterów z informacją o promocjach oraz o produktach polecanych. 

Wykonanie kopię bezpieczeństwa bazy danych, otworzenie strony e-sklepu (zarejestrowanie nowego 

klienta, zamówienie dowolnej ilości towarów). 

Przegląd blogów korporacyjnych, studium przypadku: Google; RSS i agregatory RSS; wprowadzenie 

do XML i ATOM. 

Przegląd platform umożliwiających prowadzenie bloga, kryteria wyboru optymalnej platformy, wybór 

platformy oraz tematyki bloga. 

Blogosfera, rola komentarzy oraz społeczności w prowadzeniu bloga, problemy oraz rodzaje ryzyka 

związane z prowadzeniem bloga korporacyjnego, studium przypadku: LinkedIn.com oraz Dell.com. 

Dobór osób odpowiedzialnych za prowadzenie bloga, koszty związane z jego prowadzeniem, 

dodatkowe zadania blogu korporacyjnego. 

Projekt blogu firmowego na platformie blogger.com, blog.pl. 

Projekt blogu firmowego przy wykorzystaniu oprogramowania Wordpress, przegląd blogów 

prowadzonych przez studentów oraz uwagi dotyczące ich ulepszenia. 

Narzędzia dla webmasterów, analizy danych i statystyki dla potrzeb promocji sklepu i blogu w 

Internecie. 

Promocja sklepu internetowego i blogu firmowego w serwisach wyszukiwawczych. 

 

 

 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Praca w laboratorium komputerowym, projekty realizowane indywidualne, 

zespołowe rozwiązywanie problemów, studia przypadków. 

Literatura 

podstawowa: 

Nowicki A. Komputerowe wspomaganie biznesu. PLACET. Warszawa. 2006 

Grzesiak P., Jak zarabiać w Internecie,  Wyd. Helion, 2007. 

Seda C., Sprzedaż online, Wyd. Helion, 2008.  

Kyciak W., Przeliorz K., Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy, 

Wyd. Helion, 2006.  

Mercer D., osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla 

początkujących, Wyd. Helion, 2007. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Wach D., Web 2.0 a marketing, [w:] Marketing oparty na wiedzy, UMW, Olsztyn 

2007. 

Wach D., Bezpieczne zakupy w Internecie, [w:] Konsument i firma w dobie 

Internetu, pod red. A. Kowalkowskiego i R.Popiołka, UMW, Olsztyn 2006. 

Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, (red.) Janusza 

Żurka, Gdańsk 2007. 



 
 
 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 60 

Konsultacje 10 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 45 

Przygotowanie projektów 55 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  25 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 40 

Godziny razem: 225 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 9 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1  x  x x  

W2  x  x x  

U1  x  x x  

U2  x  x x  

U3  x  x x  

K1  
  

 x  

 

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA MEDIÓW 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 35 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15 20     1 2     

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z narodzinami i historią mediów masowych, głównymi modelami 

komunikowania i teoriami mediów w ujęciu społecznym i kulturowym. W trakcie zajęć 

omówione zostaną podstawowe kwestie dla procesu komunikowania: komunikacja 

werbalna, komunikacja niewerbalna, ciało i kultura mediów, struktura i organizacja, 

treści i gatunki medialne, publiczność mediów i teorie odbioru przekazu medialnego, 

społeczno-kulturowe oddziaływanie mediów. Student ma poznać mechanizmy 

funkcjonowania mediów oraz nauczyć się krytycznego spojrzenia na przekazy medialne. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie społecznym tworzącym struktury 

społeczne, instytucje, procesy z zakresu komunikowania i działalności 

ekonomicznej. 

K_W01 

W2 Ma wiedzę na temat relacji między strukturami i procesach tam zachodzących. K_W02 

K_W04 

W3 Ma wiedzę na temat historycznych i współczesnych kategorii służących  do opisu 

struktur, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych. 
K_W04 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, 

prawne, ekonomiczne) oraz zajmować własne stanowisko poparte argumentami 

wyrażane w trakcie debaty. 

K_U02 

K_U13 

U2 Potrafi dokonać analizy i interpretacji danych empirycznych wykorzystując 

dorobek naukowy z zakresu socjologii i ekonomii. 
K_U08 

U3 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i praktycznego analizowania 

procesów i zjawisk społecznych i ekonomicznych (kulturowych, politycznych, 

K_U03 

K_U12 



 
 
 

prawnych, gospodarczych) specyficznych dla studiowanego kierunku studiów. 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z analiza zjawisk charakterystycznych 

dla obszaru ekonomii i komunikacji związane z wykonywanym zawodem. 

K_K02 

K_K05 

K2 Określa priorytety służące do realizacji określonego celu. K_K05 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Społeczeństwo informacyjne i jego problemy: demokratyzacja, zróżnicowania i nierówności, problem 

zalewu informacji. Koncepcje społeczeństwa sieciowego. Komunikowanie społeczne: uwarunkowania, 

bariery, zakłócenia, „filtry”. 

Komunikowanie społeczne: stereotypy, mity, manipulacja. Kultura mediów masowych. Kultura pisma 

a kultura audiowizualna. 

Prasa: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Książka i czytelnictwo: stan obecny i perspektywy na 

przyszłość. Fotografia. Film. Telewizja. Reklama (w tym reklama społeczna). Sztuka wideo. 

Komputer. Internet. Internet a więzi społeczne. Internet a problemy tożsamości. Internet a kultura 

popularna i tzw. nowa twórczość ludowa. Internet a nowy styl pracy. Internet i jego oddziaływanie w 

życiu codziennym. Internet a polityka. Internet jako nowe dobro wspólne. Badania internetu i jego 

użytkowników 

Telefon komórkowy i jego społeczne aspekty. Media jako wyzwanie edukacyjne. Integrująca i 
wykluczająca rola mediów. Dawne i nowe media a przemiany charakteru uczestnictwa w kulturze. 

 

Ćwiczenia: 

Komunikowanie masowe a kultura. 

Treść przekazu medialnego oraz gatunki i teksty. 

Publiczność mediów w teorii społecznych 

Odbiorcy mediów: grupy społeczne. 

Wywieranie wpływu przez media. 

Informacja, opinia publiczna i komunikacja polityczna – debata. 

Socjotechnika w mediach. 

Kreowanie rzeczywistości w mediach i problemy symulacji rzeczywistości. 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład interaktywny: prezentacja multimedialna, z wykorzystaniem materiałów 

audio-wizualnych. Prezentacja treści oraz dyskusja. 

Ćwiczenia: zajęcia mają charakter konwersatoryjny (dyskusja, elementy 

warsztatowe), w ich trakcie analizie poddawane są teksty poświęcone mediom, 

student ponadto przygotowuje analizę wybranego zagadnienia. W trakcie zajęć 

wykorzystywane są techniki multimedialne. 

Literatura 

podstawowa: 

Rykl Z. Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych. Wyd. U.Rz. 

Rzeszów. 2008 

Dennison D. Podręcznik reklamy.  Wydaw. M&A Comunic. Polska Sp. Lublin. 2004 

Briggs A., Burke P., Społeczna historia mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2010. 

Thompson J. B., Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wydawnictwo 

Astrum, Wrocław 2001 

Literatura 

uzupełniająca: 

Lambin J. Strategiczne zarządzanie marketingowe. PWN. Warszawa. 2001 

Orliński W., Internet: czas się bać, Warszawa 2013. 

Jeziorski I., Wprowadzenie do antropologii i socjologii wizualnej, Bielsko-Biała 

2011. 



 
 
 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 35 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 10 

Przygotowanie do debaty  5 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

Egzamin  Egzamin 

pisemny 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1  x x  x  

W2  x x  x  

W3  x x  x  

U1   x  x  

U2   x  x  

U3   x  x  

K1  
 

x  x  

K2  
 

x  x  

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA REKLAMY 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 35 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15 20     1 2     

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z mechanizmami reklamy jako jednego  

z podstawowych elementów kultury masowej. Kurs koncentruje się na ukazaniu 

znaczenia reklamy w życiu współczesnych społeczeństw, jej roli w tworzeniu 

rzeczywistości. W ramach zajęć poruszona zostanie tematyka zmian w stylach życia, 

tworzeniu i utrwalaniu stereotypów przez reklamę oraz kwestia transmisji wzorów 

kulturowych i form zachowania.. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr Student, który zaliczył przedmiot: 
Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

w zakresie WIEDZY: 
Dla 

kierunku 

W1 Student ma wiedzę o człowieku, jego relacjach i funkcjonowaniu w określonych 

strukturach społecznych. 
K_W01 

W2 Student zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych 

pozwalające opisywac struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i 

między nimi zachodzace. 

K_W05 

W3 Student ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, 

moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i o 

rzadzących nimi prawidlowosciach oraz ich źródłach, naturze, zmianach i 

spodobach działania. 

K_W03 

K_W04 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Student potrafi właściwie interpretować i analizować przyczyny oraz przebieg 

konkretnych procesów i zjawisk społecznych oraz zajmować własne stanowisko 

poparte argumentami wyrażane w trakcie debaty. 

K_U03 

K_U13 

U2 Student potrafi skutecznie się komunikować oraz tworzyć komunikaty K_U10 



 
 
 

reklamowe. K_U12 

U3 Student posiada umiejetność przygotowania pracy pisemnej oraz krótkich 

wystąpień ustnych. 
K_U01 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Student potrafi rozstrzygać dylematy typowe dla tworzenia reklam społecznych. K_K01 

K_K05 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Definicje, cele reklamy. 

Modele oddziaływania reklamy. 

Historia i rodzaje reklam. 

Reklama a grupy wiekowe. 

Socjologiczne metody analizy reklamy. 

Bunt na sprzedaż – reklama jako „przemysł kulturalny”. 

Znaczenia i symbole w reklamie. 

 

Ćwiczenia: 

Pojęcia, cele, modele oddziaływania i społeczne skutki reklamy. 

Krótka historia reklamy. 

Reklama w ujęciu socjologicznym. 

Reklama jako symbol. 

Reklama jako mit. 

Reklama jako proces komunikowania. 

Mass Media a reklama. 

Reklama rzeczy czy znaków? – debata. 

Reklama społeczna – forma i sposoby oddziaływania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Tradycyjny wykład modyfikowany interakcyjnym charakterem zajęć (dyskusja, 

analiza przypadków). W trakcie zajęć będą analizowane rożne strategie i formy 

reklamy: reklamy telewizyjne, prasowe, internetowe. W trakcie zajęć będą 

analizowane rożne strategie i formy reklamy: analiza proksemiczna, reklamy 

telewizyjne, prasowe, a szczególnie internetowe, ćwiczenia warsztatowe 

Literatura 

podstawowa: 

Jak działa reklama? red. J. P. Jones, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk 2004. 

Jeziorski I., Wprowadzenie do antropologii i socjologii wizualnej, Bielsko-Biała 

2011. 

Kozłowska A., Reklama: socjotechnika oddziaływania, Oficyna Wydawnicza, 

Warszawa 2006. 

Albin K., Reklama – przekaz, odbiór, interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2002. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Bralczyk J., Język na sprzedaż, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2004. 

Benedikt A., Reklama jako proces komunikowania, Wydawnictwo Astrum 2004. 



 
 
 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 35 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 10 

Przygotowanie do debaty  5 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

Egzamin  Egzamin 

pisemny 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1  x x  x  

W2  x x  x  

W3  x x  x  

U1   x  x  

U2   x  x  

U3   x  x  

K1  
 

x  x  

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: AUDYT STRON WWW 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 25 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 2 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 
25     

 
2     

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów, w jaki sposób należy budować witryny 

internetowe oraz interfejsy użytkownika tak, aby były zgodne z oczekiwaniami 

klientów. 

 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Student zna właściwe dla dyscypliny naukowej ekonomia metody  

i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych pozwalające opisywać zjawiska, 

procesy zachodzące w biznesie. 

K_W05 

W2 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego. 
K_W03 

W3 Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości. 

K_W02 

K_W08 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Student potrafi, z wykorzystaniem Internetu, pozyskiwać dane do analizowania 

konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem serwisów internetowych. 
K_U04 

U2 Student prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami (prawnymi, 

zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania zadania związanych  

z prawidłowym funkcjonowaniem serwisów WWW. 

K_U02 

U3 Student potrafi brać udział w analizach i ocenach alternatywnych rozwiązań 

problemów i dobierać metody oraz instrumenty pozwalające na stworzenie dobrze 

działającego serwisu internetowego. 

K_U07 

K_U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 



 
 
 

K1 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę  

i umiejętności, jest otwarty na nowe pomysły i techniki. 

K_K05 

K2 Student rozumie potrzebę uczenia się przez cale życie. K_K04 

K_K05 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Ćwiczenia: 

Podstawy użyteczności. Standardy Internetu. Podstawy Interakcji i projektowania nawigacji. 

Projektowanie struktury serwisu, architektury informacji, wyszukiwarki. 

Serwisy korporacyjne Elementy strony internetowej. Analiza wybranych serwisów, projektowanie 

serwisów korporacyjnych i produktowych, ścieżki nawigacyjne, typografia w internecie. Budowanie 

zaufania do serwisów internetowych. 

Efektywność i e-commerce Co to jest e-commerce? Modele biznesowe e-commerce. Czynniki 

wpływające na sukces w e-commerce. Pomiar efektywności w e-commerce. Minimalizacja 

współczynnika porzuceń koszyka. Dostępność serwisów internetowych: główne korzyści, kluczowi 

odbiorcy, testowanie. 

Projekt Wspólna praca nad projektem. Tworzenie i integracja grup projektowych. Pytania i 

odpowiedzi. Ewaluacja postępów. 

Audyt użyteczności Typy badań. Metody i narzędzia badawcze: metoda talii kart, analiza KLM, ocena 

heurystyczna, badanie eye-tracking i user-experience. Projektowanie badań. 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 25 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 10 

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji 5 

Przygotowanie projektów 20 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Ćwiczenia: prezentacja, praca w grupach z użyciem technik uczenia się przez 

doświadczenie, praca w laboratorium komputerowym nad projektami i ich 

prezentacja. 

Literatura 

podstawowa: 

Nielsen J., Designing Web Usability : Funkcjonalność serwisów internetowych, 

Wyd. Helion, Warszawa 2003. 

Krug S., Nie każ mi myśleć; O życiowym podejściu do funkcjonalności stron 

internetowych. Wydanie II, Wyd. Helion, Warszawa 2014. 

Nielsen N., Tahir M., Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Wyd. 

Helion, Warszawa 2013. 

Janmedia Interactive, Raport z badania funkcjonalności polskich sklepów. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Krawatka T., Kurs usability (http://www.kursusability.pl) 
 



 
 
 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Kolokwium  
Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 
Prezentacja 

Inne 

 

W1   
 

x x x  

W2   
 

x x x  

W3   
 

x x x  

U1   
 

x x x  

U2   
 

x x x  

U3   
 

x x x  

K1  
  

 x 
 

 

K2  
  

 x 
 

 

 



 
 
 

 

 
Nazwa przedmiotu: BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W SYSTEMACH 

INFORMATYCZNYCH 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 25 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 2 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 
25     

 
2     

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problemami ochrony danych cyfrowych oraz 

zapewnieniem ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych poprzez 

zastosowanie współczesnych rozwiązań technicznych. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Student zna właściwe dla dyscypliny naukowej ekonomia metody  

i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych pozwalające opisywać 

zjawiska, procesy zachodzące w biznesie. 

K_W05 

W2 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego. 
K_W03 

W3 Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości. 

K_W02 

K_W08 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Student potrafi, z wykorzystaniem Internetu, pozyskiwać dane do analizowania 

konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem serwisów 

internetowych. 

K_U04 

U2 Student prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami (prawnymi, 

zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania zadania związanych  

z prawidłowym funkcjonowaniem serwisów WWW. 

K_U02 

U3 Student potrafi brać udział w analizach i ocenach alternatywnych rozwiązań 

problemów i dobierać metody oraz instrumenty pozwalające na stworzenie 

dobrze działającego serwisu internetowego. 

K_U07 

K_U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 



 
 
 

K1 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę  

i umiejętności, jest otwarty na nowe pomysły i techniki. 

K_K05 

K2 Student rozumie potrzebę uczenia się przez cale życie. K_K04 

K_K05 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Ćwiczenia: 

Polityka bezpieczeństwa. Klasyfikowanie i wycena wartości posiadanych zasobów. Wartość 

informacji.   

Fizyczna ochrona serwerów i stacji klienckich. 

Zabezpieczenie, identyfikacja i uwierzytelnianie użytkowników. Identyfikatory sprzętowe, 

biometryka, systemy haseł statycznych i dynamicznych. 

Fizyczna ochrona serwerów i stacji klienckich - przykłady 

Kryptograficzna ochrona danych. Podstawy kryptografii i krypto analizy. Szyfry symetryczne. Szyfry 

asymetryczne. Usługi kryptograficzne. Podpisy cyfrowe – uwarunkowania prawne, organizacyjne i 

technologiczne. Sprzętowe systemy szyfrujące. 

Ochrona zasobów sieciowych przed intruzami. Rodzaje i metody realizacji ataków. Oprogramowanie 

złośliwe. 

Projekt. Wspólna praca nad projektem. Tworzenie i integracja grup projektowych. Pytania i 

odpowiedzi. Ewaluacja postępów. 

Archiwizacja danych. Backup. Metody zarzadzania nośnikami bezpieczeństwa. Urządzenia do 

tworzenia backupów. Przechowywanie danych archiwalnych i kopii bezpieczeństwa. 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 25 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 10 

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji 5 

Przygotowanie projektów 20 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Ćwiczenia: prezentacja, praca w grupach z użyciem technik uczenia się przez 

doświadczenie, praca w laboratorium komputerowym nad projektami i ich 

prezentacja. 

Literatura 

podstawowa: 

Szostek D. E-administracja. Presscom Sp.z.o.o. Wrocław. 2012 

Szyjewski C, Metodyka zarządzania projektami informatycznymi. PLACET. Łódź. 

2004 

Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, 

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007 

Andersen Ross, Inżynieria zabezpieczeń́, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki.  

Scott M., Rozbudowa i naprawa sieci, Wydawnictwo Helion 2007 

Literatura 

uzupełniająca: 

Liderman K,: Podręcznik administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

Mikom, Warszawa 2003  



 
 
 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Kolokwium  
Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 
Prezentacja 

Inne 

 

W1   
 

x x x  

W2   
 

x x x  

W3   
 

x x x  

U1   
 

x x x  

U2   
 

x x x  

U3   
 

x x x  

K1  
  

 x 
 

 

K2  
  

 x 
 

 

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: ŹRÓDŁA INFORMACJI GOSPODAREJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 35 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15 20     2 2     

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką oraz metodami gromadzenia 

informacji gospodarczej. Wyszukiwanie informacji wymaga kompleksowego  

i dokładnego rozpoznania potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, dobrej znajomości 

źródeł informacji oraz metod i narzędzi służących pozyskiwaniu informacji. Nabycie 

podstawowej wiedzy nt. systemów informacji gospodarczej, ich możliwości i roli, jaką 

odgrywają w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Poznanie zasad funkcjonowania 

wybranych regionalnych, ogólnopolskich i światowych systemów informacji 

gospodarczej. Wykształcenie umiejętności prawidłowego doboru źródeł informacji 

gospodarczej i ich selekcji. Nabycie podstawowych umiejętności zarządzania danymi  

w bazach danych. 

 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Student ma podstawową wiedzę na temat instytucji zajmujących się gromadzeniem 

informacji gospodarczych. 
K_W01 

W2 Student zna właściwe metody i narzędzia pozyskiwania danych K_W05 

K_W07 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 
Student potrafi pozyskiwać informacje do niezbędne do realizacji celów 

przedsiębiorstwa. 

K_U04 

K_U09 

 

U2 Student prawidłowo posługuje się systemem normatywnym w celu rozwiązywania 

konkretnych problemów z zakresu pozyskiwania informacji. 
K_U02 



 
 
 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Wykazuje inicjatywę i kreatywność w procesie analizy i rozwiązywania problemów. K_K04 

K_K05 

K_K06 

 

Treści kształcenia: 

Wykład: 

Informacja, dane, wiedza. Informacja gospodarcza i jej rodzaje. Informacja jako kluczowy zasób 

współczesnych organizacji. Funkcje informacji. 

Systemy informacyjne i ich elementy. Procesy informacyjne. Infrastruktura 

informacyjna współczesnej gospodarki. 

Systemy informatyczne zarządzania.  

System Business Intelligence i jego rola w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych podmiotów 

gospodarczych. Architektura systemu BI. Hurtownie danych. Składnice danych. Aplikacje raportująco-

analityczne. 

Odkrywanie wiedzy w bazach danych. Metody eksploracji danych (data mining) – krótka 

charakterystyka. 

Systemy informacji przestrzennej. Regionalne systemy informacji. Zasoby 

informacyjne systemu. Zasady tworzenia. 

Rynki informacji. Wywiad gospodarczy. Zasady udostępniania informacji gospodarczych. 

Systemy informacji rynkowej. Geneza stresu informacyjnego – aspekt techniczny  

i psychologiczny. 

Ćwiczenia: 

Źródła informacji gospodarczej. Internetowe bazy danych. Wyszukiwanie informacji biznesowej. 

Strategie poszukiwania informacji w bazach danych o tematyce ekonomicznej dostępnych on-line, 

ograniczanie zakresu poszukiwań. 

Zastosowania programu MS Access do zarządzania informacją w organizacji gospodarczej. Obiekty 

bazy danych. Tworzenie i modyfikacja struktury tabeli. 

Relacje i sprzężenia. Kwerendy i ich zastosowania, definiowanie kryteriów i wyrażeń, sortowanie i 

ograniczanie ilości wyświetlanych rekordów, wykorzystywanie informacji z wielu tabel w 

kwerendach. Definiowanie raportów formularzy. Makropolecenia. 

Praktyczne zastosowania metod eksploracji danych – przykłady. Ogólnopolskie systemy informacji 

gospodarczej, systemy wspomagania kooperacji i kontaktów biznesowych – przykłady 

Systemy informacji gospodarczej w UE – wyspecjalizowane serwisy oraz bazy danych 

ekonomicznych i prawnych dla biznesu. Informacje o programach i środkach UE. Światowe systemy 

informacji gospodarczej. 

Wyszukiwanie informacji za pomocą strukturalnego języka zapytań SQL. Podstawowe instrukcje SQL 

i ich składnia. Tworzenie zapytań i podzapytań. 

Przykłady zastosowań. 

Regionalne systemy informacji. Studia przypadków.  Systemy informacji rynkowej. 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną. 

Ćwiczenia obejmujące rozwiązywanie zadań dotyczących tworzenia baz danych oraz 

wyszukiwania informacji w bazach i systemach informacyjnych – ćwiczenia 

praktyczne. Studia przypadków, dyskusja, praca w laboratorium. 

Literatura 

podstawowa: 

Mendrala D., Szeliga M., Access 2013 PL: bazy danych? z programem MS Access 

2013 PL to nic trudnego!, Helion, Gliwice 2013 

Rockoff L., Język SQL: przyjazny podręcznik, Helion, Gliwice 2014. 3 Stefanowicz 

S., Informacyjne systemy zarządzania: przewodnik, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 

2007 

Literatura 

uzupełniająca: 

Borowiecki R., Czekaj J., Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach 

nowej gospodarki, Difin, 2010 



 
 
 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 35 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 25 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  15 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 20 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1  x x  x  

W2  x x  x  

U1  x x  x  

U2  x x  x  

K1  
 

x  x  

 

Oleński J, Informacyjna infrastruktura państwa w globalnej gospodarce, Wyd. 

UW, Warszawa 2006 

Simon A., Shaffer S., Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej, 

Oficyna Ekonomiczna, 2002 

Surma J., Business Intelligence. System wspomagania decyzji biznesowych, WN 

PWN, Warszawa 2009 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: METODY PREZENTACJI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 
30     

 
3     

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami prezentacji danych ilościowych 

i jakościowych. Podczas zajęć studenci zapoznają się ze sposobami tworzenia 

skutecznych i zrozumiałych komunikatów. Studenci w sposób praktyczny wypracują 

umiejętności obsługi programów komputerowych do prezentacji wyników analiz 

zjawisk społecznych i ekonomicznych. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Ma  wiedzę na temat historycznych i współczesnych kategorii służących do 

opisu struktur, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych. 
K_W01 

W2 Ma wiedzę na temat narzędzi służących do analizy podstawowych relacji 

społeczno-ekonomicznych pomiędzy instytucjami we współczesnych 

społeczeństwach. 

K_W02 

K_W04 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi dokonać analizy i interpretacji danych empirycznych wykorzystując 

dorobek naukowy z zakresu socjologii i ekonomii. 
K_U08 

U2 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i praktycznego analizowania 

procesów i zjawisk społecznych i ekonomicznych (kulturowych, politycznych, 

prawnych, gospodarczych) specyficznych dla studiowanego kierunku. 

K_U05 

K_U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Wykazuje inicjatywę i przedsiębiorczość. K_K05 

K_K06 

 

 



 
 
 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Ćwiczenia: 

Komunikacja interpersonalna, parajęzyk i metakomunikaty.  

Sztuka skutecznego komunikowania się. 

Analiza zawartości i analiza treści – gromadzenie i przygotowanie materiału do analizy. 

Sposoby prezentacji otrzymanych danych statystycznych, programy ułatwiające opracowanie i 

wizualizację. 

Korpusy tekstowe - przygotowanie danych, analiza, metody prezentacji. 

Zogniskowane wywiady grupowe. 

Struktura tekstu naukowego. 

Rodzaje wizualizacji a sposób percepcji. 

Przygotowanie danych, analiza, metody prezentacji. 

Transkrypcja wywiadu i przygotowanie materiału do analizy. 

Jak przygotować raport z badań? - sposoby prezentacji i opisu danych. 

Zasady wyboru typu wizualizacji w zależności od rodzaju danych. 

Narzędzia do graficznej wizualizacji danych. 

Reklama jako proces komunikowania. 

Samodzielne opracowywanie prezentacji multimedialnych na podstawie surowych danych. 

Analiza przygotowanych prezentacji. 

Podsumowanie i wnioski z ćwiczeń i laboratoriów. 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 30 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 10 

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji 20 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

Metody 

dydaktyczne: 

Interakcyjny charakter zajęć (dyskusja, analiza przypadków). W trakcie zajęć będą 

analizowane dane i sposoby ich prezentacji. W trakcie ćwiczeń przygotowywane 

będą przez studentów prezentacje i analizowane ich cechy oraz metody 

wizualizacji. 

Literatura 

podstawowa: 

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Wyd. 

GWP, Gdańsk 2007. 

Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010. 

Rószkiewicz M., Perek-Białas J., Węziak-Białowolska D., Zięba-Pietrzak A., 

Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka 

badawcza, Wyd.  PWN Warszawa 2013. 

http://www.diagnoza.com/  

www.stat.gov.pl 

Literatura 

uzupełniająca: 

Hague, P., Badania Marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników,  

Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002. 

GUS, Graficzne metody prezentacji danych statystycznych, wykresy, mapy, Wyd. 

GIS, Warszawa 2014. 

www.statystyk.org.pl 

www.conversion.pl  

http://www.diagnoza.com/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.statystyk.org.pl/
http://www.converion.pl/


 
 
 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Prezentacja 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1   
 

x x  

W2   
 

x x  

U1   
 

x x  

U2   
 

x x  

K1  
  

 x  

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: KOMUNIKACJA W E-BIZNESIE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 
30     

 
3     

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy oraz umiejętności praktycznych  

koniecznych do sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz komunikacji biznesowej 

ze szczególnym uwzględnieniem takich sfer jak perswazja, rozwiązywanie konfliktów, 

media w biznesie, czy efektywna komunikacja z klientami. Ponadto studenci zyskują 

kompetencje konieczne do funkcjonowania w wielokulturowym środowisku 

zawodowym. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Ma  wiedzę na temat historycznych i współczesnych kategorii służących d opisu 

struktur, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych. 
K_W01 

W2 Ma podstawową wiedzę na temat narzędzi służących do analizy podstawowych 

relacji społeczno-ekonomicznych pomiędzy instytucjami we współczesnych 

społeczeństwach. 

K_W02 

K_W04 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi dokonać analizy i interpretacji danych empirycznych wykorzystując 

dorobek naukowy z zakresu socjologii i ekonomii. 

K_U08 

 

U2 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i praktycznego analizowania 

procesów i zjawisk społecznych i ekonomicznych (kulturowych, politycznych, 

prawnych, gospodarczych) specyficznych dla studiowanego kierunku. 

K_U05 

K_U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Wykazuje inicjatywę i przedsiębiorczość. K_K05 

K_K06 

 



 
 
 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 
Ćwiczenia: 

Komunikacja interpersonalna, parajęzyk i metakomunikaty.  

Perswazja i jej rola w biznesie. 

Analiza zawartości i analiza treści – gromadzenie i przygotowanie materiału do analiz biznesowych. 

Negocjacje i mediacje w biznesie. 

Korespondencja biznesowa. 

Prezentacje i wystąpienia publiczne. 

Nowe media w biznesie. 

Współpraca z mediami. 

Przygotowanie danych, analiza, metody komunikacyjnych. 

Wyszukiwanie informacji i przygotowanie materiału do analizy. 

Narzędzia do graficznej wizualizacji danych. 

Reklama jako proces komunikowania. 

Samodzielne opracowywanie prezentacji multimedialnych i komunikatów na podstawie surowych 

danych. 

Analiza przygotowanych prezentacji. 

Podsumowanie i wnioski z ćwiczeń i laboratoriów. 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 30 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 10 

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji 20 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

Metody 

dydaktyczne: 

Interakcyjny charakter zajęć (dyskusja, analiza przypadków). W trakcie zajęć będą 

analizowane dane i sposoby ich prezentacji. W trakcie ćwiczeń przygotowywane 

będą przez studentów prezentacje i analizowane ich cechy oraz metody 

wizualizacji. 

Literatura 

podstawowa: 

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Wyd. 

GWP, Gdańsk 2007. 

Olejniczak K., Śliwowski P. (red.), Jak diagnozować mechanizm uczenia się  

w organizacjach rządowych?, MSAP, Kraków 2014.  

Michał Możdżeń M., Olejniczak K., Śliwowski P., Widła Ł., Jak uczą się polskie 

ministerstwa? Wyniki diagnozy mechanizmu uczenia się, MSAP, Kraków 2014. 

Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Wydawnictwo Instytutu 

Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008. 

Rószkiewicz M., Perek-Białas J., Węziak-Białowolska D., Zięba-Pietrzak A., 

Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, 

Wyd.  PWN Warszawa 2013. 

http://www.diagnoza.com/  

Literatura 

uzupełniająca: 

Hague, P., Badania Marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników,  

Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002 

GUS, Graficzne metody prezentacji danych statystycznych, wykresy, mapy, Wyd. 

GIS, Warszawa 2014 

www.conversion.pl  

http://www.diagnoza.com/
http://www.converion.pl/


 
 
 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Prezentacja 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1   
 

x x  

W2   
 

x x  

U1   
 

x x  

U2   
 

x x  

K1  
  

 x  

 
 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15 15     1 2     

Cel zajęć: 

 

Przekazanie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie strategicznego planowania 

projektów oraz doboru odpowiednich metod, technik i narzędzi ich oceny. 

Ukazanie procesu planowania projektów przez pryzmat poszczególnych zasobów 

projektu i obszarów analitycznych. 

 

 

Nr Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

W1 
Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu planowania, analizy i oceny projektów 

inwestycyjnych, zna standardy prowadzenia działalności gospodarczej w tym kontekście 

K_W02 

K_W04 

W2 Zna rodzaje i zakres dokumentów służących planowaniu i ocenie projektów K_W04 

W3 
Ma zaawansowaną wiedzę na temat metod, technik i narzędzi, w tym oprogramowania 

komputerowego wykorzystywanego w procesie planowania i analizy projektów 

K_W05 

K_W08 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 
Potrafi zestawić dane, przeprowadzić analizę i krytyczną ocenę poszczególnych 

elementów składowych projektu na etapie jego planowania, potrafi wprowadzić 

odpowiednie korekty w tym zakresie 
K_ U08 

U2 
Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia w procesie 

planowania i oceny danego typu projektu 

K_ U05 

K_ U06 

K_U11 

U3 Potrafi zidentyfikować czynniki ryzyka dla analizowanego projektu  
K_ U05 

K_ U06 

U4 
Potrafi określić wpływ czynników zewnętrznych na proces planowania i wyniki oceny 

projektu inwestycyjnego 

K_ U05 

K_ U06 



 
 
 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 
Wykazuje otwartość na stosowanie współczesnych metod, technik i narządzi planowania  

i analizy projektów inwestycyjnych oraz nadaje im priorytety, a ponadto akceptuje 

zmiany w tym zakresie oraz uczestniczy w ich realizacji  
K_ K06 

K2 
Rozpatruje decyzje podejmowane w procesie planowania projektu z punktu widzenia 

aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych, posiadając przy tym 

kompetencje do realizacji pracy w zespole 
K_K02 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 30 

Konsultacje 5 

Wykład:  

1. Istota i klasyfikacja rodzajowa projektów, procesowe ujęcie, struktura projektu, planowanie projektu.  

2. Podstawowe definicje i pojęcia: definicje projektu i zarządzania projektami, klasyfikacja, historia PM, 

przegląd najważniejszych metodyk (PMBOK (PMI), PRINCE2, ICB (IPMA), SCRUM), podejście 

projektowe.  

3. Organizacja i motywacja zespołu projektowego: dobór członków zespołu, cechy menedżera projektu, 

kreowanie tożsamości zespołu, budowa systemu motywacyjnego.  

4. Zarządzanie czasem. Wykorzystanie narzędzi informatycznych jak np.: MS Project do planowania 

projektów.  

5. Zarządzanie ryzykiem w projekcie i problemy w realizacji projektów. 

 

Ćwiczenia: 

1. Tworzenie zespołów projektowych.  

2. Określenie elementów i struktury projektu: potrzeb, wymogów, celu głównego i celów szczegółowych 

projektu, analiza interesariuszy i relacji z interesariuszami, inicjowanie projektu, Karta Projektu, planowanie 

budżetu i harmonogramu projektu. 

3. Opracowanie działań projektowych z wykorzystaniem diagramu sieciowego oraz metody ścieżki 

krytycznej. 

4. Identyfikacja ryzyk w projekcie oraz opracowanie metod zapobiegania wystąpieniu ryzyka oraz 

minimalizacji skutków wystąpienia ryzyka. 

5. Opracowanie budżetu projektu wraz z harmonogramem wydatkowania. 

6. Prezentacje wykonanych projektów.  

7. Dyskusja na temat praktycznych problemów realizacji projektów. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład informacyjno-problemowy z analizą case studies.  

Ćwiczenia:  tworzenie projektów ćwiczeniowych dokumentowanych raportem. W ramach 

przygotowania projektu zastosowane są metody pracy zespołowej, burzy mózgów, diagramu 

Ishikawy, studia literaturowe. 

Literatura 

podstawowa: 

D. Klimek, P. Pietras, M. Szczepańczyk, A. Pietras, J. Lendzion, A. Mróz-Stankiewicz,  

I. Pietrzak-Penc, Zarządzanie projektem. Podręcznik przyszłego Pma, Cedewu, Warszawa 

2019. 

M. Pawlak, Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2020. 

H. Soroka-Potrzebna, Zarządzanie projektami – podejście tradycyjne czy zwinne?, „Zeszyty 

Naukowe WSH” nr 1, 2019. 

Literatura 

uzupełniająca: 

M. Trocki (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2013. 

E. Sońta-Drączkowska, Zarządzanie projektami we wdrażaniu innowacji, PWE, Warszawa 

2018. 

G. C. McLaughlin, W.R. Kennedy, Innovation project management. Handbook, 

Productivity Press, New York, 2016. 



 
 
 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 5 

Przygotowanie projektów 15 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia 

się 

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

zal. z oc. 
Zaliczenie 

pisemne 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne 

 

W1  x 
 

x x  

W2  x 
 

x x  

W3  x 
 

x x  

U1  
  

x x  

U2  
  

x x  

U3    x x  

U4    x x  

K1 
   

 x  

K2     x  

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE I ZARZĄDZANIE STRONĄ INTERNETOWĄ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IV 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 
30     

 
 3    

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi funkcjami programów do 

tworzenia i zarządzania strona Internetową organizacji. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach prezentacji informacji, 

odpowiednich dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku.  

K_W05 

K_W08 

W2 Ma wiedzę o znaczeniu komunikacji w gospodarce elektronicznej. K_W04 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 
Potrafi przygotować projekt strony internetowej. 

K_U03 

K_U02 

U2 Posiada umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych do zarządzania 

stroną internetową. 
K_U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem 

zawodu. 

K_K04 

K_K05 

K2 Rozumie znaczenie ciągłego pogłębiania własnej wiedzy ze względu na rozwój 

technologii IT. 

K_K04 

K_K05 

 

 

 

 

 



 
 
 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Ćwiczenia: 

Prezentacja podstawowych funkcjami wybranego programu do obróbki informacji zamieszczanych na 

stronach internetowych.  

Filozofia stron internetowych organizacji. 

Wizualna obróbka stron internetowych. 

Analiza przykładów stron internetowych – dobre i słabe aspekty. 

Narzędzia wizualnej obróbki. 

Planowanie funkcjonalności strony pod użytkownika końcowego – przykłady. 

Wprowadzenie do projektu. 

Realizacja projektów indywidualnych. 

Prezentacja projektów i analiza. 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 30 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 15 

Przygotowanie projektów 15 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc. Kolokwium  
Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1   
 

x x  

W2   
 

x x  

U1   
 

x x  

U2   
 

x x  

K1  
  

 x  

K2  
  

 x  

 

Metody 

dydaktyczne: 

Ćwiczenia: przygotowanie indywidualnych projektów. Prezentacja treści oraz 

dyskusja. 

Literatura 

podstawowa: 

Kasperski M., Boguska -Torbisz A., Projektowanie stron www. Użyteczność  

w praktyce. Wyd. Helion, Warszawa 2008 

ABC tworzenia stron WWW / Bartosz Danowski. - Wyd. 2. - Gliwice : Wyd. 

Helion, 2006 

Danowski B., Makaruk M., Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW : jak to 

się robi : praktyczny przewodnik po skutecznej promocji, Wyd. Helion, Gliwice 

2007 

Literatura 

uzupełniająca: 

Sławik M., Tworzenie stron WWW dla każdego, Wyd. 1, Wyd. Videograf 

Edukacja,  Chorzów 2007. 



 
 
 

 

Nazwa przedmiotu: PRAWO I BEZPIECZEŃSTWO W GOSPODARCE ELEKTRONICZNEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 35 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 
35     

 
4     

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowych pojęć z zakresu prawa 

regulującego gospodarkę elektroniczną, w tym dotyczącego bezpieczeństwa systemów 

informatycznych w przedsiębiorstwach. Ukierunkowanie do dalszego samodzielnego 

pogłębiania wiedzy. 

 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Zna zagrożenia występujące systemach informatycznych.  K_W01 

W2 Zna zasady i normy prawne z zakresu korzystania z ogólnodostępnych zasobów 

informacyjnych w Internecie 
K_W03 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi posługiwać się poznanymi metodami i narzędziami zapewniającymi 

bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej.  

K_U08 

K_U11 

U2 Posiada umiejętność ochrony danych oraz potrafi nadążać za szybkim rozwojem 

technologii związanej z bezpieczeństwem w informatyce. 

K_U04 

K_U09 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Posiada zdolność do podejmowania decyzji dotyczących polityki bezpieczeństwa, 

świadomość i odpowiedzialność za swoje działania. 

K_K01 

K_K02 

K2 Przestrzega norm etycznych w działalności gospodarczej. K_K01 

 

 

 

 

 



 
 
 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Ćwiczenia: 

Bezpieczeństwo systemów informatycznych założenia bezpieczeństwa informacji (poufność, 

niezaprzeczalność, prywatność, integralność, dostępność, rzetelność, autoryzacja, uwierzytelnianie), 

klasyfikacje wirusów komputerowych, działania wirusów komputerowych, przewidywany rozwój 

zagrożeń dla systemów informatycznych, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, włamania do sieci i 

ataki, ataki bezpośrednie i rozproszone, atak DoS, sniffing, spoofing, phishing, hackerzy. 

Zagrożenia: przechwycenie, przerwanie, podrobienie, modyfikacja, klasyfikacja zagrożeń ( bierne, 

czynne, wewnętrzne, zewnętrzne, przypadkowe, celowe), klasyfikacja i charakter strat w gospodarce 

elektronicznej, źródła zagrożeń w gospodarce elektronicznej, obszary zagrożeń w gospodarce 

elektronicznej. 

Bezpieczeństwo systemów informatycznych w przedsiębiorstwie błędy w systemach informatycznych, 

zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, kategorie zagrożeń, 

błędy w zabezpieczeniach systemów informatycznych, polityka bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo w bankowości zarządzanie bezpieczeństwem informacji w bankowości elektronicznej, 

zagrożenia związane z bezpieczeństwem klienta banku, zagrożenia związane z komunikacją pomiędzy 

bankiem a klientem, zagrożenia informatyczne serwera banku. 

Uwierzytelnianie i autoryzacja transakcji w Internecie problemy dotyczące bezpieczeństwa transakcji, 

identyfikacja uczestników transakcji, uwierzytelnianie proste, uwierzytelnianie silne, uwierzytelnianie 

biometryczne, podpis elektroniczny, klucz prywatny, klucz publiczny, karta mikroprocesorowa. 

Bezpieczeństwo haseł wśród użytkowników Internetu.  

Prawo w gospodarce elektronicznej aspekty prawne podpisu elektronicznego, ochrona prywatności w 

Internecie, podstawy prawne działalności gospodarczej w Internecie- zawieranie umów, aspekty 

prawne usług świadczonych drogą elektroniczną, prawa autorskie i ochrona programów 

komputerowych, problemy prawne marketingu internetowego. 

Ochrona prawna oprogramowania, rodzaje licencji. 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 35 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 10 

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji 10 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal. wraz z obecnością 25 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 15 

Metody 

dydaktyczne: 

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, praca w grupach. Praca w 

laboratorium komputerowym. 

Literatura 

podstawowa: 

Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej firmie, Wydawnictwo 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007;  

Reuvid J., E-biznes bez ryzyka, Helion, Gliwice 2007;  

Piprzyk J., Hardjono T., Seberry J., Teoria bezpieczeństwa systemów 

komputerowych, Helion, Gliwice 2003;  

Waglowski P., Prawo w sieci, Helion, Gliwice 2005;  

Urbanowicz P., Ochrona informacji w sieciach komputerowych, Wydawnictwo 

KUL, Lublin 2004;  

Liderman K., Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, 

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Nowińska E., Promińska M. du Vall, Prawo własności przemysłowej. Warszawa 

2012. 

Barta J. i inni, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. 

Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2010. 



 
 
 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Zaliczenie 

pisemne 

Prace 

kontrolne 
Prezentacja 

Aktywność 

na zajęciach 

Praca 

własna 

Inne 

 

W1  x 
 

x x   

W2  x 
 

x x   

U1   
 

x x   

U2   
 

x x   

K1  
  

x x   

K2  
  

x x 
 

 

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: METODY WIZUALNE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: NIESTACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  specjalnościowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 35 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 
35     

 
3     

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką socjologiczno-

antropologicznej analizy wizualności i zarazem wprowadzenie do najnowszych metod 

badawczych socjologii jakościowej. Prowadzący zajęcia zaznajomi studentów z 

własnymi najnowszymi badaniami i wynikami badań nad wizualnością i 

sensorycznością. Celem zajęć jest praktyczne wprowadzenie do metod wizualnych. Będą 

one dotyczyć przede wszystkim materiałów wizualnych w badaniach jakościowych, oraz 

analiz fotografii i filmu (rozumianych jako materiał do badań i analizy), i wywiadów na 

podstawie zdjęć. Ćwiczenia będą wprowadzały do nowych metod badawczych. Będą 

one miały charakter dyskusji na temat  dokumentów, filmów i fotografii, jak również 

tekstów teoretycznych. Poszczególne zajęcia zostały zgrupowane wokół kilkunastu 

zagadnień i zilustrowane przykładami pochodzącymi z różnych kontekstów i pól 

społecznych, ekonomicznych, politycznych. Teksty proponowane jako lektury zostały 

dobrane jako dodatkowa ilustracja omawianego tematu, ukazująca socjologiczną 

praktykę badawczą. Studenci ponadto zapoznają się z metodologią badań tekstów 

medialnych: zdjęć, billboardów, plakatów, filmów, programów telewizyjnych, audycji 

radiowych, artykułów prasowych, form i funkcji kampanii wizualnych: informacyjnych, 

reklamowych, politycznych, społecznych. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY student: 

W01 Ma podstawową wiedzę na temat  struktur i instytucji  społecznych, 

ekonomicznych, prawnych i politycznych oraz ich elementów składowych. 
K_W01 

W02 Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie społecznym tworzącym struktury 

społeczne, instytucje, procesy z zakresu komunikowania i działalności 

ekonomicznej. 

K_W04 

W03 Ma wiedze o procesach  zmian zachodzących w strukturach i instytucjach K_W06 



 
 
 

społecznych i gospodarczych oraz ich ewolucji. 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI student: 

U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, 

prawne, ekonomiczne) specyficzne dla studiowanego kierunku studiów. 

K_U02 

 

U02 Potrafi dokonać analizy i interpretacji danych empirycznych wykorzystując 

dorobek naukowy z zakresu socjologii i ekonomii. 
K_U08 

U03 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i praktycznego analizowania 

procesów i zjawisk społecznych i ekonomicznych (kulturowych, politycznych, 

prawnych, gospodarczych) specyficznych dla studiowanego kierunku studiów. 

K_U03 

K_U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K01 Prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z analiza zjawisk charakterystycznych 

dla obszaru ekonomii i komunikacji związane z wykonywanym zawodem. 

K_K01 

K_K04 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Ćwiczenia:  

Wprowadzenie do socjologii wizualnej.  

Materiały wizualne w badaniach jakościowych i etyczne dylematy badań. 

Sposoby widzenia człowieka i współczesne mitologie. 

Media, reklama, komunikacja rytualna. 

Badanie społecznego sposobu korzystania z przestrzeni i obszaru osobistego. 

Metody i techniki socjologii wizualnej. 

Rodzaje danych wizualnych w badaniach jakościowych. 

Użycie fotografii w socjologii. 

Socjologia wizualna w praktyce. 

Wytwarzanie szlaków, miejsc i obrazów. 

Kulisy kręcenia filmów badawczych w socjologii. 

Badanie społecznego sposobu korzystania z przestrzeni i obszaru osobistego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Główny nacisk na ćwiczeniach będzie położony na analizę „tekstów” kultury. 

Studenci otrzymają do ręki narzędzia wizualne pomagające analizować w twórczy  

i indywidualny sposób szczegółowe zjawiska kulturowe. Na ćwiczeniach zostaną 

wykorzystane wszelkie dostępne techniki służące do gęstego opisu (trick description)  

i analiz wizualnych. 

Literatura 

podstawowa: 

Jeziorski I., Fotografia w praktyce społecznej. Szkice z antropologii wizualnej, 

Bielsko-Biała 2010. 

Jeziorski I., Wprowadzenie do antropologii i socjologii wizualnej, Bielsko-Biała 

2011. 

Banks M. , Visual Methods in Social Research, Sage Publications, London, 

California, New Delhi, 2001. 

Olechnicki K., Antropologia obrazu, ON, Warszawa 2003. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Banks M., Metody wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2009. 

Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o Fotografii, Wydawnictwo KR, Warszawa, 

1996.  

Jeziorski I., Krawędzie doświadczenia. Studium z antropologii wizualnej  

i sensorycznej, Bielsko-Biała 2013. 



 
 
 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 35 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 15 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

 zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Prace 

kontrolne 

Inne 

 

W1  x 
 

 x x  

W2  x 
 

 x x  

W3  x 
 

 x x  

U1   
 

 x x  

U2   
 

 x x  

U3   
 

 x x  

K1  
  

 x 
 

 

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: PROMOCJA INTERNETOWA - NARZĘDZIA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  specjalnościowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15 25     2 2     

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania Internetu  

w procesie komunikacji nakierowanej na działania promocyjne. Zajęcia z przedmiotu 

pozwalają studentom rozwijać umiejętności z zakresu zarządzania produkcją 

multimedialną oraz tworzenia strategii promocji w Internecie. W ramach zajęć 

prowadzone są warsztaty, dyskusje, a także analizowane są studia przypadków. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W01 Student zna stworzone przez dyscyplinę nauki ekonomia metody badania 

rodzajów więzi i stosunków ekonomiczno-społecznych oraz rządzących nimi 

prawidłowości. 

1P_W01 

W02 Student zna właściwe dla dyscypliny naukowej ekonomia metody i narzędzia,  

w tym techniki pozyskiwania danych pozwalające opisywać zjawiska, procesy 

zachodzące w biznesie. 

K_W05 

K_W07 

W03 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego. 
K_W03 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U01 Student prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami (prawnymi, 

zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania zadania związanych  

z prawidłowym funkcjonowaniem promocji w internecie. 

K_U12 

 

U02 Student wykorzystuje zdobytą wiedzę ekonomiczną w samodzielnym 

podejmowaniu działalności gospodarczej. 
K_U08 

U03 Projektuje kompozycje narzędzi promocyjnych w internecie na podstawie 

przeprowadzonej analizy sytuacyjnej dla wybranych celów działalności 

marketingowej. 

K_U06 

K_U08 



 
 
 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K01 Student uczestnicząc w przygotowaniu projektu potrafi godzić wymagania 

prawne, ekonomiczne, ekologiczne, polityczne i społeczne. 

K_K01 

K_K03 

K02 Student dostosowuje się do nowych sytuacji i warunków, podejmuje nowe 

wyzwania kreatywnego myślenia. 

K_K04 

K_K05 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Ćwiczenia: 

Narzędzia promocji w Internecie. Istota i elementy procesu komunikacji marketingowej on-line.  

Odbiorcy przekazu (demograficzny, ekonomiczny, społeczny, psychologiczny profil użytkownika 

Internetu, zachowania eklientów). Nadawcy przekazu on-line. 

Strategia promocji w Internecie. Miejsce strategii promocji on-line w systemie komunikacji 

przedsiębiorstwa z rynkiem. 

Zakres decyzji nadawcy komunikatu marketingowego w Internecie. Etapy tworzenia strategii promocji 

w Internecie. 

Rodzaje strategii promocji w cyberprzestrzeni. 

Instrumenty promocji w Internecie. Formy e-reklamy. Specyfika public relations w Internecie. 

Narzędzia promocji sprzedaży w sieci WWW. 

Budowanie lojalności klientów w Internecie. Znaczenie i typy więzi z klientami. Proces tworzenia 

lojalności klientów w Internecie. Społeczności internetowe – rodzaje, etapy tworzenia. 

Warsztaty: 

Poszukiwanie informacji i konstruowanie profilu użytkownika dla działań promocyjnych. 

Strategie promocji – analiza przykładów. 
Etapy tworzenia strategii promocji. 

Instrumenty promocyjne – analiza możliwości wykorzystania. 

Przygotowanie projektu – promocja w Internecie. 

Prezentacja i analiza przygotowanych projektów. 

 

 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Ćwiczenia/warsztaty z wykorzystaniem materiałów audio-wizualnych, studia 

przypadków, projekty realizowane indywidualne, zespołowe rozwiązywanie 

problemów. 

Literatura 

podstawowa: 

Matachowski a. Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wyd. AE. Wrocław. 2003 

Ślusarczyk S. Internet a zarządzanie marketingowe. Wyd. U.Rz. Rzeszów. 2006 

Frąckiewicz E. Marketing internetowy. PWN. Warszawa. 2006 

Kaznowski D., Nowy marketing w Internecie, Wyd. Difin, Warszawa 2007.  

Leśniewska A., Reklama internetowa. Wyd. Helion, Gliwice 2006  

Maciejowski T., Narzędzia skutecznej promocji w Internecie. Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2003. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Battelle J., Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową 

rewolucję. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

Bickerton P., Bickerton M., Pardesi U., Marketing w Internecie. Jak najlepiej 

wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług? Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2006  

 Frąckiewicz E., Marketing internetowy.Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, 2006.  

Frontczak T., Marketing internetowy w wyszukiwarkach. Wyd. Helion, Gliwice 

2006. 



 
 
 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 40 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 10 

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji 10 

Przygotowanie projektów 20 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 15 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc. Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach  

Prezentacja 

projektu 

Inne 

 

W1  x 
 

x x x  

W2  x 
 

x x x  

W3  x 
 

x x x  

U1   
 

x x x  

U2   
 

x x x  

U3   
 

x x x  

K1  
  

x x x  

K2  
  

x x x  

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: PROGRAMY KOMPUTEROWE W ANALIZIE BIZNESOWEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  specjalnościowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 35 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 
35     

 
4     

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności przez studentów 

posługiwania się wybranymi programami komputerowymi dla celów prowadzenia analiz 

finansowych i szerzej biznesowych. Poznanie funkcji niezbędnych do wykorzystania 

przy sporządzaniu biznes planów, bieżącego kontrolowania wyników prowadzonej 

działalności. Nabycie umiejętności łączenia różnych narzędzi dla właściwej prezentacji  

i obróbki danych oraz prowadzenia na nich analiz biznesowych. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W01 Ma wiedzę w zakresie sprawnego i efektywnego posługiwania się programami 

dla celów przeprowadzania analiz biznesowych. 

K_W05 

K_W07 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U01 Umie pozyskiwać i analizować dane statystyczne, finansowe i ekonomiczne, 

wykorzystuje program do oceny ekonomicznej efektywności działalności 

gospodarczej, budowy wariantów zdarzeń i do prezentacji wyników. 

K_U04 

K_U11 

U02 Ma wiedzę w zakresie metod prezentacji zjawisk ekonomicznych za pomocą 

odpowiednich narzędzi. 
1P_U11 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K01 Potrafi pracować w grupie wybierając optymalne narzędzia rozwiązania danego 

problemu. 

K_K02 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Warsztaty: 

Podstawowe programy do analizy danych biznesowych. Obsługa arkusza kalkulacyjnego. 

Wykorzystanie podstawowych funkcji. Optymalizacja ustawień arkusza, najczęściej wykorzystywane  

funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego przydatne w analizie biznesowej. 

Źródła danych do analiz biznesowych. Elektroniczne źródła danych – poszukiwanie, wiarygodność, 

sposoby dotarcia i wykorzystania. 
Analizy finansowe i ekonomiczne – pakiety programów i ich charakterystyka. Programy komputerowe 

wykorzystywane do archiwizacji danych i  tworzenia baz danych w przedsiębiorstwie. 

Kontrola finansowa z wykorzystaniem programów komputerowych. Funkcje i formuły. Wykorzystanie 

formuł tablicowych dla finansowej analizy wielowariantowej. Bilans, rachunek zysków i strat oraz 

przepływy finansowe - analiza za pomocą funkcji warunkowych: opcji szukaj wyniku, scenariuszy w 

widokach itp. 

Wykorzystanie programów komputerowych do analizy inwestycji na giełdzie i w papiery wartościowe. 

Badanie efektywności inwestycji z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.  

Programy do wizualizacji wyników w  analizie ekonomicznej dla różnych grup odbiorców. Programy 

komputerowe wykorzystywane do analizy wskaźnikowej, budowa arkuszy użytkownika z własnymi 

formułami analitycznymi. 

Omówienie założeń do samodzielnego przygotowania projektu w grupach. 

Prezentacja i analiza przygotowanych projektów. 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 35 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 15 

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji 10 

Przygotowanie projektów 20 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 15 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Warsztaty: wykonywanie zadań ze wsparciem i pod kontrolą nauczyciela 

akademickiego. Analiza przykładów, ćwiczenia dotyczące zestawień analitycznych  

i ich interpretacja, wykonywane w czasie zajęć pod kontrolą prowadzącego. 

Literatura 

podstawowa: 

Borkowski P., Excel w finansach i zarządzaniu, Wyd. ODiTK, Kraków 2007. 

Loren A., Excel-praktyczne zastosowania w biznesie, Wyd. Helion, Gliwice 2005. 

Walkenbach J., Excel 2007, Wyd. Helion, Gliwice 2007. 

Żeliński J., Analiza biznesowa praktyczne modelowanie organizacji, Wyd. Helion, 

Gliwice 2016. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Koronacki J., Ćwik J., Statystyczne systemy uczące się, WNT, Warszawa, 2005. 

Skrzypek El., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie : 

identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna Wolters Kluwer Business, 

Warszawa 2010. 



 
 
 

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Kolokwium  
Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 

Prezentacja 

projektu 

Inne 

 

W1   
 

x x x  

U1   
 

x x x  

U2   
 

x x x  

K1  
  

 x 
 

 

 



 
 
 

 

Nazwa przedmiotu: ANALIZY STATYSTYCZNE NA BAZACH DANYCH 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  specjalnościowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 35 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15 20     2 2     

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi funkcjami wybranego 

programu do obróbki statystycznej danych (np. program Statistica) 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W01 Ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania danych, 

odpowiednich dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów, pozwalających opisywać struktury i instytucje 

społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym 

uwzględnieniem wybranych instytucji oraz organizacji społecznych lub 

gospodarczych.  

K_W01 

K_W07 

W02 Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie społecznym tworzącym struktury 

społeczne, instytucje, procesy z zakresu komunikowania i działalności 

ekonomicznej. 

K_W08 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U01 Umie pozyskiwać i analizować dane statystyczne, finansowe i ekonomiczne, 

wykorzystuje program do oceny ekonomicznej efektywności działalności 

gospodarczej, budowy wariantów zdarzeń i do prezentacji  wyników. 

K_U04 

K_U11 

 

U02 Ma wiedzę w zakresie metod prezentacji zjawisk ekonomicznych za pomocą 

odpowiednich narzędzi 

K_U11 

 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K01 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem 

zawodu. 

K_K01 

K02 Posiada umiejętność uczenia się przez całe życie. K_K04 

 



 
 
 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Prezentacja podstawowych funkcjami wybranego programu do obróbki statystycznej danych (np. 

program Statistica).  

Definiowanie zmiennych, dodawanie zmiennych oraz przypadków. 

Kopiowanie etykiet wartości, wprowadzanie danych. 

 

Ćwiczenia: 

Selekcja przypadków, redefiniowanie zmiennych, wykresy. Wprowadzenie do realizacji projektów. 

Analiza jednozmiennowa, tabele wielokrotnych odpowiedzi. 

Analiza dwuzmiennowa. 

Regresja wieloraka. 

Wielowymiarowe techniki eksploracyjne: analiza czynnikowa, analiza skupień, analiza 

korespondencji, analiza głównych składowych, analiza kanoniczna. 

Prezentacja projektów. 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 35 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 10 

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji 10 

Przygotowanie projektów 15 

Przygotowanie do kolokwium 10 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  5 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład interaktywny: prezentacja multimedialna, z wykorzystaniem materiałów 

audio-wizualnych. Prezentacja treści oraz dyskusja. 

Ćwiczenia: przygotowanie indywidualnych projektów oraz prezentacja wyników 

Literatura 

podstawowa: 

Hand D., Mannila H., Smyth P., Eksploracja danych, WNT, Warszawa, 2005. 

Larose D.T., Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, 

PWN, Warszawa, 2006. 

Larose D.T., Odkrywanie wiedzy z danych. Metody i Modele eksploracji danych, 

PWN, Warszawa, 2008. 

Stanisz A., Przystępny kurs statystyki : w oparciu o program STATISTICA PL na 

przykładach z medycyny, T.1-3, Statsoft, Kraków, 2006. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Cichosz P., Systemy uczące się, WNT, Warszawa, 2000. 

Koronacki J., Ćwik J., Statystyczne systemy uczące się, WNT, Warszawa, 2005. 



 
 
 

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 

Prezentacja 

projektu 

Inne 

 

W1  x 
 

x x x  

W2  x 
 

x x x  

U1   
 

x x x  

U2   
 

x x x  

K1  
  

x x x  

K2  
  

x x x  

 



 
 
 

 

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY EWALUACJI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  specjalnościowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 25 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 
 25    

 
2     

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami realizacji badań ewaluacyjnych 

oraz przygotowanie ich do prowadzenia ewaluacji projektów i polityk publicznych  

w praktyce. Słuchacze zapoznają się z standardami jakościowymi obowiązującymi 

jednostki budżetowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W01 Ma wiedzę na temat struktur i instytucji społecznych, ekonomicznych, prawnych 

i politycznych oraz ich elementów składowych. 
K_W01 

W02 Ma podstawową wiedzę na temat narzędzi służących do analizy podstawowych 

relacji społeczno-ekonomicznych pomiędzy instytucjami we współczesnych 

społeczeństwach. 

K_W08 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U01 Potrafi wyciągnąć   społeczne i ekonomiczne wnioski  i interpretacje konkretnych 

rozwiązań społeczno-gospodarczych. 
K_U12 

U02 Posiada umiejętność generowania alternatywnych rozwiązań problemów  

z zakresu komunikacji i działań biznesowych. 
K_U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K01 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego celu. K_K04 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Warsztaty: 

Ewaluacja – podstawowe zagadnienia teoretyczne.  

Definicje ewaluacji i jej różnice pomiędzy: monitoringiem, kontrolą, audytem.   

Rodzaje ewaluacji: Ewaluacja ex-ante, mid-term, on-going, ex-post. 

Ewaluacja strategiczna i operacyjna. Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna.   

Historia badań ewaluacyjnych. Funkcje ewaluacji. 

Kryteria ewaluacji. Standardy jakości badań ewaluacyjnych. 

Mechanizmy ewaluacji programów publicznych. 

Podstawowe modele ewaluacji. 

Etapy procesu ewaluacji. Zarządzanie ewaluacją. 

Opracowanie projektu ewaluacji. 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 25 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 5 

Przygotowanie projektów 10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne 

 

W1  x 
 

x x  

W2  x 
 

x x  

U1   
 

x x  

U2   
 

x x  

K1  
  

 x  

 

Metody 

dydaktyczne: 

Podczas zajęć omawiana jest literatura podstawowa, studenci rozwiązują 

zagadnienia problemowe, studenci dyskutują nad autorskimi projektami. 

Literatura 

podstawowa: 

Kościelecki P., Warzybok B. (red.) Jak ewaluować i monitorować efekty projektów 

sektora B+R i szkolnictwa wyższego, Wyd. Ośrodek Przetwarzania Informacji, 

Warszawa 2011. 

Olejniczak K., Kozak M., Lendzion B. (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji 

publicznych. Podręcznik akademicki, Wyd. WaiP, Warszawa 2008. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Mazur S. (red.), Ewaluacja funduszy strukturalnych – perspektywa regionalna, 

Wyd. MSAP, Kraków 2007. 

Haber A. (red.),, Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, Wyd. PARP,  

Warszawa 2007. 



 
 
 

 

Nazwa przedmiotu: MARKETING W SOCIAL MEDIA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 35 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15 20     1 2     

Cel zajęć: 

 

Po zaliczeniu przedmiotu student powinien umieć: wskazać odpowiednie działania dla 

organizacji w poszczególnych mediach społecznościowych, stworzyć zarys kampanii 

marketingowej z uwzględnieniem mediów społecznościowych, mierzyć efekty  

i skuteczność działań marketingowych w mediach społecznościowych. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W01 Student zna podstawy teoretyczne projektowania systemu komunikacji 

przedsiębiorstwa z rynkiem   

K_W02 

K_W05 

W02 Student zna możliwości wykorzystywania mediów społecznościowych  

w działalności marketingowej przedsiębiorstwa 
K_W01 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U01 Student potrafi przeanalizować przydatność poszczególnych mediów 

społecznościowych pod kątem kampanii reklamowej 
K_K02 

U02 Posiada umiejętność wykorzystania możliwości mediów społecznościowych do 

działań marketingowych. Potrafi samodzielnie planować i animować prowadzenie 

takich działań  

K_K12 

U03 Student potrafi przygotować kampanię promocyjną organizacji lub produktu  

w środowisku mediów społecznościowych 
K_K05 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K01 Student potrafi efektywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji grupowych 

zadań projektowych dotyczących funkcjonowania współczesnych podmiotów 

gospodarczych oraz gospodarki, jako całości w warunkach postępującego 

umiędzynarodawiania działalności gospodarczej i rozwoju procesów 

integracyjnych 

K_U02 

K_U05 



 
 
 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Przypomnienie najważniejszych pojęć z zakresu marketingu 

Media społecznościowe, a rozwój koncepcji Web 2.0 i 3.0 

Społeczności, a media społecznościowe – porównanie koncepcji 

Omówienie cech i funkcjonalności najpopularniejszych mediów społecznościowych: Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn 

Nowe kierunki rozwoju mediów społecznościowych (m.in. TikTok, Snapchat, Reddit) 

Marketing osobisty (personal branding) i employer branding 

Obsługa klienta w mediach społecznościowych 

Prosumenci i współtworzenie wartości z klientami 

Zarządzanie kryzysem w mediach społecznościowych 

 

Ćwiczenia: 

Zajęcia organizacyjne. Omówienie warunków zaliczenia przedmiotu. Podział grupy na zespoły. 

Przypomnienie najważniejszych pojęć z zakresu marketingu 

Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych i kierunki ich rozwoju – dyskusja. 

Przedstawienie Case Study udanego lub nieudanego wykorzystania mediów społecznościowych w 

marketingu wraz z dyskusją i propozycjami usprawnień 

Przygotowanie projektu kampanii marketingowej wybranego przedsiębiorstwa, wykorzystującej media 

społecznościowe 

Prezentacja gotowych projektów wraz z dyskusją 

Ocena prac i podsumowanie zajęć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod 

aktywizujących, Dyskusja na zajęciach, Aktywność na zajęciach, Praca w grupie, 

Studia przypadków, Projekt.  

Literatura 

podstawowa: 

Podlaski A., Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social 

media, Wyd. Helion, Warszawa 2011. 

Żukowski M., Twoja firma w social mediach Podręcznik marketingu internetowego 

dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Helion, Warszawa 2016. 

A.Miotk, Skuteczne social media: prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, 

Helion, Gliwice 2013; 

Literatura 

uzupełniająca: 

Źukowski M., Ty w social mediach. Podręcznik budowania marki osobistej dla 

każdego, One Press, Warszawa 2017. 

Safko L., Brake D.K. (2009), The Social media bible: tactics, tools, and strategies 

for business success, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2009 

Sobociński M.,Wirtualne społeczności jako źródło przewagi konkurencyjnej (w:) 

M. Sipa, K. Wolniakowska (red.), Budowanie przewagi konkurencyjnej przez 

podmioty na rynku krajowym i zagranicznym, Seria Monografie nr 257, 

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012. 



 
 
 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 35 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 5 

Przygotowanie projektów 15 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  5 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 

 

Prezentacja 

projektu 

 

W1  x 
 

x x x 

W2  x 
 

x x x 

U1   
 

x x x 

U2   
 

x x x 

U3   
 

x x x 

K1  
  

x x x 

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: PROJEKT DYPLOMOWY 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V i VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  specjalnościowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 
Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

ZAO 
Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

    40      4  

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do opracowania i sporządzenie konkretnego 

zadania badawczego/praktycznego z zakresu nauk ekonomicznych. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Student ma wiedzę na temat metodologii badań z zakresu ekonomii 

umożliwiającą mu przygotowanie projektu badawczego. 

K_W05 

K_W08 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Student prawidłowo zbiera informacje, dokonuje interpretacji zaobserwowanych 

zjawisk, diagnozuje problemy ekonomiczne. 
K_U01  

U2 Student wykazuje się umiejętnością korzystania z przepisów prawnych w celu 

rozwiązania konkretnego zadania praktycznego. Przygotowuje projekt 

z uwzględnieniem norm moralnych. 

K_U02 

U3 Stosuje poznane metody i techniki pozyskiwania, wykorzystywania oraz ochrony 

danych osobowych. 
K_U11 

U4 Potrafi zastosować poznane metody i narzędzia badawcze charakterystyczne dla 

nauk ekonomicznych. 
K_U11 

U5 Przygotowuje projekt stanowiący rozwiązanie konkretnego problemu 

praktycznego. 

K_U01 

K_U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Student ma świadomość znaczenia wiedzy w przygotowywaniu projektu                       

z zakresu ekonomii. 
K_K05 

K2 Współpracuje w grupie, przyjmując w niej różne role. Przejawia działania 

inicjujące i moderujące prace w grupie.  
K_K02 



 
 
 

K3 Jest świadomy odpowiedzialności etycznej za podejmowane działania badawcze. K_K01 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Dyskusja dydaktyczna, praca pisemna, praca z podręcznikiem. 

 
 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

 

 

Literatura 

uzupełniając

a: 

Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe 

i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013. 
Gregor B., Grzegorczyk M., Trzmielak D. M., Transfer wiedzy i technologii z organizacji 

naukowo-badawczych do przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 

2016, dostęp: https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/23113/%5B1%5D-

162_Trzmielak_Transfer%20wiedzy.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 40 

Konsultacje 10 

Przygotowanie projektów 30 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal. wraz z obecnością 10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

Wymagania 

wstępne: 

Zakres wiedzy dotyczący kierunku i wybranej specjalności 

  

Projekt dotyczący badań z zakresu nauk ekonomicznych. 

Definicje, rodzaje, zastosowanie. 

Struktura projektu. Idea, diagnoza, operacjonalizacja, realizacja, ewaluacja. 

Diagnoza problemu. Opis, ocena, konkluzja, postulowanie, hipoteza. 

Wybór metod i technik wykorzystywanych w procesie diagnozowania. Obserwacja, wywiad, ankieta, 

analiza dokumentów. 

Operacjonalizacja projektu. Cel główny, cele szczegółowe, działania, wskaźniki, zasoby, partnerzy, 

metody i techniki, kosztorys, narzędzia oceny, czas realizacji. 

Realizacja projektu. Wzajemna komunikacja, konflikty interpersonalne, dysponowanie środkami 

finansowymi, monitorowanie. 

Ewaluacja i zamknięcie projektu, odpowiedniość, przygotowanie projektu, efektywność, skuteczność, 

wpływ, trwałość. 

Metodologia projektów. Identyfikacja, planowanie, opracowanie, finansowanie, realizacja, ewaluacja. 

Przykłady projektów. 

Konstruowanie i realizacja wybranego projektu. Diagnozowanie problemu, przygotowanie projektu w 

zespołach, realizacja projektu 

  

Literatura 

podstawowa: 

Zalecenia do pisania projektu dyplomowego dostępne na stronie internetowej uczelni. 

R. Wojciechowska, T. Nowogródzka, I. Miciuła, Metodologia badań naukowych w naukach 

ekonomicznych, Texter 2016.  

R. Milic-Czerniak (red.), Badania marketingowe. Nowe metody badań i 

zastosowania, Difin, Warszawa 2019. 

  



 
 
 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia 

się 

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

 zal. z oc.  Kolokwium  
Prace 

kontrolne 

Projekt 

dyplomowy 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne 

 

W1  
  

x   

U1  
  

x   

U2  
  

x   

U3    x   

U4    x   

U5    x   

K1  
  

x   

K2    x   

K3    x   

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: E-HANDEL 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  specjalnościowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 35 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 
35     

 
3     

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest dostarczenia słuchaczom wiedzy umożliwiającej budowanie strategii 

oraz prowadzenie działalności gospodarczych przy wykorzystywaniu rozwiązań 

teleinformatycznych, szczególnie sieci Internetu. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Charakteryzuje podstawowe modele biznesowe w Sieci (B2B, B2C, 

C2B, C2C) ze specyfikacją przykładowych implementacji. 
K_W04 

W2 Rozpoznaje podstawowe mechanizmy personalizacji stron internetowych 

(cookies, logowanie) i przedstawia ich rolę w pozyskiwaniu informacji 

marketingowej. 

K_W06 

W3 Identyfikuje zagrożenia w środowisku sieciowym związane z ochroną 

własności intelektualnej i obowiązujące uregulowania prawne (w tym 

międzynarodowe) w tym zakresie. 

K_W03 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Tworzy typowe projekty wortali/portali do realizacji ogólnych celów 

informacyjnych jak też zdefiniowanych specyficznych celów w różnych 

organizacjach w tym między innymi: gospodarczo – biznesowych, organizacji 

NGO, administracji jak też dla potrzeb indywidualnych i społeczności 

internetowych. 

K_U05 

 

U2 Stosuje podstawowe techniki pozycjonowania SEO w Internecie w kreowaniu 

wizerunku marketingowego organizacji jak też marki produktu (branding). 
K_U09 

U3 Wykorzystuje podstawowe techniki i technologie IT w przygotowaniu i edycji 

grafiki, logotypów, w przygotowaniu materiałów informacyjno-marketingowych 

dla środowiska Sieci i poza nim. 

K_U11 



 
 
 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Manifestuje zachowaniem i wypowiedzią świadomość oraz zrozumienie dla 

znaczenia Internetu jako środowiska kreowania procesów społecznych  

i biznesowych. 

K_K04 

K_K05 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Ćwiczenia: 

Charakterystyka i definicje handlu elektronicznego (B2B, B2C, C2B, C2C); 

przykłady rozwiązań handlu elektronicznego; szanse i bariery rozwoju handlu elektronicznego. 

Nowe sposoby komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem; uniwersalizm stron 

WWW; reklama; public relations; promocja sprzedaży; sprzedaż przez Internet i polityka cenowa. 

Kreowania wizerunku firmy i marki za pomocą Internetu - Marketing "one-to-one"; wykorzystanie 

mechanizmu personalizacji witryn. 

Modele biznesu w sieci: Portale internetowe; katalogi tematyczne; wyszukiwarki; platformy 

biznesowe; prasa on-line. 

Strategie związane z rynkiem reklamy internetowej: Planowanie kampanii 

reklamowej w Internecie; dobór nośników reklamy; techniczne aspekty kampanii internetowej; 

realizacja internetowej kampanii reklamowej; sieci "adserverowe"; analiza wyników kampanii 

reklamowej; przykłady największych kampanii komercyjnych; 

Sprecyzowanie wymagań dla witryny firmowej, określenie metod i środków 

wyrazu -wymogi formalne, funkcjonalne, estetyczne, biznesowe i marketingowe. 

Ocena możliwości zastosowań i wybór serwera zdalnego. 

Zapoznanie się z możliwościami wybranych systemów CMS. 

Zarządzanie i konfiguracja serwera zdalnego. Instalacja i podstawowa konfiguracja systemu CMS. 

Podstawy administrowania w systemie CMS, dodawanie nowych sekcji kategorii i artykułów 

zarządzanie czasem publikacji i dostępnością. 

Zarządzanie i modyfikacja menu. Zarządzanie pozycjami i widocznością modułów. 

Przenoszenie plików - dokumentów na serwer. Obsługa i konfiguracja wybranych aplikacji FTP oraz 

użycie Menadżera (biblioteki) mediów. 

Edycja grafik i multimediów na potrzeby portalu - zapoznanie się z obsługą i możliwościami 

darmowych aplikacji. 

Modyfikacja portalu poprzez szablony stron. Tworzenie i dostosowywanie grafik nagłówkowych i 

banerów. 

Podstawy SEO - pozycjonowanie witryny. 

Rozbudowa funkcjonalności portalu CMS poprzez dodawanie wybranych 

modułów i komponentów (galeria, księga gości, forum, blog, …). 

Handel elektroniczny. Implementacja wybranych modułów e-sklepu. 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Ćwiczenia prowadzone w całości przy stanowiskach komputerowych, obejmują 

opracowanie pod kierunkiem prowadzącego kompleksowego serwisu internetowego 

zgodnie z wymaganiami i implementacją niezbędnych komponentów  

e-biznesowych. 

Literatura 

podstawowa: 

Guziur P., Marketing w Internecie. Strategie dla małych i dużych firm, Helion 2010. 

Majewski P., Czas na e-biznes Helion 2007. 

Pankiewicz K., E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzać pożądanie 

klientów i zazdrość konkurencji. Helion 2008. 

Frankowski P., Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja, Helion, 2010. 

Lis M., Joomla! 1.6. Prosty przepis na własną stronę WWW, Helion, 2011. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Łebkowski M., E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image'u  

w biznesie, Helion 2009. 

Lis M., Joomla! 1.6. Ćwiczenia, Helion, 2011. 

Kyciak W., Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II, 



 
 
 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 35 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 15 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal. wraz z obecnością 10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 15 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty kształcenia  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na 

zajęciach 

Prezentacja 
Inne 

 

W1  x 
 

 x   

W2  x 
 

 x   

W3  x 
 

 x   

U1  x 
 

 x   

U2  x 
 

 x   

U3  x 
 

 x   

K1  
  

 x 
 

 

 

Helion 2010. 

Dutko M., E-biznes. Poradnik praktyka, Helion 2010. 

Seda C., Sprzedaż online, Jak wzmocnić swoja pozycje w Internecie, ONE Press, 

Gliwice 2008. 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE W E-HANDLU 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  specjalnościowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15 25     2 2     

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi 

elektronicznej wymiany informacji oraz zarządzania modelami e-biznesu  

w przedsiębiorstwie. Ponadto mierzenia efektywności i jej podnoszenia  

w realizacji projektów e-biznesowych. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Student zna i wyjaśnia główne pojęcia z funkcjonowaniem platform  

e-biznesowych w zarządzaniu oraz operuje najważniejszymi standardami 

wymiany informacji. 

K_W04 

K_W05 

K_W06 

W2 Zna i klasyfikuje modele e-biznesowe oraz buduje biznes plan dla projektu  

e-handlu.  
K_W08 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 
Klasyfikuje i odtwarza metody poprawy efektywności projektu e-handlowego. 

K_U06 

K_U08 

U2 Posiada umiejętność przygotowania dokumentów z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, zasad gromadzenia różnych źródeł danych, 

ich opisu i interpretacji oraz wnioskowania na bazie literatury przedmiotu. 

K_U01 

K_U12 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Student współdziała i pracuje w grupie oraz myśli i działa w sposób 

przedsiębiorczy komunikując się z otoczeniem. Dostosowuje się do nowych 

sytuacji i warunków, podejmuje nowe wyzwania kreatywnego myślenia.  

K_K02 

K_K04 

K_K06 

 
 



 
 
 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Wykorzystania platform elektronicznej wymiany informacji we współczesnym zarządzaniu – definicje, 

historia, podziały, stan obecny. 

Wpływ e-biznesu na społeczeństwo – społeczeństwo informacyjne i gospodarka elektroniczna. 

Elektroniczna wymiana informacji (EDI) – definicja i podział systemów EDI, budowa przewagi 

biznesowej poprzez implementację EDI, Standardy automatycznego gromadzenia danych (Automatic 

Data Capture), przegląd standardów elektronicznej wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami 

(UN/EDIFACT, ANSI X.12, XML/EDI, Pliki płaskie), trendy w rozwoju EDI. 

Wpływ modeli wymiany informacji na zarządzanie wartością firmy – Standardy obiegu informacji 

wykorzystywane w łańcuchach dostaw, handlu międzynarodowym, logistyce, sprzedaży. 

Znaczenie modelu semantycznej sieci internetowej w zarządzania przedsiębiorstwem – Integracja 

danych pomiędzy aplikacjami webowymi. Zapis kontekstu informacji. Standardy wymiany danych 

semantycznych. Wykorzystanie semantycznego opisu danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

Modele e-biznesu w przedsiębiorstwie: Modele handlu elektronicznego: Wyróżniki handlu 

elektronicznego w stosunku do tradycyjnego. Przegląd modeli biznesowych handlu elektronicznego 

(pasaże handlowe, agregatory (porównywarki cen), aukcje internetowe, giełdy wirtualne usług, etc.). 

Modele e-biznesu w przedsiębiorstwie: Modele bankowości elektronicznej  

i płatności elektronicznych — Co to jest bankowość elektroniczna?, Wykorzystanie bankowości 

elektronicznej w różnych obszarach przedsiębiorstwa. Przegląd modeli bankowości i płatności 

elektronicznych – od bankowości elektronicznej do platform wymiany walut. Trendy rozwoju 

płatności elektronicznych w Polsce. 

Modele e-biznesu w przedsiębiorstwie: Platformy usług wirtualnych. Zalety i wady budowy start-

up’ów. Cykl życia projektów start-up. Finansowanie projektów typu start-up. Przegląd modeli 

biznesowe wykorzystywanych w projektach usług wirtualnych (freemium, grywalizacja, sieci 

społeczne, etc.). Kryteria doboru modeli biznesowych w platformach usług wirtualnych. 

 

Ćwiczenia: 

Przygotowanie do realizacji projektu e-biznesowego typu startup metodologią Customer Development. 

Przydział tematów do zespołów. Omówienie koncepcji realizacji 
Identyfikacja potencjalnych barier komunikacyjnych pomiędzy organizacjami w przypadku przejęcia 

firmy – analiza przypadku. 
Omówienie stanu realizacji projektów, identyfikacja problemów, kontrola realizacji zadań w 

zespołach.  

Zapoznanie się z podstawowymi mediami komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami na poziomie 

hardware (światłowód, kable), softwarowym (protokoły wymianych danych: TCP/IP, ATM, ADSL) 

oraz architektury (LAN, WAN) konieczne do połączenia z systemami. – analiza przypadku. 

Prezentacja projektów i dyskusja nad nimi. 

Budowa media planu dla projektu e-biznesowego – Analiza otoczenia z wykorzystaniem danych z 

narzędzi Google Adplanner, Megapanel.  

Prognozowanie ruchu internetowego z wykorzystaniem narzędzi Google Trends, Google Insight for 

Search, Google Keywords Tool. 

Budowa strategii zaangażowania klienta w portalach społecznościowych przy pomocy analitycznych. 

Przeprowadzenie testu użyteczności wykonanego w ramach DL na grupie użytkowników. Omówienie 

wyników. 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład jest prowadzony z wykorzystaniem technik multimedialnych. 

Ćwiczenia mają na celu realizacja projektu e-biznesowego typu startup dla 

wybranego problemu ekonomicznego.  

Literatura 

podstawowa: 

Frąckiewicz E., Marketing internetowy, Warszawa, 2006 

Kaushik A., Godzina dziennie z Web analytics. Stwórz dobrą strategię 

marketingową,  Wyd. Helion, Gliwice 2009 

Olszak C., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2007 

Kierzkowska P., E-biznes. Relacje z klientem, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008 



 
 
 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 40 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 10 

Przygotowanie projektów 20 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal. wraz z obecnością 15 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

  

zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na 

zajęciach 

Prezentacja 
Inne 

 

W1  x 
 

x x   

W2  x 
 

x x   

U1   
 

x x   

U2   
 

x x   

K1  
  

 x 
 

 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

Dutko M., E-biznes. Poradnik praktyka. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010 

Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: PROGRAMY KOMPUTEROWE W E-BIZNESIE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  specjalnościowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 35 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 
 35    

 
 4    

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności przez studentów posługiwania się 

wybranymi programami komputerowymi dla celów prowadzenia analiz  

w szeroko rozumianym e-biznesowych. Poznanie funkcji pozwalających na 

przeprowadzanie analiz danych statystycznych, finansowych, oceny efektywności 

planowanych działań i inwestycji. Nabycie umiejętności łączenia różnych narzędzi dla 

właściwej prezentacji i obróbki danych oraz prowadzenia na nich analiz biznesowych. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Ma wiedzę w zakresie sprawnego i efektywnego posługiwania się programami 

dla celów przeprowadzania analiz biznesowych w tym dla analiz działalności 

biznesowej w sieci. 

K_W01 

K_W05 

K_W07 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Umie pozyskiwać i analizować dane ekonomiczne w, wykorzystuje program do 

oceny ekonomicznej efektywności działalności gospodarczej, budowy 

wariantów zdarzeń i do prezentacji wyników. 

K_U03 

K_U11 

 

U2 Ma wiedzę w zakresie metod reprezentacji zjawisk ekonomicznych za pomocą 

odpowiednich narzędzi. 

K_U09 

K_U11 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Pracuje w grupie wybierając optymalne narzędzia do rozwiązania danego 

problemu. 

K_K02 

K_K03 

 

 

 

 



 
 
 

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Warsztaty: 

Obsługa arkusza, optymalizacja ustawień arkusza, podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego 

wykorzystywane w analizie biznesowej. 

Metodyka i problematyka projektów. 
Programy do sporządzania analiz dotyczących wymiany handlowej i projektowania produkcji. 

Programy wykorzystywane do analizy kosztów. 

Programy do kontrola kredytów. Funkcje i formuły zliczające raty, odsetki i okresy kredytowania. 

Wykorzystanie formuł tablicowych dla analizy wielowariantowej kredytów. 

Sprawozdania finansowe - analiza za pomocą funkcji warunkowych: opcji szukaj wyniku, scenariuszy 

w widokach. 

Badanie efektywności inwestycji z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Analiza NPV, wskaźniki 

efektywnościowe. 

Wykorzystanie tabel przestawnych w analizie ekonomicznej i interpretacja danych. Wykorzystanie 

programów w tworzeniu baz danych w e-biznesie. 

Analiza finansowa firm notowanych na giełdzie - wykorzystywane wskaźniki, budowa arkuszy 

użytkownika z własnymi formułami analitycznymi. 

Prezentacja projektów i ich omówienie. 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 35 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 10 

Przygotowanie projektów 20 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 20 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  Kolokwium  
Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 
Prezentacja 

Inne 

 

W1  x 
 

x x   

U1  x 
 

x x   

U2  x 
 

x x   

K1  
  

 x   

Metody 

dydaktyczne: 

Analiza przypadków, ćwiczenia wykonywane w czasie zajęć pod kontrolą 

prowadząceg,o metodyka do sporządzenia projektu. 

Literatura 

podstawowa: 

Borkowski P., Excel w finansach i zarządzaniu, Wyd. ODiTK, Kraków 2007. 

Loren A., Excel - praktyczne zastosowania w biznesie, Wyd. Helion, Gliwice 2005. 

Walkenbach J., Excel 2007, Wyd. Helion, Gliwice 2007. 

Misztal A. Funkcjonowanie E - biznesu. Wyd. U. Sz. Szczecin. 2014 E - book 

Literatura 

uzupełniająca: 

Koronacki J., Ćwik J., Statystyczne systemy uczące się, WNT, Warszawa, 

2005. 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: PROJEKT MIKROBIZNESU 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: NIESTACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  specjalnościowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 35 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15 20     2 2     

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest osiągnięcie trwałych efektów kształcenia w obszarze 

zaprojektowania pod względem koncepcji, prawnym, finansowym i marketingowym 

projektu mikrobiznesu. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Zna zasady oraz problemy tworzenia i rozwijania indywidualnej 

przedsiębiorczości. 
K_W02 

W2 Ma podstawowa wiedzę i umie z zakresu prawa, marketingu i finansów  

w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej. 

K_W02 

K_W03 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Posiada umiejętność opracowania i wdrożenia projektu gospodarczego K_U06 

U2 
Posiada umiejętność generowania alternatywnych rozwiązań problemów 

K_U08 

K_U12 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 W sposób kreatywny przygotowywać i skutecznie realizować różne projekty 

społeczno-ekonomiczne. 

K_K04 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Wykład: 

Koncepcja projektowania biznesu w oparciu o potrzeby użytkownika. 

Obszary wiedzy zarządzania projektem. Fazy projektu oraz cykl życia projektu.   

Analiza zależności pomiędzy przychodami, kosztami a zyskiem w działalności gospodarczej – próg 

rentowności, zyski operacyjne. 

Prawne aspekty prowadzenia działalności. 

Źródła finansowania i koszty. 

Kontekst projektu, interesariusze projektu, procesy zarządzania projektem. 

 

Ćwiczenia: 

Przygotowanie do realizacji projektu - fazy projektu oraz cykl życia projektu.   

Analiza ryzyka i działania zapobiegające. 

Zarządzanie projektem czynniki powodzenia projektu. 

Przygotowanie projektów. 

Prezentacja projektów. 

Podsumowanie zajęć analiza wyników. 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 35 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 10 

Przygotowanie projektów 20 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal. wraz z obecnością 10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 20 

Godziny razem:  100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład interaktywny: prezentacja multimedialna, z wykorzystaniem materiałów 

audio-wizualnych. Prezentacja treści oraz dyskusja. 

Ćwiczenia: przygotowanie projektów i ich prezentacja. 

Literatura 

podstawowa: 

Gołębiowski T. Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Wyd. SGH. Warszawa. 

2008 

Pawlak M., Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2014 

Trocki M., Organizacja projektowa, SGH, Warszawa 2013 

Kopczewski M., Alfabet zarządzania projektami, Onepress, Gliwice 2015 

Literatura 

uzupełniająca: 

Trocki M.,  Bukłaha E., Grucza B.,  Juchniewicz M., Wyrozębski P., Nowoczesne 

zarządzanie projektami, SGH, Warszawa 2012 



 
 
 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

 zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na 

zajęciach 

Prezentacja 
Inne 

 

W1  x 
 

x x   

W2  x 
 

x x   

U1   
 

x x   

U2   
 

x x   

K1  
  

 x 
 

 

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: METODY PROJEKTOWANIA JAKOŚCI USŁUG 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Jarosiński Marek dr Jarosiński Marek specjalnościowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 18 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 2 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 
 25    

 
 2    

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami projektowania jakości usług, 

szczególnie usług oferowanych w Internecie. Słuchacze zapoznają się z standardami 

jakościowymi i nowoczesnymi metodami projektowania skierowanymi na potrzeby 

klienta. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku 

studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Student zna genezę i główne założenia nauki o jakości. K_W01 

W2 Rozróżnia współczesne metody zarządzania jakością. K_W04 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Potrafi stworzyć podstawową dokumentację oraz wspierać procesy zarządzania 

jakością. 

K_U01 

K_U08 

U2 
Potrafi posługiwać się narzędziami rozwiązując problemy związane z jakością. 

K_U11 

K_U12 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji określonego celu. K_K04 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

Ćwiczenia: 

Koncepcja systemu zarządzania jakością. Międzynarodowe standardy. 

Dokumentowanie systemu zarządzania jakością - cel i przeznaczenie dokumentacji SZJ, najważniejsze 

dokumenty wymagane przez normy ISO 

Badanie zgodności – Audyty wewnętrzne i zewnętrze. Planowanie Audytów, Działania korygujące i 

korekcyjne. 

Metody i narzędzia zarządzania i kontroli jakości. 

Psychologiczne aspekty zarządzania jakością. 

Jakość a jej postrzeganie przez użytkownika końcowego. 

Wprowadzenie do realizacji projektu – budowa zespołów projektowych.  

Realizacja projektów z wykorzystaniem przygotowanych założeń. 

Prezentacja przygotowanych projektów. 

Podsumowanie ćwiczeń – wnioski. 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 25 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 5 

Przygotowanie projektów 10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 5 

Godziny razem: 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Podczas zajęć ćwiczeniowych studenci rozwiązują zagadnienia problemowe, 

dyskutują nad autorskimi projektami. 

Literatura 

podstawowa: 

Opolski K. Zarządzanie jakością w usługach publicznych. CeDeWu. Warszawa. 2004 

Cyrek M. Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy. Wyd. U.Rz. 

Rzeszów. 2012 

Hamrol A., Mantura W., Zarzadzanie jakością̨. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 

2012.  

Łańcucki J., Podstawy kompleksowego zarzadzania jakością̨, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.  

Ćwiklicki M., Obora H., Metody TQM w zarzadzaniu firmą, Poltext, Warszawa 

2009.  

Literatura 

uzupełniająca: 

Łuczak J., ISO 9000 łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości, 

Wydawnictwo Forum, Poznań 2000.  

Szczepańska K., TQM w zarzadzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 

2010.  



 
 
 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

 zal. z oc.  Zaliczenie 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność 

na zajęciach 
Prezentacja 

Inne 

 

W1   
 

x x   

W2   
 

x x   

U1   
 

x x   

U2   
 

x x   

K1  
  

 x 
 

 

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY W INTERNECIE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY  

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  specjalnościowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 35 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15 20     1 2     

Cel zajęć: 

 

Nabycie wiedzy z zakresu psychologii, która pomaga w zrozumieniu zachowania klienta 

w procesie dokonywania zakupu w Internecie. Zapoznanie z najważniejszymi 

technikami wpływu społecznego, pogłębienie wiedzy odnośnie skutecznej perswazji. 

Studenci będą wiedzieli w jaki sposób mogą, zgodnie z etyką handlową wpływać na 

decyzje podejmowane przez kupującego. Nabycie przez uczestników poszerzonej 

wiedzy z zakresu modeli sprzedaży i śledzenia ścieżek klienta podczas zakupów  

w Internecie, procesu sprzedażowego i posprzedażowego. Wzbogacenie umiejętności 

komunikacyjnych studentów poprzez udział w ćwiczeniach i analizie przypadków, 

dotyczących technik i narzędzi w procesie sprzedażowym. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu marketingu w systemie nauk społecznych 

oraz o jego podmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi 

dyscyplinami. 

K_W01 

 

W2 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające zjawiska 

i procesy związane z działalnością marketingową i biznesem elektronicznym. 

K_W04 

 

W3 Zna i rozumie różnorodne, złożone rozwiązania organizacyjne konieczne  

w prowadzeniu działań marketingowych i biznesowych w sieci Internetu 

K_W06 

 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Przygotowuje plan działań dotyczący zadań marketera i kierowanego zespołu, 

realizacji projektów w biznesie elektronicznym z uwzględnieniem zmiennych, 

dających się przewidzieć warunków 

K_U05 

 

U2 Wykonuje projekty marketingowe i biznesowe dedykowane do realizacji  

w sieci Internetowej, w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach 

realizacji. 

K_U06 

 

 



 
 
 

U3 Kieruje małym zespołem realizującym zadania marketingowe i  projekty  

w biznesie elektronicznym w zmiennych, ale przewidywalnych warunkach 

K_U07 

 

U4 Analizuje i ocenia przebieg oraz efekty realizowanych zadań marketingowych 

oraz projektów w biznesie elektronicznym i wprowadza odpowiednie korekty 

K_U08 

 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Ma kompetencje dotyczące etycznego postępowania w działaniach 

marketingowych i biznesowych w sieci. 

K_K01 

 

K2 Ma kompetencje do realizacji pracy w zespole, współdziałania  

i koordynowania pracy. 

K_K02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Znajomość podstaw marketingu. 

Wykład: 

Wstęp do psychologii sprzedaży 

Badanie zachowania konsumentów w procesie sprzedaży 

Analiza czynników i procesów, które mają wpływ na decyzje konsumenckie 

Poznanie potrzeb klienta z wykorzystaniem narzędzi internetowych 

Budowanie relacji sprzedający – klient poprzez stronę www, sklep internetowy i media 

społecznościowe 

Tworzenie strategii i stosowane taktyki w relacjach z klientami w Internecie 

Postawy i zachowania klientów w procesie podejmowania decyzji zakupu w Internecie 

 

Ćwiczenia: 

Wybrane zagadnienia z psychologii zachowania konsumentów w procesie sprzedaży. Charakterystyka 

i ich rozpoznawanie.   

Modele sprzedaży – różnice i ograniczenia w zależności od celów biznesowych. 

Cele klienta a cele biznesowe firmy. Budowanie persony i jej charakterystyk. 

Emocjonalne aspekty procesu podejmowania decyzji zakupu w Internecie. 

Śledzenie ścieżki zakupu przez klienta – sposoby identyfikacji 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia: zespołowe 

rozwiązywanie problemów. Studia (analizy) przypadków z prezentacja pracy 

zespołów. 

Literatura 

podstawowa: 

Sandler D. H., Zasady Sandlera. 49 ponadczasowych zasad sprzedaży, Wyd. Wolters 

Kluwer Polska, Warszawa 2014. 

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2016. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Grzybek R., „Magia sprzedaży - techniki i ćwiczenia”, Wydawnictwo MT Biznes, 

Warszawa 2017. 

Pink D. H., Jak być dobrym sprzedawcą. Zaskakująca prawda o wywieraniu 

wpływu na ludzi, Wyd. Studia EMKA, Warszawa 2014. 



 
 
 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 35 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń / laboratoriów / warsztatów 10 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal.  10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 15 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia 

się 

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

zal. z oc.  
Zaliczenie 

ustne  

Prace 

kontrolne 

Projekty 

i debata 

warsztatowa 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne 

 

W1  x x  x  

W2  x x  x  

W3  x x  x  

U1  
 

x  x  

U2  
 

x  x  

U3   x  x  

U4   x  x  

K1  
  

 x  

K2     x  

 



 
 
 

 

 

Nazwa przedmiotu: PROJEKT DYPLOMOWY 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH 

Kierunek: MARKETING I BIZNES ELEKTRONICZNY 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V i VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

  specjalnościowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 
Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

ZAO 
Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

    40      4  

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do opracowania i sporządzenie konkretnego 

zadania badawczego/praktycznego z zakresu nauk ekonomicznych. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Odniesienie do 

efektów 

właściwych dla 

kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

W1 Student ma wiedzę na temat metodologii badań z zakresu ekonomii 

umożliwiającą mu przygotowanie projektu badawczego. 

K_W05 

K_W08 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U1 Student prawidłowo zbiera informacje, dokonuje interpretacji zaobserwowanych 

zjawisk, diagnozuje problemy ekonomiczne. 
K_U01  

U2 Student wykazuje się umiejętnością korzystania z przepisów prawnych w celu 

rozwiązania konkretnego zadania praktycznego. Przygotowuje projekt 

z uwzględnieniem norm moralnych. 

K_U02 

U3 Stosuje poznane metody i techniki pozyskiwania, wykorzystywania oraz ochrony 

danych osobowych. 
K_U11 

U4 Potrafi zastosować poznane metody i narzędzia badawcze charakterystyczne dla 

nauk ekonomicznych. 
K_U11 

U5 Przygotowuje projekt stanowiący rozwiązanie konkretnego problemu 

praktycznego. 

K_U01 

K_U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K1 Student ma świadomość znaczenia wiedzy w przygotowywaniu projektu                       

z zakresu ekonomii. 
K_K05 

K2 Współpracuje w grupie, przyjmując w niej różne role. Przejawia działania 

inicjujące i moderujące prace w grupie.  
K_K02 



 
 
 

K3 Jest świadomy odpowiedzialności etycznej za podejmowane działania badawcze. K_K01 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Dyskusja dydaktyczna, praca pisemna, praca z podręcznikiem. 

 
 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

 

 

Literatura 

uzupełniając

a: 

Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe 

i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013. 
Gregor B., Grzegorczyk M., Trzmielak D. M., Transfer wiedzy i technologii z organizacji 

naukowo-badawczych do przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 

2016, dostęp: https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/23113/%5B1%5D-

162_Trzmielak_Transfer%20wiedzy.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 40 

Konsultacje 10 

Przygotowanie projektów 30 

Przygotowanie do egzaminu/ zal. z oc. / zal. wraz z obecnością 10 

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

Wymagania 

wstępne: 

Zakres wiedzy dotyczący kierunku i wybranej specjalności 

  

Projekt dotyczący badań z zakresu nauk ekonomicznych. 

Definicje, rodzaje, zastosowanie. 

Struktura projektu. Idea, diagnoza, operacjonalizacja, realizacja, ewaluacja. 

Diagnoza problemu. Opis, ocena, konkluzja, postulowanie, hipoteza. 

Wybór metod i technik wykorzystywanych w procesie diagnozowania. Obserwacja, wywiad, ankieta, 

analiza dokumentów. 

Operacjonalizacja projektu. Cel główny, cele szczegółowe, działania, wskaźniki, zasoby, partnerzy, 

metody i techniki, kosztorys, narzędzia oceny, czas realizacji. 

Realizacja projektu. Wzajemna komunikacja, konflikty interpersonalne, dysponowanie środkami 

finansowymi, monitorowanie. 

Ewaluacja i zamknięcie projektu, odpowiedniość, przygotowanie projektu, efektywność, skuteczność, 

wpływ, trwałość. 

Metodologia projektów. Identyfikacja, planowanie, opracowanie, finansowanie, realizacja, ewaluacja. 

Przykłady projektów. 

Konstruowanie i realizacja wybranego projektu. Diagnozowanie problemu, przygotowanie projektu w 

zespołach, realizacja projektu 

  

Literatura 

podstawowa: 

Zalecenia do pisania projektu dyplomowego dostępne na stronie internetowej uczelni. 

R. Wojciechowska, T. Nowogródzka, I. Miciuła, Metodologia badań naukowych w naukach 

ekonomicznych, Texter 2016.  

R. Milic-Czerniak (red.), Badania marketingowe. Nowe metody badań i 

zastosowania, Difin, Warszawa 2019. 

  



 
 
 

FORMY POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia 

się 

dla przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 
Formy sprawdzenia 

 

 zal. z oc.  Kolokwium  
Prace 

kontrolne 

Projekt 

dyplomowy 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne 

 

W1  
  

x   

U1  
  

x   

U2  
  

x   

U3    x   

U4    x   

U5    x   

K1  
  

x   

K2    x   

K3    x   

 

 

 


