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1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)
1.1. Przedmioty (zajęcia) ogólnouczelniane
1.1.1. BHP i ergonomia
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

BHP i ergonomia

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Zarządzanie – studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
Rodzaj modułu
polski
kształcenia:
Rok: I
Semestr: I
ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1
Niestacjonarne: 1
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

O1

Nie dotyczy
Przedmiot ogólnouczelniany
ECTS: 1

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: 0
Niestacjonarne: 0
Znajomość zasad postępowania w przypadku wystąpienia
zagrożeń wyniesiona z przedmiotu przysposobienie obronne na
poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
Wykład z dyskusją i analizą wybranych przypadków
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie z oceną na podstawie:
aktywności na zajęciach, testu z materiału przekazanego na
wykładach
Katedra Marketingu
Dr Zofia Patora-Wysocka

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
15

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):
RAZEM:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

2

Inna forma (jaka):
18

RAZEM:

10

5

Praca własna studenta (PWS):

7

Praca własna studenta (PWS):

15

RAZEM z PWS:

25

RAZEM z PWS:

25

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

18

10

2. Przygotowanie się do zajęć

2

4

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

2

4

6. Pisemna praca zaliczeniowa

3

7

25

25

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Pojęcie, rodzaje i rozwój ergonomii,

W2

Podstawy prawne ergonomii i bhp

W3

Materialne warunki pracy

W4

Czynniki ergonomiczne w kształtowaniu środowiska pracy

W5

Stanowisko komputerowe

W6

Praca umysłowa

W7

Ochrona pracy

W8

Higiena pracy
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod KEK:
K_W17

K_W18

Wiedza:
zna podstawowe przepisy prawa, w tym prawa
gospodarczego, regulujące funkcjonowanie organizacji
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)

Kod wg
KRK:
S1A_W07,
S1A_W10

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_W07

praca pisemna

Metoda (forma)
weryfikacji
praca pisemna,
obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego
praca pisemna,
obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego
Metoda (forma)

Kod KEK:

Umiejętności:

Kod wg
KRK:

K_U14

ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
normami i standardami w procesach zarządzania (planowania,
organizowania, motywowania i kontroli)

S1A_U05

K_U15
Kod KEK:

ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
przepisami prawa oraz wybranymi standardami systemów
zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i
rozwiązań
Kompetencje społeczne:

S1A_U05
Kod wg

praca pisemna

6

KRK:
weryfikacji
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcjami organizacji pracy. Określenie i zaprezentowanie kryteriów
projektowania i stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych, pozwalających na traktowanie człowieka jako
podmiotu w systemie człowiek – projekt techniczny.
Wiedza
- zna podstawy prawne bezpieczeństwa i higieny pracy
- zna podstawowe zasady organizacji pracy
- zna zasady projektowania stanowiska pracy
Umiejętności
- wykorzystuje aspekty prawne w organizacji pracy
- projektuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp
- stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne w projektowaniu stanowiska pracy
Kompetencje
- wykazuje postawę odpowiedzialności społecznej przy projektowaniu i organizacji pracy
- prognozuje skutki działalności gospodarczej i wpływu pracy na człowieka
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
- Rączkowski B. (red.), BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 2010.
- Baraniak B., Metody badania pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Kodeks pracy.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.1.2. Język obcy (angielski)
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Język obcy (angielski)

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Zarządzanie – studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: I, II, III

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: I-VI

nie dotyczy
przedmiot ogólnouczelniany
ECTS: 18

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 16

O2.A

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 6

Stacjonarne:15

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Forma zaliczania przedmiotu:

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 5

Student rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na
poziomie B1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia
Językowego.
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
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
Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze na podstawie
kolokwiów, sprawdzianów, aktywności na zajęciach. Na
zakończenie kursu, po uzyskaniu zaliczenia, ujednolicony
egzamin pisemny i ustny wg wymagań programowych
Studium Języków Obcych
Mgr Dagmara Szonert-Rzepecka

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

Wykład:
Ćwiczenia:

st a cj o n a rne
Wykład:

360

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

96

8

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

21

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

14

Inna forma (jaka):

RAZEM:
381
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
69
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
450
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

110
340
450

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

381

100

2. Przygotowanie się do zajęć

59

100

4. Wykonanie projektów

5

190

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

5

60

450

450

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Ćwiczenia
C1

Przedstawienie własnej osoby. Nawiązywanie kontaktów Present Continuous, Present Simple

C2

Rodzina i przyjaciele. Dom i mieszkanie
Zdania proste i złożone, Spójniki zdaniowe
Hobby i czas wolny. Kino, filmy, rozrywka
Present Perfect, Present Perfect Progressive

C3
C4
C5
C6
C7
C8

Podróże. Zdrowie i samopoczucie
Czasowniki modalne (wybrane), Przedimki
Media
Przysłówki i ich miejsce w zdaniu, Future Simple
Życie studenckie
Mowa zależna
Relacje międzyludzkie
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:
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- zasobami ludzkimi
- czasem
- zmianą
- informacją
e) Sporządzanie dokumentacji i korespondencja – raporty, listy oficjalne
Stopniowanie przysłówków, Idiomy
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W21

Kod wg KEK:
K_U20

K_U21

Kod wg KEK:
K_K01

Wiedza:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

ma podstawową wiedzę na temat roli procesów
cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji

S1A_W08

Zaliczenie pisemne i
ustne po każdym
semestrze.
Aktywność na
zajęciach

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada podstawowe umiejętności przygotowania typowych
prac pisemnych oraz krótkich wystąpień ustnych związanych
z problematyką zarządzania w języku polskim i języku obcym
posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku zarządzanie,
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Kompetencje społeczne:
posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

S1A_U09
S1A_U10
S1A_U11

Zaliczenie pisemne i
ustne po każdym
semestrze.
Aktywność na
zajęciach

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04
S1A_K02,
S1A_K03

Zaliczenie pisemne i
ustne po każdym
semestrze.
Aktywność na
zajęciach

jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
użyciu różnych środków przekazu informacji
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K04

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Nauczenie się konstruowania dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadąża za skomplikowanymi nawet wywodami – pod
warunkiem, że temat jest w miarę znany. Rozumienie większości wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach
bieżących. Rozumienie większości filmów w standardowej odmianie języka. Rozumienie wykładów z jej dziedziny
studiów. Odszukiwanie i identyfikowanie głównych tematów prezentacji i debat akademickich.
Wiedza
Osoba wie jak pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z zainteresowaniami. Potrafi napisać
rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy,
podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia. Potrafi wypełnić dokumenty rachunkowe po
angielsku. Posługuje się terminologią naukową z dziedziny studiów. Streszcza pisemnie i referuje publikacje, wyniki badań,
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parafrazuje tekst oryginalny. Potrafi napisać streszczenie/ abstrakt własnej prezentacji i artykułu.
Umiejętności
Osoba potrafi się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi
użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc
swoich poglądów. Potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami,
które go interesują i dziedziną studiów. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i
przeciw względem możliwych rozwiązań. Potrafi wynegocjować usługi bankowe. Potrafi rozmawiać na temat audytu.
Zabiera głos w debacie naukowej, przedstawiając własne opinie i poglądy, zadając pytania. Posługuje się terminologią
naukową z dziedziny studiów. Streszcza i referuje publikacje, wyniki badań, parafrazuje tekst oryginalny.
Kompetencje
Czytanie ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują
określone stanowiska i poglądy. Czytanie ze zrozumieniem proste teksty i dokumenty z zakresu bankowości i
rachunkowości. Wyszukiwanie przydatnych informacji w tekstach dotyczących jej dziedziny studiów. Odszukiwanie
głównej myśl całego tekstu i poszczególnych akapitów.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Przewodnik po Business English, Dagmara Szonert-Rzepecka, SWSPiZ, 2005
Move Intermediate, Student Book, Peter Maggs, Macmillan
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Move Intermediate, Resource Book, Peter Maggs, Macmillan
Essential Grammar in Use, Raymond Murphy, CUP
English for Academic Purposes, Dagmara Szonert-Rzepecka, SWSPiZ, 2007
Inne materiały dydaktyczne: opracowania własne prowadzących
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1.1.3. Język obcy (niemiecki)
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Język obcy (niemiecki)

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Zarządzanie – studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: I, II, III

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: I-VI

nie dotyczy
przedmiot ogólnouczelniany
ECTS: 18

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 16

O2.B

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 6

Stacjonarne: 15

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 5

Student rozpoczynający kurs powinien znać język niemiecki na
poziomie B1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia
Językowego.
Metoda audio-linqualna/audio-wizualna (AL./AV - Methode),
Metoda
komunikatywno-pragmatyczna
i
eklektyczna,
Rozumienie znaczenia słów poprzez wyjaśnienie kontekstowe,
Słuchanie segmentujące, Rozumienie sensu z tekstu słuchanego
i czytanego, Szukanie informacji w tekście słuchanym i
czytanym, Uogólnianie i przyporządkowanie, Skimming i
Scanning
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenia pisemne i ustne. Przedmiot kończy się egz.
pisemnym i ustnym według wymagań i założeń programowych.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie
pozytywnej oceny z ćwiczeń. Sprawdziany i kolokwia,
aktywność na zajęciach.
Studium Języków Obcych
Mgr Hanna Jach

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

Wykład:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:

St u d ia
360

21

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:

96

21

12

Inna forma (jaka):

Inna forma (jaka):

RAZEM:
381
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
69
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
450
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

111
340
450

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

381
59

100
100

5
5

190
60

450

450

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Ćwiczenia
C1 Moduł zagadnień w zakresie języka ogólnego (wyciąg)
1.
Przedstawienie własnej osoby
2.
Nawiązywanie kontaktów
3.
Rodzina i przyjaciele. Materiał gramatyczny (poziom A1-B1)
4.
Dom i mieszkanie
5.
Wakacje, urlop i wolny czas. Podróże.
6.
Szkoła
7.
Praca. Materiał gramatyczny (poziom A2-B1)
8.
Kino, filmy, rozrywka
9.
Zdrowie i samopoczucie. Materiał gramatyczny (poziom A2-B1)
10. Praca
11. Zycie studenckie
12. Relacje międzyludzkie. Materiał gramatyczny (poziom B1-C1)
13. Służba zdrowia
14. Ubezpieczenia
15. Pogoda i klimat
16. Krainy geograficzne. Materiał gramatyczny (poziom B1 – C1)
17. Plany na przyszłość
18. Pieniądze, oszczędzanie/ inwestowanie/ wydawanie, słownictwo dot. pieniędzy
19. Materiał gramatyczny (poziom B1 – C1)
20. Środki lokomocji i komunikacja. Materiał gramatyczny (poziom B2 – C1)
C2 Moduł zagadnień w zakresie języka fachowego (wyciąg)
C2.1 Nawiązywanie kontaktów
1.
Przedstawienie swojej osoby ( zawód, zainteresowania, spędzanie czasu wolnego)
2.
Przedstawienie swojej kariery zawodowej i firmy
3.
Zachowania w sytuacjach życia zawodowego
4.
Rozmowa telefoniczna na tematy związane z działalnością zawodową i firmową
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C2.2 Firma
1.
Rodzaje produkcji
2.
Rodzaje firm
3.
Struktura firmy
4.
Prezentacja firmy

C2.3 Miejsce pracy
1.
Czynniki decydujące o wyborze zawodu
2.
Organizacja firmy
3.
Biuro
4.
Zakres odpowiedzialności pracownika, hierarchia
C2.4 Targi, podróż służbowa
1.
Import – Export
2.
Nawiązywanie kontaktów handlowych
3.

Korespondencja handlowa
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

Kod KEK:

Umiejętności:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U09
S1A_U10

zaliczenie pisemne
i ustne po każdym
semestrze.
Aktywność na
zajęciach

K_U20

K_U21

posiada podstawowe umiejętności przygotowania typowych
prac pisemnych oraz krótkich wystąpień ustnych związanych
z problematyką zarządzania w języku polskim i języku obcym
posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku zarządzanie,
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

S1A_U11

Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

K_K01

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04

Metoda (forma)
weryfikacji

obserwacja i ocena
jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu
S1A_K02,
wykonania zadania
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
S1A_K03
praktycznego
użyciu różnych środków przekazu informacji
jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
S1A_K01,
K_K10
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
S1A_K06
badawczych
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K04

Cele kształcenia (przedmiotowe efekty kształcenia):
Cele:
Opanowanie materiału językowego i przyswojenie słownictwa ogólnego i fachowego (w zakresie ekonomii, podstawowych
zagadnień UE, elementów języka fachowego w zależności od kierunku studiów i stopnia zaawansowania) oraz struktur
gramatycznych umożliwiających porozumienie w sytuacjach życia codziennego, prowadzenie rozmów i formułowanie
dłuższych wypowiedzi na różne tematy według programu o narastającej skali trudności.
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Wiedza:
Student uzyskuje podstawową wiedzę w zakresie ustroju, polityki, geografii, historii krajów obszaru języka niemieckiego
oraz w zakresie podstaw funkcjonowania przedsiębiorstwa
Umiejętności:
Student:
posiada podstawowe umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych oraz krótkich wystąpień ustnych, w tym
związanych z problematyką zarządzania, w języku obcym,
posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku zarządzanie,
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Kompetencje:
Student:
posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów w języku obcym,
jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi oraz przekazywania swojej wiedzy w języku obcym,
jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności językowych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:








Grundstufe Wirtschaftsdeutsch für Anfänger, D. Macaire, G.Nicolas Edition Deutsch Klett
„Unternehmen Deutsch“ Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch, C. Conlin, Klett Edition Deutsch
„Unternehmen Deutsch“ Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch, Christa Wiseman, Klett Edition Deutsch – Arbeitsheft
Brückenkurs i Hauptkurs, Hueber Verlag
Delfin, Hueber Verlag
Rosa Maria Dallapiazza, Eduard von Jan, Till Schönherr, „Tangram“ DAF HueberVerlag
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Geschäftskommunikation, Axel Hering, Magdalena Matussek, Hueber Verlag
 Gramatyka języka niemieckiego, słowniki, niemiecka prasa, pracowania własne.
Inne materiały dydaktyczne:
- środki audio-wizualne
- teksty drukowane: sprawozdanie, recenzja, recepta, reklama, opowiadanie, wywiad, ankieta, reklamacja, teksty
autentyczne, formularze, mapa, atlas
- prasa niemieckojęzyczna
- case studies (Universität Linz, Führungsverhalten)
- wyciągi z artykułów specjalistycznych w zakresie organizacji, zarządzania, rachunkowości
- informacje portali internetowych
-- opracowania własne
- Słowniki
- leksykony (Kleines Wirtschafslexikon, Fachbegriffe der Betriebs wirtschaft, Wirtschaftslexikon – Kompaktwissen für
Schule, Ausbildung, Beruf, Cornelsen Verlag)
- Handelsgesetzbuch
- materiały do certyfikatów (Zertifikat Deutsch B1,B2, Deutsch für den Beruf, WidaF)
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1.1.4. Socjologia
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Socjologia

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

O3

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
Polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: I

Semestr: I

Przedmiot ogólnouczelniany
ECTS: 2

ECTS (bezpośredni udział):
Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 2

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody
dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne:

Stacjonarne:

Brak
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie: Studia stacjonarne i niestacjonarne – zaliczenie w
formie pisemnej, opracowanie projektu
Katedra Socjologii
Prof. dr hab. Jolanta Kulpińska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na
formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe
Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

Konsultacje przedmiotowe
3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

16

Inna forma (jaka):

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

17

Praca własna studenta (PWS):

32

RAZEM z PWS:

50

RAZEM z PWS:

50

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjona
rne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

5

15

3. Przygotowanie esejów

8

12

4

5

50

50

4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Przemiany współczesnego świata – od społeczeństw tradycyjnych do ponowoczesności.

W2

Rewolucja systemowa – wyłanianie się rynku kapitalistycznego.

W3

Transformacja kulturowa – szok kulturowy, mass media, problemy z tożsamością.

W4

Zmiany w osobowości społecznej – indywidualizm, samotność. Płeć i tożsamość płciowa.

W5

Zmiany w zakresie struktury społecznej – zmiana modelów instytucji – państwo, rodzina.

W6

Zmiany zakresie stratyfikacji społecznej.

W7

Społeczno-kulturowe konsekwencje globalizacji.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg KEK:

K_W02
K_W10

K_W21

Student

Kod
KRK:

ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów
systemów społecznych i gospodarczych
zna podstawowe koncepcje człowieka oraz główne ujęcia
teorii motywacji
ma podstawową wiedzę na temat roli procesów
cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji

S1A_W01,
S1A_W02
S1A_W05

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

Sprawdzian
pisemny

S1A_W08
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Kod wg KEK:

K_U11

K_U19

Student
ma elementarne umiejętności dokonywania oceny wybranych
rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania
typowych decyzji
posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań
członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy
wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie
w określonym zakresie
Kompetencje społeczne:

Kod
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U07

Praca pisemna,
przygotowanie
projektu

S1A_U08

Kod wg KEK:

Student

Kod
KRK:

K_K01

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04

Metoda (forma)
weryfikacji
Obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego,

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
K_K02
S1A_K02
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim
rozumie potrzebę postępowania etycznego w ramach
K_K06
S1A_K04
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zapoznanie studentów z podstawowymi
towarzyszącymi rozwojowi społecznemu.

problemami

współczesnego

świata,

zjawiskami i procesami

Wiedza
Student ma wiedzę związaną ze specyfiką podstawowych zmian we współczesnym społeczeństwie; ma wiedzę
elementarną na temat podstawowych rodzajów systemów społecznych, ma podstawową wiedzę na temat roli
procesów społecznych, w tym dotyczących współczesnych organizacji.
Umiejętności
ma elementarne umiejętności dokonywania oceny wybranych rozwiązań i uczestniczenia w procesach
podejmowania typowych decyzji, w tym grupowych, posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań
członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy wybranych motywów tych zachowań społecznych oraz
wpływania na nie w określonym zakresie; nabędzie umiejętności w zakresie analizy zmian społecznych, ich
diagnozowania, wyjaśniania.
Kompetencje
posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów, jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów ludzkich i organizacji, rozumie potrzebę postępowania etycznego w
ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych.
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2004.
 Ritzer G., Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawskie Wyd. Literackie Muza S.A., Warszawa 1997.
 Sennett R., Korozja charakteru, osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawskie Wyd.
Literackie Muza S.A., Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Bauman Z. Płynna nowoczesność, Wyd. Literackie 2006.
 Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Scholar Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002.
 Rifkin J. Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wyd. Dolnośląskie, 2001.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.1.5. Psychologia
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Psychologia

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
Polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: I

Semestr: II

O4

Zarządzanie studia I stopnia
Nie dotyczy
kierunkowy
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 0

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Niestacjonarne: 0

Brak
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin: test wiedzy

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Katedra Psychologii Zarządzania i Doradztwa Zawodowego
Prof. dr hab. Henryk Skłodowski

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

16

19

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

7

12

4. Wykonanie projektów

20

30

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

15

15

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

Prezentacja podstawowych kierunków i orientacji metodologicznych psychologii,
Procesy poznawcze (wrażenia, spostrzeżenia, wyobrażenia, myślenie, aktywność poznawcza, style poznawcze).
Inteligencja (rozwiązywanie problemów, pomiar inteligencji).
Procesy uczenia się i pamięci (rodzaje i cechy pamięci, uwarunkowania procesów pamięciowych, teorie
zapominania).
Procesy emocjonalno-motywacyjne (cechy emocji, prawa, rodzaje, warunki powstania motywu,
polimotywacyjność działań ludzkich).
Temperamentalne uwarunkowania zachowań.
Wybrane zagadnienia psychologii społecznej - relacje międzyludzkie, stereotypy, uprzedzenia, podatność na
wpływy i manipulacje .
Podstawy psychologii osobowości
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
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oznaczonego *]
K_W10

K_W21

zna podstawowe koncepcje człowieka oraz główne ujęcia
teorii motywacji
ma podstawową wiedzę na temat roli procesów
cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji

Kod wg KEK:

Umiejętności:

K_U03

ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów
funkcjonalnych
w
typowych
sytuacjach
zawodowych

Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

S1A_W05

test wiedzy

S1A_W08

Kod KRK:

S1A_U06

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
zadanie
praktyczne lub
projektowe

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z
S1A_K02,
zadanie
nastawieniem na osiąganie wspólnych celów
S1A_K03
zespołowe z
indywidualną
jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w
kontrolą
nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z
K_K08
S1A_K04
osiągnięć
odmiennością kulturową grupy
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K05

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem programu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami, metodami i teoriami psychologii jako nauki
i dyscypliny akademickiej. Studenci poznają najważniejsze koncepcje teoretyczne i niektóre badania empiryczne
ilustrujące owe teorie. Poznają „z lotu ptaka” całą psychologię, a więc problematykę poznawczą, emocjonalno motywacyjną, osobowości, różnic indywidualnych, społeczną i związaną z zastosowaniem psychologii w praktyce
Wiedza
Student zna podstawowe psychologiczne koncepcje człowieka oraz główne ujęcia teorii motywacji,
ma podstawową wiedzę na temat roli procesów cywilizacyjnych w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji.
Umiejętności
Student ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy psychologicznej w typowych sytuacjach
zawodowych
Kompetencje
Student posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z nastawieniem na osiąganie wspólnych celów,
jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w nowych warunkach i sytuacjach.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F., Relacje interpersonalne, Rebis, Poznań 2007.
 Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. III, GWP, Gdańsk 2000.
 Zimbardo P.G., Ruch F.L., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1996.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Eysenck H. I M., Podpatrywanie umysłu, GWP, Gdańsk 2003.
 Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii, GWP, Gdańsk 2003.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.1.6. Etyka
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Etyka

05
Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
Polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III

Zarządzanie – studia I stopnia
Nie dotyczy
Przedmiot ogólnouczelniany
ECTS: 2

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 0

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 0

Znajomość i umiejętność zastosowania elementarnych pojęć
socjologicznych oraz komunikacji interpersonalnej
Wykład z dyskusją
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Zaliczenie – ustny sprawdzian wiedzy i prezentacja
Katedra Filozofii
Dr hab. Grzegorz Ignatowski

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
15

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):
RAZEM:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

2

Inna forma (jaka):
18

RAZEM:

10

22

Praca własna studenta (PWS):

32

Praca własna studenta (PWS):

40

RAZEM z PWS:

50

RAZEM z PWS:

50

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

18

10

2. Przygotowanie się do zajęć

12

15

20

25

50

50

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Pojęcie etyki i jej miejsce pośród innych dyscyplin filozoficznych. Poglądy etyczne Sokratesa, Platona, sofistów
(Protagoras z Abdery i Gorgiasz z Leontinoi), Arystotelesa, stoików (Zenon z Kition, Chryzyp z Soloi) i
epikurejczyków (Epikur, Filodemos z Gadary). Aktualność poglądów etycznych filozofów antycznych.

W2

Rozwój etyki chrześcijańskiej i jej aktualna specyfika (prawosławie, katolicyzm, protestantyzm). Systemy
etyczne judaizmu, islamu, konfucjanizmu, buddyzmu i hinduizmu. Pojęcie prawa naturalnego u Tomasza z
Akwinu oraz w myśli współczesnych filozofów prawa (Lon Luvois Fuller, John Finnis). Teoria umowy
społecznej w poglądach Thomasa Hobbesa i Jeana Jacquesa Rousseau, sentyment moralny Davida Huma.

W3

Etyka Immanuela Kanta ze szczególnym uwzględnieniem imperatywu kategorycznego. Friedrich Nietzsche i
krytyka etyki chrześcijańskiej. Liberalizm społeczno-etyczny i utylitaryzm (Jeremy Bentham, John Stuart Mill).
Etyka filozoficzna w XX wieku: George Edward Moore, Max Scheller, Alfred Ayer, Richard Hare, Jürgen
Habermas, John Rawls).

W4

Współczesne dylematy etyczne: eutanazja, kara śmierci, aborcja, prostytucja, transplantacja, rasizm.
Zróżnicowanie poglądów w kwestiach światopoglądowych i pojęcie tolerancji wobec odmiennych przekonań.
Etyka wobec ubóstwa, podziałów społecznych, wykorzystania bogactw naturalnych. Miejsce etyki w życiu
zawodowym (kodeksy etyczne) i politycznym. Możliwości wykorzystania wiedzy z etyki w zarządzaniu grupą i
w perspektywach rozwoju firmy. Aktualność i potrzeba etyki biznesu.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W10

Wiedza:

zna podstawowe koncepcje człowieka oraz główne ujęcia
teorii motywacji

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

S1A_W05

Ustny sprawdzian
wiedzy
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K_W21

ma podstawową wiedzę na temat roli procesów
cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji

S1A_W08

Kod wg KEK:

Umiejętności:

Kod KRK:

K_U14

ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
normami i standardami w procesach zarządzania (planowania,
organizowania, motywowania i kontroli)

Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

K_K06

rozumie potrzebę postępowania etycznego w ramach
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych

S1A_U05

Metoda (forma)
weryfikacji
Prezentacja

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K04

Ustny sprawdzian
wiedzy

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Nabycie wiedzy w zakresie pojęć stosowanych w etyce oraz związku etyki z innymi naukami społecznymi; zdolność
rozpoznawania współczesnych dylematów etycznych oraz wyrażania swoich przekonań w konkretnych sytuacjach.
Wiedza
Znajomość historii etyki oraz współczesnych koncepcji i teorii etycznych; wiedza na temat roli etyki w procesach
przemian społecznych i światopoglądowych.
Umiejętności
Elementarne umiejętności w posługiwaniu się normami etycznymi w życiu zawodowym i społecznym; umiejętność
zajmowania stanowiska w perspektywie zróżnicowanych przekonań
światopoglądowych zmieniającego się
społeczeństwa.
Kompetencje
Student rozumie potrzebę postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
– Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

 Gasparski W., (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
 Nowak E., Cern K.M., Ethos w życiu publicznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 Sosnowski S. (red.), Etyka w życiu publicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA.J.R., Warszawa 2012.
– Vardy P., Grosh P., Etyka, Zysk i S-ka, Poznań 2010.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Grajewski J., (red.), Etyka wobec współczesnych dylematów, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz 2006.

 Morgan P., Lawton C., Problemy etyczne w tradycji sześciu religii. Hinduizm, buddyzm, sikhizm, chrześcijaństwo,
islam, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2007.
 Singer P. (red.), Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 2009.
 Środa M., Etyka dla myślących, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011.
– Woleński J., Hartman J., Wiedza o etyce, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2008.
Inne materiały dydaktyczne: projektor multimedialny, komputer
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1.1.7. Technologie informacyjne
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Technologie informacyjne

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Zarządzanie – studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: I

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: I, II

nie dotyczy
Przedmiot ogólnouczelniany
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

O6

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

Stacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 1

Podstawowa znajomość obsługi komputera
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi i ćwiczenia w
laboratorium komputerowym z wykorzystaniem komputerów
oraz niezbędnego oprogramowania: system operacyjny oraz
pakiet programów do edycji tekstu, obliczeń, tworzenia baz
danych
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie: wykład - praca pisemna, laboratorium obserwacja i ocena wykonania zadań praktycznych.
Informatyki
prof. dr hab. Andrzej Cader

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

15

Wykład:

8

Ćwiczenia:

30

Ćwiczenia:

16

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Inna forma (jaka):

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Inna forma (jaka):

RAZEM:

51

RAZEM:

28

Praca własna studenta (PWS):

24

Praca własna studenta (PWS):

47

25

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

51

28

2. Przygotowanie się do zajęć

4

13

4. Wykonanie projektów

15

29

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

5

5

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Podstawowe idee i ewolucja systemów komputerowych. Architektura komputera.

W2

Przegląd urządzeń peryferyjnych. Systemy zapisu i archiwizacji informacji cyfrowej.

W3

Rola i zadania systemu operacyjnego. Przegląd najważniejszych systemów operacyjnych.

W4

Oprogramowanie narzędziowe, aplikacje użytkowe, licencjonowanie oprogramowa-nia, prawo autorskie.

W5
W6

Poznanie możliwości oprogramowania użytkowego na przykładzie wybranych aplikacji MS Office (Word, Excel,
Power Point).
Podstawowe informacje o sieciach komputerowych – rodzaje, architektura, media transmisyjne, adresowanie.

W7

Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych – zagrożenia, ochrona.

W8

Technologie komunikacji internetowej – poczta, chat, VoIP. Przegladarki internetowe.
Ćwiczenia

C1

Architektura komputera. Przegląd urządzeń peryferyjnych. Systemy zapisu i archiwizacji informacji cyfrowej.

C2

Poznanie systemu operacyjnego na przykładzie systemu MS Windows

C3

Oprogramowanie narzędziowe, aplikacje użytkowe, licencjonowanie oprogramowa-nia, prawo autorskie.

C4

Oprogramowania użytkowe na przykładzie wybranych aplikacji MS Office (Word, Excel, Power Point).

C5

Sieci komputerowE – rodzaje, architektura, media transmisyjne, adresowanie.

C6

Zabezpieczenia systemów i sieci komputerowych.

C7

Technologie komunikacji internetowej – poczta, chat, VoIP. Przegladarki internetowe.

C8

Zasoby informacji w Internecie, wyszukiwanie i wiarygodność danych.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod KEK:

Wiedza:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_W14

zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne
metody ilościowe a także narzędzia informatyczne
gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i
społecznych

S1A_W06

egzamin pisemny w
formie testu

Kod KEK:

Umiejętności:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_U03

ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy

S1A_U06

ocena aktywności na
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K_U05

K_U20
Kod KEK:

specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów
funkcjonalnych
w
typowych
sytuacjach
zawodowych
posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego
zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań
posiada podstawowe umiejętności przygotowania typowych
prac pisemnych oraz krótkich wystąpień ustnych związanych
z problematyką zarządzania w języku polskim i języku obcym

zajęciach i
wykonywanych
zadań praktycznych
S1A_U07

Kompetencje społeczne:

Kod wg
KRK:

S1A_U09
S1A_U10
Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu
S1A_K02,
ocena aktywności na
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
S1A_K03
zajęciach i
użyciu różnych środków przekazu informacji
wykonywanych
jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
S1A_K01,
zadań praktycznych
K_K10
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
S1A_K06
badawczych
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K04

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych ze stosowaniem technologii komputerowych.
Wiedza
- zna: podstawy budowy i funkcjonowania komputera oraz najważniejszych urzadzeń peryferyjnych, elementy
oprogramowania systemowego i użytkowego, funkcjonowanie komputera w sieci i najważniejsze technologie internetowe
Umiejętności
- posiada podstawowe umiejętności wykorzy-stania komputera w zakresie aplikacji biurowych, narzędzi komunikacji
internetowej i wyszukiwania informacji w Internecie
Kompetencje
- przestrzeganie prawa własności intelektualnej
- świadomość istoty technologii informacyjnych
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Metzger P.: Anatomia PC. Kompendium. Wydanie II. Helion 2005
 Russell B.: Podstawy sieci komputerowych. Wydawnictwo W.K.Ł. 2009
 Sławik M.: ABC użytkownika Internetu. Przewodnik po sieci. Wydawnictwo Videograf 2010
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Podstawy technologii informacyjnej i informatyki w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007
 Harel D.: Rzecz o istocie informatyki. WNT, Warszawa 2001
 Schwartz S.: Po prostu Office 2007 PL. Helion 2008
Inne materiały dydaktyczne:
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1.1.8. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
Podstawy prawa i ochrona
(modułu)
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

własności intelektualnej

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

O7

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie – studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
Rodzaj modułu
polski
kształcenia:
Rok: I
Semestr: II
ECTS (bezpośredni udział)
Stacjonarne: 1
Niestacjonarne: 1
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Kod przedmiotu:

Nie dotyczy
Przedmiot ogólnouczelniany
ECTS: 1

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012
ECTS (zajęcia praktyczne)
Stacjonarne: 0
Niestacjonarne: 0
Brak
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość.
Zaliczenie w formie pisemnej
Zakład Administracji
Dr Łukasz Domański

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

15

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

18

RAZEM:

10

Praca własna studenta (PWS):

7

Praca własna studenta (PWS):

15

RAZEM z PWS:

25

RAZEM z PWS:

25

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie

28

aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

18

10

2. Przygotowanie się do zajęć

2

5

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

3

4

6. Pisemna praca zaliczeniowa

2

6

25

25

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

W2

W3

W4

W5
W6

W7

elementy prawoznawstwa; określenie czym jest prawo, wskazanie źródeł prawa i zasad wykładni prawa w
obowiązującym w RP systemie prawnym w ujęciu prawoznawczym. Zapoznanie studenta z zasadami wykładni
przepisów praw, reguł kolizyjnych oraz rozumowaniami prawniczymi. Określenie podmiotów prawnych, ich
zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych z uwzględnieniem problematyki reprezentacji;
zapoznanie studenta z poszczególnymi gałęziami prawa, wskazanie podstawowych elementów te gałęzie
wyróżniających, podkreślenie możliwości wieloaspektowego ujmowania poszczególnych zdarzeń prawnych.
Przedstawienie problematyki czynności prawnych, stosunków prawnych, odpowiedzialności w różnych reżimach
prawnych;
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;
przedstawienie podstawowych zasad prawnych w poszczególnych innych gałęziach prawa, w tym również zasad
konstytucyjnych dotyczących praworządności oraz wolności obywatelskich w tym wolności działalności
gospodarczej, prawa cywilnego, pracy i gospodarczego z uwzględnieniem podstawowych regulacji UE;
przedstawienie praktycznych aspektów uczestnictwa w obrocie gospodarczym, możliwości samodzielnego
tworzenia projektów umów oraz możliwej wykładni tychże umów, jak też określania prawnych możliwości
dochodzenia roszczeń w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa;
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia:
Kod KEK:
K_W02
K_W22

Kod KEK:

K_U01

Wiedza:
ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów
systemów społecznych i gospodarczych
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa
autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności
przemysłowej
Umiejętności:
posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w
organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić funkcje

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_W01,
S1A_W02

zaliczenie pisemne

S1A_W10

zaliczenie pisemne

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U01,
S1A_U02

dyskusja

S1A_U06
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K_U02

specjalisty w tym zakresie
ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
przepisami prawa oraz wybranymi standardami systemów
zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i
rozwiązań
Kompetencje społeczne:

K_U15

S1A_U05
Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

rozumie potrzebę postępowania etycznego w ramach
S1A_K04
dyskusja
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych
K_K06
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Kod KEK:

Cele
Zapoznanie studenta z podstawami prawoznawstwa, podstawowymi elementami i zasadami.
Wiedza
- zna podstawowe zasady wykładni przepisów prawa oraz tworzenia prawa kontraktowego, jak też podstawowe zasady
poszczególnych gałęzi prawa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej.
Umiejętności
- odnosi się do odpowiednich gałęzi prawa
- potrafi zaplanować działalność zgodnie z obowiązującym prawem
Kompetencje
- wykazuje istotę ochronę własności intelektualnej
- postawa odpowiedzialności społecznej
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Metzger P.: Anatomia PC. Kompendium. Wydanie II. Helion 2005
 Russell B.: Podstawy sieci komputerowych. Wydawnictwo W.K.Ł. 2009
 Sławik M.: ABC użytkownika Internetu. Przewodnik po sieci. Wydawnictwo Videograf 2010
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Podstawy technologii informacyjnej i informatyki w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007
 Harel D.: Rzecz o istocie informatyki. WNT, Warszawa 2001
 Schwartz S.: Po prostu Office 2007 PL. Helion 2008
Inne materiały dydaktyczne:
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1.1.9. Wychowanie fizyczne
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Wychowanie fizyczne
Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Zarządzanie – studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: I

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: I, II

nie dotyczy
Przedmiot ogólnouczelniany
ECTS: 2

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

O8

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 0

Stacjonarne: 2

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 0

sprawność fizyczna na przeciętnym poziomie, ogólnie dobry
stan zdrowia
ćwiczenia na sali gimnastycznej i wolnym powietrzu
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Sprawdzanie osiągnięć studentów powinno odbywać się w
sposób ciągły i systematyczny, przez cały okres realizacji
programu przedmiotu (modułu). Frekwencja, zaliczenie testu
wydolności fizycznej zgodnie z normami wiekowymi.
5.0 – bardzo dobra wiedza i samodzielne stosowanie
uzyskanych umiejętności,
4.5 – bardzo dobra wiedza i umiejętności z możliwościami
niedociągnięć w niektórych obszarach tematycznych,
4.0 – dobra wiedza i umiejętności,
3.5 – zadowalająca wiedza i umiejętności z możliwością
braków w kilku obszarach tematycznych,
3.0 – podstawowa wiedza i umiejętności z licznymi
niedociągnięciami,
2.0 – brak podstawowej wiedzy i umiejętności.
Studium Wychowania Fizycznego
Mgr G. Nowacki

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

Wykład:
Ćwiczenia:

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

60

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:
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Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

Inna forma (jaka):

RAZEM:

60

RAZEM:

Praca własna studenta (PWS):

0

Praca własna studenta (PWS):

RAZEM z PWS:

60

RAZEM z PWS:

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne
1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

studia
niestacjonarne

60

2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:

60

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Ćwiczenia
C1

Pływanie (nauka i doskonalenie umiejętności pływania).

C2

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

C3

Lekkoatletyka.

C4

Aerobic.

C5

Tenis ziemny.

C6

Tenis stołowy.

C7

Sztuka samoobrony.
Elementy tańca towarzyskiego.

C8

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

Kod KEK:

Wiedza:

Kod wg
KRK:

K_W10

zna podstawowe koncepcje człowieka oraz główne ujęcia
teorii motywacji

S1A_W05

Kod KEK:

Umiejętności:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U06

obserwacja i ocena

K_U18

posiada

podstawowe

umiejętności

zarządzania

czasem
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własnym oraz w pracach zespołów zadaniowych
Kod KEK:

Kompetencje społeczne:

wykonania zadania
praktycznego
Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Integracja problemów zdrowia i aktywności ruchowej w procesie edukacji jest elementem podstawowym. Student
kończący trzyletni cykl studiów musi posiadać określone nawyki pozwalające mu sprostać zadaniom stawianym przez
rzeczywistość. Dziś w nowoczesnych cywilizacjach niezbędną cechą współczesnego człowieka kończącego studia jest
zdrowie, kondycja, sprawność i higieniczny tryb życia. Złożony program nauczania ma trzy wymiary: fizyczny,
psychiczny i społeczny. Fizyczny oznacza sprawność ciała, psychiczny — spokój duszy, społeczny — mądrość i
życzliwość. Wszystkie razem wzięte dają pełną kompozycję.
Wiedza
Zna podstawowe zagadnienia z zakresu wagi i propagowania zdrowego stylu życia.
Umiejętności
Potrafi kontrolować poziom własnej sprawności fizycznej. Potrafi podjąć działania prozdrowotne różnych form
aktywności ruchowej.
Kompetencje
Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane w toku studiów mają wykształcić u absolwentów świadomość swojej
twórczej roli w społeczeństwie i wyposażyć w zasób umiejętności psychofizycznych potrzebnych do takich działań.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Drążczyk S., Koszykówka: wybór ćwiczeń do nauczania, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 Mielniczuk M., Staniszewski T., Stare i nowe gry drużynowe, Talbit, Warszawa 1999.
 Naglak Z., Teoria zespołowej gry sportowej, AWF, Wrocław 2001.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Kaczyński A., Atlas gimnastycznych ćwiczeń siłowych, AWF, Wrocław 2001.
 Sas-Nowosielski K., Wychowanie do aktywności fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,
Wydaw. AWF, Katowice 2003.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.2. Przedmioty (zajęcia) w zakresie nauk podstawowych
1.2.1. Podstawy zarządzania
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
Podstawy
(modułu)
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

zarządzania

Język wykładowy:
polski
Rok: I

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: I

Nie dotyczy
Nauki podstawowe
ECTS: 6

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 3

P1

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie – studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 3

Stacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 1

Brak wymagań wstępnych
Wykład, ćwiczenia
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin ustny
Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe, aktywność na zajęciach
Katedra Zarządzania
Prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz, dr Andrzej Marjański

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rn e

St u d ia

Wykład:
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Ćwiczenia:

30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:
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Ćwiczenia:

16

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Inna forma (jaka):
RAZEM:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Inna forma (jaka):
66

RAZEM:

52

84

Praca własna studenta (PWS):

98

RAZEM z PWS:
150
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

150

Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
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Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

66
30

52
30

54

68

150

150

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

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

W2

Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Organizacja jako system. Rodzaje organizacji. Współczesne
otoczenie organizacji. Trendy w toczeniu organizacji.

W3

Elementy organizacji – ludzie, technologie, procesy.

W4
W5

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.

W6

Struktura zarządzania. Szczeble i obszary zarządzania.

W7

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

W8

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.

W9

Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny.

W10

W11
W12
W13

W14

W15

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
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C1

C2
C3

C4

C5

C6

C7

C8

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, np. 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
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.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod KEK:

K_W01
K_W05
K_W08
K_W16

K_W19

Kod wg KEK:

K_U01
K_U08

Wiedza:
objaśnia charakter i miejsce nauk ekonomicznych w systemie
nauk społecznych i w relacjach do innych nauk
ma podstawową wiedzę na temat genezy nauk o zarządzaniu
oraz ich rozwoju w kontekście rozwoju społecznogospodarczego i cywilizacyjnego
zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
zna wybrane metody analizy strategicznej organizacji i jej
otoczenia
zna podstawowe rodzaje struktur organizacyjnych, niektóre
czynniki wpływające na ich zmiany oraz rodzaje dokumentów
formalizujących organizację wraz z ich wybranymi
zastosowaniami
Umiejętności:
posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

S1A_W01
S1A_W09
S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W06

ustny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna

S1A_W07,
S1A_W08
Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U01,
S1A_U02

praca pisemna,
prezentacja, zadania
praktyczne

S1A_U02,

praca pisemna,
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narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji
Kod wg KEK:

K_K10

K_K11

Kompetencje społeczne:

jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
badawczych

ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

S1A_U03,
S1A_U04

prezentacja, zadania
praktyczne

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K01,
S1A_K06

obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego,
dyskusja, ocena
aktywności na
zajęciach

S1A_K07

obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego,
dyskusja, ocena
aktywności na
zajęciach

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania organizacjami, omówienie różnych typów organizacji i ich form
organizacyjnych. Zdobycie umiejętności i kompetencji: rozumienia istoty i mechanizmów funkcjonowania organizacji oraz
zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, instrumentów zarządzania oraz analizy wybranych problemów zarządzania, a także
zapoznanie się z zasadami planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli.
Wiedza
Student: objaśnia charakter i miejsce nauk o zarządzaniu w dziedzinie nauk ekonomicznych i w systemie nauk
społecznych, ma podstawową wiedzę na temat genezy nauk o zarządzaniu oraz ich rozwoju w kontekście rozwoju
społeczno-gospodarczego i cywilizacyjnego, zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe relacje pomiędzy tymi
obszarami, zna wybrane metody analizy strategicznej organizacji i jej otoczenia, zna podstawowe rodzaje struktur
organizacyjnych, niektóre czynniki wpływające na ich zmiany oraz rodzaje dokumentów formalizujących organizację wraz
z ich wybranymi zastosowaniami.
Umiejętności
Student: posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów
zachodzących w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych, potrafi zastosować i ocenić
przydatność wybranych metod i narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji.
Kompetencje społeczne
Student: jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
badawczych w zakresie nauk o zarządzaniu, ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Dołhasz M., Fundaliński J., Kosała M., Smutek H., Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie-zastosowania, PWN,
Warszawa 2009.
 Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2010.
 Koźmiński A.K., Jelemiak D., Zarządzanie od podstaw, WaiP, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:






Koźmiński A. K., W. Piotrowski (red.), Zarządzanie Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006.
Robbins S.P., Decenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
Stoner J.A. F., Freeman R. E., Gilbert D.R. jr., Kierowanie, PWN, Warszawa 2001.
Strużycki M., Podstawy Zarządzania, SGH, Warszawa 2008.
Inne materiały dydaktyczne: prezentacje do wykładów do pobrania ze strony internetowej, studia przypadków
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1.2.2. Nauki o organizacji
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
Nauki o
(modułu)
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Język wykładowy:
polski
Rok: I

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: II

Zarządzanie – studia I stopnia
nie dotyczy
Nauki podstawowe
ECTS: 6

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 3

P2

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

organizacji

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

Stacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 1

Opanowanie zakresu wiedzy z podstaw zarządzania
Wykład, ćwiczenia
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin ustny
Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe, aktywność na zajęciach
Katedra Zarządzania
Prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz, dr Andrzej Marjański

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

Wykład:

30

Ćwiczenia:

30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

16

Ćwiczenia:

16

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Inna forma (jaka):
RAZEM:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Inna forma (jaka):
66

RAZEM:

36

84

Praca własna studenta (PWS):

114

RAZEM z PWS:
150
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

150

Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:

Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
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potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

66
30

36
30

54

84

150

150

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1
W2
W3

W4
W5
W6
W7
W8
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Teorie organizacji a nauka o organizacji. Istota i pojęcie nauki. Geneza i cele nauki o organizacji. Rodzaje i typy
organizacji – ich cele. Cechy organizacji. Funkcje i procesy zachodzące w organizacji.
Przedsiębiorczość, kierownik, organizacja – istota, relacje. Społeczna odpowiedzialność organizacji. Nadzór
korporacyjny nad organizacją.
Formy prawno-organizacyjne i własnościowe – konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Klasyfikacja
przedsiębiorstw wg wybranych celów. Kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej. Własnościowe formy
organizacji gospodarczych i publicznych
Cykl życia organizacji – etapy i zdarzenia. Modele cyklu życia organizacji.
Zasoby, majątek, potencjał i kapitał organizacji: materialny, techniczny, kadrowy, finansowy, informacyjny –
zadania i zasady funkcjonowania, współzależności, tendencje rozwojowe
System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji. Architektura systemu zarządzania organizacją.
Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. Zarządzanie wiedzą. Zarządzanie jakością.
Współdziałanie organizacji. Istota zbiorowego działania zorganizowanego. Formy współdziałania przedsiębiorstw.
Istota współdziałania organizacji publicznych i społecznych.
Organizacja w przyszłości. Nowe trendy w podejściu do organizacji. Organizacja wirtualna.
Ćwiczenia
Organizacja i organizowanie jako funkcja w procesie zarządzania organizacją. Architektura organizacji.
Role kierownika w organizacji: rola interpersonalna, informacyjna, decyzyjna. Case study. Stres wynikający z roli
Społeczna odpowiedzialność organizacji i koncepcja zrównoważonego rozwoju; Etyczny kontekst zarządzania.
Case study.
Cykl życia organizacji; podstawowe typy organizacji i formy organizacyjne; Wady i zalety różnych form
organizacyjnych.
Relacje organizacji z otoczeniem; Czynniki środowiska organizacji. Wpływ czynników otoczenia na organizację.
Grupy Interesu- analiza.
Zasoby, majątek i potencjał organizacji- definicje, współzależności, racjonalne wykorzystanie zasobów.
Współczesne koncepcje zarządzania i ich stosowanie w praktyce – omówienie kierunków rozwoju współczesnej
organizacji.
Organizacja wirtualna jako organizacja przyszłości. Architektura systemu zarządzania organizacjami, funkcje,
procesy, współdziałanie.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod KEK:

K_W03

Wiedza:
ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

S1A_W03

praca pisemna,
prezentacja, zadania
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K_W06
K_W07
K_W11
K_W16
Kod KEK:

otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna podstawowe składniki organizacji należących do różnych
sektorów
zna wybrane koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do ich
powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju
ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w
działalności człowieka i zespołów pracowniczych oraz jej
uwarunkowań
zna wybrane metody analizy strategicznej organizacji i jej
otoczenia
Umiejętności:

praktyczne
S1A_W02
S1A_W02,
S1A_W08
S1A_W05,
S1A_W04,
S1A_W11
S1A_W06
Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04

praca pisemna,
prezentacja, zadania
praktyczne

K_U07

potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji

K_U08

potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji

K_U16

potrafi dostrzegać (w wybranych typowych okolicznościach)
potrzeby zmian w organizacji i ma podstawowe umiejętności
opracowywania planu zarządzania zmianami

S1A_U06,
S1A_U07

Kod KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K07

obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego,
dyskusja, ocena
aktywności na
zajęciach

K_K11

ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zapoznanie studentów z tematyką podstaw teoretycznych teorii organizacji i nauk o organizacji, form oraz ogólnych zasad
funkcjonowania organizacji ze szczególnym uwzględnieniem procesu zmiany.
Wiedza
Student:
ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich otoczenie,
zna podstawowe składniki organizacji,
zna wybrane koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do ich powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju,
ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w działalności człowieka i zespołów pracowniczych oraz jej
uwarunkowań,
zna wybrane metody analizy strategicznej organizacji i jej otoczenia.
Umiejętności
Student:
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji,
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji,
potrafi dostrzegać (w wybranych typowych okolicznościach) potrzeby zmian w organizacji i ma podstawowe umiejętności
opracowywania planu zarządzania zmianami.
Kompetencje
Student:
ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy dla dobra organizacji.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
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Literatura podstawowa przedmiotu:

 Kożuch B., Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2011.
 Marek S., M. Białasiewicz, Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza PWE,
Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Brzeziński M., Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007.
 Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2007.
 Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.
Inne materiały dydaktyczne: prezentacje do wykładów, studia przypadków
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1.2.3. Prawo w gospodarce
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Prawo w gospodarce

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie – studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: III

nie dotyczy
Nauki podstawowe
Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS: 3

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

P3

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 0

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 0

Podstawy prawa
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin w formie pisemnej
Zakład Administracji
Dr Łukasz Domański

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

30

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

17

Praca własna studenta (PWS):

32

RAZEM z PWS:

50

RAZEM z PWS:

50

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin

42

potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

7

20

10

12

50

50

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Elementy prawoznawcze; określenie czym jest prawo cywilne i handlowe, wskazanie źródeł tegoż prawa i zasad
wykładni prawa w systemie prawnym w ujęciu komparatystycznym. Zapoznanie studenta z zasadami wykładni
przepisów prawa cywilnego, wolności obrotu cywilnego i swobody kontraktowania wraz z granicami tejże
swobody, klauzule generalne.

W2

Określenie podmiotów prawnych, ich zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych z uwzględnieniem
problematyki reprezentacji;

W3

Zapoznanie studenta z poszczególnymi czynnościami prawnymi, ich podziałami i wynikającymi z nich
konsekwencjami, czynności realne a konsensualne, abstrakcyjne i kauzalne.

W4

Przedstawienie problematyki czynności prawnych, stosunków prawnych, odpowiedzialności kontraktowej i
deliktowej, roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;

W5

Przedstawienie problematyki terminów w prawie cywilnym, przedawnienie a prekluzja, zobowiązania naturalne,
skutki niedotrzymania terminu oraz ziszczenia się/nieziszczenia warunku;

W6

Przedstawienie praktycznych aspektów uczestnictwa w obrocie gospodarczym, możliwości samodzielnego
tworzenia projektów umów oraz możliwej wykładni tychże umów, jak też określania prawnych możliwości
dochodzenia roszczeń w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa;

W7

Zarysowanie problematyki odpowiedzialności cywilno – prawnej poszczególnych grup pracowników w
przedsiębiorstwie i związku tejże z innymi, przewidywanymi prawem reżimami odpowiedzialności.

W8

Praktyczne wskazanie elementów istotnych z punktu widzenia podziału zadań i standardu działalności
przedsiębiorstwa.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod KEK:
K_W02
K_W23
Kod KEK:

K_U01

K_U02

Wiedza:
ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów
systemów społecznych i gospodarczych
ma wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju
przedsiębiorczości
Umiejętności:
posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić

Kod wg KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_W01,
S1A_W02

praca pisemna

S1A_W11
Kod wg KRK:
S1A_U01,
S1A_U02

Metoda (forma)
weryfikacji

test wiedzy

S1A_U06
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K_U15

funkcje specjalisty w tym zakresie
ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
przepisami prawa oraz wybranymi standardami systemów
zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i
rozwiązań
Kompetencje społeczne:

Kod KEK:

S1A_U05

Kod wg KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

S1A_K02,
obserwacja studenta
S1A_K03,
S1A_K04
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K01

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami wykładni prawa cywilnego oraz tworzenia prawa kontraktowego.
Wiedza
- zna elementy prawa;
- zna zasady wykładni przepisów prawa cywilnego, wolności obrotu cywilnego i swobody kontraktowania;
- zna terminologię w prawie cywilnym;
Umiejętności
- potrafi uczestniczyć w czynnościach prawnych;
- potrafi wskazać elementy prawne istotne z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa;
Kompetencje
- ma świadomość uzupełniania wiadomości w zakresie prawa, ze względu na zmieniające się przepisy i unormowania;
- myśli w sposób przedsiębiorczy, ale przy wykorzystaniu zasad prawnych;
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
J. Lewandowski, Prawo cywilne, Wyd. SGH, Warszawa 2005;
T. Majtas, Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Elementy Prawa, Wyd. WSKiZ, Poznań 2004;
K. Kruczalak, Prawo handlowe, Wyd. Prawnicze „LexisNexis”, Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
T. Z. Nowicki, Prawo gospodarcze. Zestaw pomocy poglądowych, Wyd. WSE, Warszawa 2004;
J. Lewandowski, Prawo handlowe, Wyd. SGH, Warszawa 2005;
I. Lamprecht, Prawo gospodarcze. Wybór materiałów źródłowych, cz. 1, „Absolwent SWSPIZ, Łódź 2001;
Inne materiały dydaktyczne:
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1.2.4. Matematyka
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Matematyka

P4
Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Zarządzanie – studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: I

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: II

Nie dotyczy
Nauki podstawowe
ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 2

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 1

Niestacjonarne: 1

Zrozumienie treści przedmiotu wymaga od studenta
wiadomości z matematyki w zakresie szkoły średniej – liceum
profilu ogólnego, a w szczególności umiejętności
posługiwania się symboliką logiczną, znajomości takich pojęć
jak: zbiór, funkcja i działań na nich.
Prowadzący zajęcia wymaga, aby student systematycznie i na
bieżąco przyswajał sobie treści przedmiotu podawane na
wykładzie i na ćwiczeniach, przygotowywał się do ćwiczeń,
poprzez rozwiązywanie zalecanych zadań i problemów, na
podstawie
literatury
oraz
specjalnych
materiałów
opracowanych dla studentów.
Prowadzący zajęcia kontroluje na bieżąco postępy studentów
dotyczące stopnia przyswojenia realizowanych treści oraz
zakresu nabytych umiejętności.
Student ma możliwość skorzystania z konsultacji u osób
prowadzących zajęcia z matematyki w ramach ich dyżurów,
niezależnie od przynależności studenta do odpowiedniej grupy
dziekańskiej.
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość.
Zaliczenie ćwiczeń w postaci zadań kontrolnych (80% oceny).
Pozostała część oceny z zaliczenia (20%) to aktywność
studenta na zajęciach. Egzamin pisemny w formie testu, z
pytaniami zamkniętymi (test wielokrotnego wyboru) oraz
pytaniami otwartymi w formie krótkich zadań lub problemów.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie
pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena z egzaminu jest średnią
ważoną oceny uzyskanej z testu (60%) i oceny z ćwiczeń
(40%).
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Dr I. Świeczewska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
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St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

30

Wykład:

16

Ćwiczenia:

30

Ćwiczenia:

16

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

6

Inna forma (jaka):

4

RAZEM:

66

RAZEM:

36

Praca własna studenta (PWS):

84

Praca własna studenta (PWS):

114

RAZEM z PWS:

150

RAZEM z PWS:

150

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

66

36

2. Przygotowanie się do zajęć

51

78

33
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150

150

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

W2
W3

W4

W5
W6
W7

Funkcje jednej zmiennej i ich własności (określenie funkcji jednej zmiennej i jej własności, przegląd
podstawowych funkcji elementarnych, funkcje złożone, ciąg jako szczególny przykład funkcji jednej zmiennej i
jego własności, granica ciągu, określenie liczby e).
Szeregi liczbowe. Badanie zbieżności szeregów liczbowych (określenie szeregu liczbowego, zbieżność szeregu
liczbowego, przegląd kryteriów zbieżności szeregów)
Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania własności
funkcji (granica funkcji i jej rodzaje, zastosowanie pojęcia granicy funkcji do badania ciągłości funkcji, asymptoty
wykresu funkcji, rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej, pochodna funkcji jednej zmiennej i jej
zastosowanie do badania własności funkcji).
Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. Zastosowanie rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej (pojęcia
całki nieoznaczonej, podstawowe metody całkowania funkcji: całkowanie przez podstawianie i części, całki funkcji
wymiernych, całka oznaczona funkcji i jej interpretacja geometryczna, całka niewłaściwa funkcji).
Macierze i działania na macierzach. Charakterystyki liczbowe macierzy. Określoność macierzy.
Układy równań liniowych (określenie układu równań liniowych, rodzaje układów równań liniowych, zbiór
rozwiązań układu równań liniowych, badanie liczby rozwiązań układu równań liniowych, twierdzenie Cramera,
Twierdzenie Kroneckera-Capelly’ego, rozwiązanie ogólne i szczególne nieoznaczonego układu równań, układy
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W8

C1

C2
C3

C4
C5
C6

C7
C8

jednorodne
Funkcje wielu zmiennych i ich zastosowanie w logistyce (określenie funkcji dwóch i wielu zmiennych, rachunek
różniczkowy funkcji dwóch i wielu zmiennych: pochodne cząstkowe rzędu I i II, gradient i hesjan funkcji).
Ćwiczenia
Badanie własności funkcji jednej zmiennej (wyznaczanie dziedziny funkcji jednej zmiennej, badanie
monotoniczności, różnowartościowości, parzystości i nieparzystości funkcji, badanie okresowości funkcji, funkcje
złożone). Odczytywanie własności funkcji na podstawie wykresu
Ciąg i jego granica. Wyznaczanie granicy ciągu. Szeregi liczbowe. Badanie zbieżności szeregów liczbowych na
podstawie określonych kryteriów
Wyznaczanie pochodnej funkcji. Zastosowanie wzorów rachunku różniczkowego do wyznaczania pochodnej
funkcji. Pochodna funkcji złożonej. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania własności funkcji (granica
funkcji i jej rodzaje, zastosowanie pojęcia granicy funkcji do badania ciągłości funkcji, asymptoty wykresu funkcji,
monotoniczność i ekstrema lokalne funkcji, ekstrema globalne funkcji, wypukłość, wklęsłość funkcji, punkty
przegięcia funkcji).
Całkowanie funkcji – metoda podstawiania i całkowanie przez części. Całka oznaczona i nieoznaczona.
Zastosowanie całki oznaczonej do wyznaczania pól i objętości. Całki niewłaściwe I i II rodzaju.
Macierze i działania na macierzach. Charakterystyki liczbowe macierzy. Określoność macierzy
Układy równań liniowych (określenie układu równań liniowych, rodzaje układów równań liniowych, zbiór
rozwiązań układu równań liniowych, badanie liczby rozwiązań układu równań liniowych, twierdzenie Cramera,
twierdzenie Kroneckera-Capelly’ego, rozwiązanie ogólne i szczególne nieoznaczonego układu równań, układy
jednorodne).
Funkcje wielu zmiennych i ich zastosowanie w logistyce (określenie funkcji dwóch i wielu zmiennych, rachunek
różniczkowy funkcji dwóch i wielu zmiennych: pochodne cząstkowe rzędu I i II, gradient i hesjan funkcji).
Zastosowanie rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych w procesie podejmowania decyzji z zakresu
logistyki (m.in. zagadnienie transportowe).
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod KEK:

K_W14

K_W15

Wiedza:
zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne
metody ilościowe a także narzędzia informatyczne
gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i
społecznych
zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)

Kod wg KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

S1A_W06
test wiedzy
S1A_W06
Metoda (forma)
weryfikacji

Kod KEK:

Umiejętności:

Kod wg KRK:

K_U01

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych

S1A_U01,
S1A_U02

K_U07

potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04

Kod KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod wg KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K10

jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
badawczych

S1A_K01,
S1A_K06

ocena aktywności
studenta na
zajęciach

pisemna praca
zaliczeniowa

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,

47

kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zajęcia z matematyki mają na celu zaznajomienie studentów z wybranymi działami matematyki wyższej, które są
stosowane w naukach ekonomicznych i zarządzaniu. Obejmują one m.in. własności podstawowych klas funkcji jednej i
wielu zmiennych wykorzystywanych do opisu zjawisk ekonomicznych oraz podstawowe pojęcia algebry liniowej. W
ramach prowadzonych zwraca się szczególna uwagę na wykształcenie nawyku stosowania logicznego i formalnego
sposobu wnioskowania.
Wiedza
Student powinien zdobyć wiedzę niezbędną do opisu podstawowych relacji między kategoriami ekonomicznymi za
pomocą pojęć i definicji matematycznych
Umiejętności
Student powinien zdobyć umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów ekstremalnych dla funkcji jednej i wielu
zmiennych,
 umiejętności: obliczania podstawowych charakterystyk liczbowych macierzy i rozwiązywania układów równań i
nierówności liniowych,
 umiejętność swobodnego posługiwania się językiem matematycznym,
umiejętność rozpoznawania problemu przed wyborem metod rachunkowych
Kompetencje
- wskazuje na szerokie zastosowanie matematyki w naukach o zarządzaniu
- wykazuje gotowość do pogłębiania wiedzy z aplikacyjnego charakteru matematyki
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Klepacz H., Żółtowska E., Świeczewska I., Matematyka. Podręcznik dla uczelni ekonomicznych, Wyd. Absolwent, Łódź,
2007
Piszczała J., Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu, Poznań 2000
Piszczała J., Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych. Ćwiczenia, Wydawnictwo AE w Poznaniu,
Poznań 1999
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, wykłady z ćwiczeniami, PWN, Warszawa, 1997
W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, część I, PWN, Warszawa, wszystkie wydania
Klepacz H., Zbiór zadań z rozwiązaniami dla studentów uczelni ekonomicznych, Wyd. Absolwent, Łódź, 2002
Inne materiały dydaktyczne: Zestawy zadań i problemów do rozwiązywania na zajęciach oraz do pracy samodzielnej
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1.2.5. Statystyka opisowa
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Statystyka opisowa

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie – studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III

ECTS (bezpośredni udział):
Niestacjonarne: 2

Stacjonarne: 3

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

P5

nie dotyczy
Nauki podstawowe
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne:1

Zrozumienie treści przedmiotu wymaga od studenta
wiadomości z matematyki, w szczególności umiejętności
odczytywania i przekształcania wzorów, znajomości
własności działań, własności funkcji liniowej,
znajomości operatorów sumy i iloczynu.
Wykład oraz ćwiczenia audytoryjne. Prowadzący zajęcia
kontroluje na bieżąco postępy studentów zadając pytania
na temat realizowanych treści programowych oraz
zlecając zadania domowe.
Student ma możliwość skorzystania z konsultacji u
prowadzących zajęcia w ramach ich dyżurów niezależnie
od przynależności do grupy dziekańskiej.
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to
formy synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Zaliczenie ćwiczeń w formie kolokwium pisemnego
(50% oceny). Student rozwiązuje zadania z zakresu
treści programowych zrealizowanych na ćwiczeniach.
Brana pod uwagę jest także aktywność studentów na
ćwiczeniach (10% oceny). Dodatkowo, studenci
przygotowują
w
zespołach
prace
projektowe
(konsultowane poza godzinami zajęć z osobami
prowadzącymi ćwiczenia, 40% oceny). Egzamin
pisemny w formie krótkich zadań i/lub pytań testowych.
Wybór formy egzaminu zależy od egzaminatora. Ocena
końcowa z wykładu w 25% składa się z ocen z testu a w
75% z oceny z ćwiczeń. Warunkiem przystąpienia do
egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na
formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne
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Wykład:

30

Wykład:

16

Ćwiczenia:

30

Ćwiczenia:

16

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

6

Inna forma (jaka):

4

RAZEM:

66

RAZEM:

36

Praca własna studenta (PWS):

59

Praca własna studenta (PWS):

89

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjona
rne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

66

36

2. Przygotowanie się do zajęć

15

31

4. Wykonanie projektów

15

22

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

23

32

6. Pisemna praca zaliczeniowa

6

4

125

125

3. Przygotowanie esejów

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Badanie statystyczne – podstawowe pojęcia.

W2

Grupowanie i prezentacja materiału statystycznego: rodzaje szeregów statystycznych, wybór właściwego
szeregu dla konkretnych danych empirycznych, liczebności bezwzględne, wskaźniki struktury, liczebności
i częstości skumulowane.

W3

Syntetyczne miary stosowane do opisu struktury zbiorowości: wskaźnik podobieństwa struktur i jego
własności, miary położenia, zmienności i asymetrii oraz ich własności, dobór właściwych miar do
podanych celów badawczych, określonych warunków i posiadanych informacji.

W4

Grupowanie danych statystycznych dotyczących dwóch cech i badanie współzależności dwóch cech:
porządkowanie danych przy jednoczesnym badaniu dwóch cech w jednej zbiorowości, rodzaje zależności
między cechami, współczynnik korelacji liniowej Pearsona i korelacji rang Spearmana, liniowe równanie
regresji, związek współczynników regresji z współczynnikiem korelacji.

W5

Analiza zmian poziomu zjawiska w czasie: szeregi czasowe i ich rodzaje,
dekompozycja szeregów czasowych, wyodrębnianie trendu i sezonowości.

indeksy statystyczne,
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W6

Metody analizy rozkładu cechy: zmienne losowe i narzędzia ich analizy, próba losowa i rozkłady statystyk
z próby.

W7

Estymacja parametrów rozkładu: estymacja przedziałowa i jej własności, szacowanie błędu szacunku.

W8

Weryfikacja hipotez statystycznych: konsekwencje wnioskowania na podstawie próby statystycznej,
rodzaje hipotez statystycznych, testy parametryczne a testy nieparametryczne, testy istotności.
Ćwiczenia

C1

Grupowanie i prezentacja materiału statystycznego: wybór rodzaju szeregu statystycznego w
zależności od posiadanych danych empirycznych, wyznaczanie wskaźników struktury i podobieństwa
struktur a także liczebności i częstości skumulowanych. Syntetyczne miary opisu struktury
zbiorowości: wyznaczanie i interpretacja wskaźnika podobieństwa struktur, miar położenia,
zmienności i asymetrii.

C2

Badanie współzależności dwóch cech: porządkowanie danych przy jednoczesnym badaniu dwóch
cech w jednej zbiorowości, współczynnik korelacji liniowej Pearsona i korelacji rang Spearmana i ich
interpretacja, szacowanie parametrów liniowego równanie regresji, związek współczynników regresji
z współczynnikiem korelacji.

C3

Analiza zmian poziomu zjawiska w czasie: bezwzględne i względne miary dynamiki szeregów
czasowych, wyznaczanie i interpretacja indeksów statystycznych, dekompozycja szeregów
czasowych, wyodrębnianie trendu i sezonowości. Metody analizy rozkładu cechy: narzędzia analizy
zmiennych losowych, określanie rozkładów statystyk z próby.

C4

Estymacja parametrów rozkładu: estymacja przedziałowa i jej własności, szacowanie
błędu szacunku. Weryfikacja hipotez statystycznych: weryfikacja hipotez w testach
parametryczne i nieparametrycznych.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod KEK:

K_W14

Wiedza:

zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne
metody ilościowe a także narzędzia informatyczne
gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i
społecznych

Kod wg
KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji
[wskazać z
pola
oznaczonego
*]

S1A_W06
test wiedzy

K_W15

zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług),

S1A_W06

Kod KEK:

Umiejętności:

Kod wg
KRK:

K_U07

potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04

K_U08

potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04

K_U09

ma elementarne umiejętności analizy i prognozowania
poziomu i zmian wybranych wielkości i mierników osiągnięć
organizacji

S1A_U04

Metoda
(forma)
weryfikacji

praca pisemna
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Kod KEK:

K_K10

Kompetencje społeczne:
jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
badawczych

Kod wg
KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

S1A_K01,
S1A_K06

zadanie
praktyczne
lub
projektowe

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem głównym przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową terminologią i metodami statystyki .
Wiedza
Student zna podstawowe pojęcia z zakresu statystyki oraz metody analizy statystycznej i logicznej.
Umiejętności
Student umie dobrać odpowiednie (dla określonej sytuacji) metody analizy statystycznej oraz logicznej a także
przeprowadzić wnioskowanie statystyczne kontroli i właściwej interpretacji uzyskanych wyników.
Kompetencje
Student jest przygotowany do uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i
poza nim, posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim oraz
wykorzystywania swojej wiedzy z zakresu wykorzystania metod statystycznych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
- Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (2003) Statystyka – elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław
- Aczel A. , Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
- Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, Wyd. 6 zm., Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
2006
- Statystyka, red. nauk. Jan Paradysz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej,
2005
Inne materiały dydaktyczne: Wzory statystyczne, tablice rozkładów wybranych zmiennych losowych oraz zestaw
zadań do samodzielnego rozwiązania - udostępnione w formie elektronicznej.
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1.2.6. Ekonomia
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Ekonomia

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

P6
Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie – studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok:I

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: I

Przedmiot podstawowy
ECTS: 6

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 3

nie dotyczy

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 3

Stacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 1

Podstawy matematyki
Wykład oraz ćwiczenia
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin pisemny po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń
Ekonomii
Prof. dr hab. Walentyna Kwiatkowska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

30

Wykład:

16

Ćwiczenia:

30

Ćwiczenia:

16

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

6

Inna forma (jaka):

4

RAZEM:

66

RAZEM:

36

Praca własna studenta (PWS):

59

Praca własna studenta (PWS):

89

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
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potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonar
ne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

66

36

2. Przygotowanie się do zajęć

44

70

15

19

125

125

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Przedmiot ekonomii. Popyt, podaż, rynek. Konkurencja doskonała.

W2

Przedsiębiorstwo i jego funkcje w gospodarce. Rynki czynników produkcji

W3

Teoria zachowań konsumenckich

W4

Teoria makroekonomii: ogólna charakterystyka makroekonomii, związki makroekonomii z praktyką,
makroekonomia a główne nurty współczesnej myśli ekonomicznej.
Gospodarka narodowa jako obszar praktyki makroekonomicznej: istota i charakter gospodarki narodowej
jako podmiotu makroekonomicznego, istota i charakter gospodarki narodowej jako obszaru praktyki
makroekonomicznej, gospodarka narodowa wobec wstrząsów i kryzysów gospodarczych.
Zatrudnienie i bezrobocie – jako problem makroekonomiczny. Charakterystyka zatrudnienia, identyfikacja
bezrobocia, teorie zatrudnienia i bezrobocia, rola państwa na rynku pracy.
Wzrost i rozwój gospodarczy. Czynniki i bariery wzrostu oraz rozwoju gospodarczego. Identyfikacja istoty i
systematyka czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego. Charakterystyka czynników wzrostu i rozwoju
gospodarczego. Istota oraz charakterystyka barier wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz wynikających z
nich zagrożeń. Koniunktura w gospodarce rynkowej. Istota koniunktury gospodarczej w gospodarce
rynkowej. Istota i podstawowe problemy oceny koniunktury gospodarczej. Główne problemy kształtowania
polityki koniunktury gospodarczej. Istota i podstawowe problemy koniunktury gospodarczej. Pojęcie
koniunktury gospodarczej i jego wyznaczniki w gospodarce rynkowej. Koniunktura gospodarcza jako obraz
aktywności gospodarczej. Cykl koniunkturalny i jego fazy. Rodzaje cyklu koniunkturalnego. Metody i
sposoby identyfikacji koniunktury gospodarczej. Ocena koniunktury gospodarczej.
Równowaga makroekonomiczna – istota i warunki kształtowania. Istota i rodzaje równowagi ekonomicznej.
Równowaga na podstawowych rynkach. Polityka równowagi ekonomicznej. Inflacja – jako problem
makroekonomiczny. Identyfikacja zjawiska inflacji, inflacja a inne problemy makroekonomiczne, teorie
inflacji, polityka antyinflacyjna państwa.
Ćwiczenia

W5

W6
W7

W8

C1

Funkcja produkcji

C2

Popyt, podaż, rynek

C3

Konkurencja doskonała

C4

Popyt i podaż na makroekonomicznym rynku pracy. Istota popytowej strony rynku pracy. Istota podażowej
strony rynku pracy. Charakterystyka rynku pracy a mechanizmy rynkowe.
Wzrost i rozwój gospodarczy. Czynniki i bariery wzrostu oraz rozwoju gospodarczego. Identyfikacja istoty i
systematyka czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego. Charakterystyka czynników wzrostu i rozwoju
gospodarczego. Istota oraz charakterystyka barier wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz wynikających z
nich zagrożeń.
Koniunktura w gospodarce rynkowej. Istota koniunktury gospodarczej w gospodarce rynkowej. Istota i
podstawowe problemy oceny koniunktury gospodarczej. Główne problemy kształtowania polityki
koniunktury gospodarczej. Istota i podstawowe problemy koniunktury gospodarczej. Pojęcie koniunktury

C5

C6
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C7
C8

gospodarczej i jego wyznaczniki w gospodarce rynkowej. Koniunktura gospodarcza jako obraz aktywności
gospodarczej. Cykl koniunkturalny i jego fazy. Rodzaje cyklu koniunkturalnego. Metody i sposoby
identyfikacji koniunktury gospodarczej. Ocena koniunktury gospodarczej.
Równowaga makroekonomiczna – istota i warunki kształtowania. Istota i rodzaje równowagi ekonomicznej.
Równowaga na podstawowych rynkach. Polityka równowagi ekonomicznej
Inflacja – jako problem makroekonomiczny. Identyfikacja zjawiska inflacji, inflacja a inne problemy
makroekonomiczne, teorie inflacji, polityka antyinflacyjna państwa.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod KEK:

Wiedza:

Kod wg
KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

K_W01

objaśnia charakter i miejsce nauk ekonomicznych w systemie
nauk społecznych i w relacjach do innych nauk

S1A_W01

test wiedzy

K_W02

ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów
systemów społecznych i gospodarczych

S1A_W01,
S1A_W02

praca pisemna,
praca pisemna z
obroną,
prezentacja

S1A_W02,
S1A_W03,
S1A_W09

praca pisemna
z obroną,
prezentacja,
zadanie
praktyczne lub
projektowe,
zadanie
zespołowe
z indywidualną
kontrolą
osiągnięć,
obserwacja i
ocena
wykonania
zadania
praktycznego,

K_W04

zna podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w
odniesieniu do funkcjonowania rynków oraz gospodarowania
w warunkach ograniczonych zasobów

K_W15

zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)

S1A_W06

praca pisemna z
obroną,
prezentacja,
zadanie
praktyczne lub
projektowe,
zadanie
zespołowe
z indywidualną

Kod KEK:

Umiejętności:

Kod wg
KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

K_U01

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych

S1A_U01,
S1A_U02

test wiedzy

Kod KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod wg
KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

K_K07

jest świadomy zasad poruszania się na rynku pracy i

S1A_K04

test wiedzy,

55

uwarunkowań zmiany zatrudnienia

ustny
sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna, praca
pisemna z
obroną,
prezentacja

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze specyfiką i znaczeniem w zarządzaniu zagadnień ekonomii i
makroekonomii.
Wiedza
Studentowi zostaną przekazane informacje na tematy: rodowodu powstawania zjawiska inflacji, istoty rachunków
narodowych, mierników rachunkowości społecznej, zależności występujących między rozwojem a wzrostem
gospodarczym, barierami wzrostu gospodarczego, podstaw tworzenia równowagi ekonomicznej oraz czynników jej
odchylania.
Umiejętności
Po zaliczeniu przedmiotu student będzie potrafił przedstawić istotę praktyki makroekonomicznej, wskazać i
scharakteryzować główne kwestie makroekonomii, określić istotę rynku globalnego, zapoznać z teoriami zatrudnienia
i bezrobocia, zaprezentować istotę koniunktury gospodarczej i cyklu koniunkturalnego, przedstawić dylematy i
uwarunkowania rozwojowe polskiej gospodarki.
Kompetencje
Student pozna i będzie potrafił wykazywać inicjatywę w zakresie oceny zasadność wprowadzenia poszczególnych
rozwiązań w wybranej firmie, pracować nad ich wdrożeniem i dostosowaniem w grupach, rozdzielać zadania i oceniać
własny i cudzy wkład pracy w poszczególnych działaniach. Ponadto student będzie w stanie przez całe życie
samodzielnie pogłębiać i aktualizować swoją wiedzę w zakresie ekonomii.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Grabowski T., Podstawy teorii ekonomii, Wyd. A. Marszałka, Toruń 1999.



Milewski R., (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2008.



Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, t. 2, PWN, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Hall R. E., Taylor J. B., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2009.

Inne materiały dydaktyczne: testy sprawdzające wiedzę i umiejętności, zadania umożliwiające weryfikację
umiejętności rozwiązywania problemów w organizacji
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1.2.7. Finanse
I.

OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa przedmiotu
(modułu):

Kod przedmiotu:

Finanse

P7
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Wydział Zarządzania

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie,
studia I-go stopnia (licencjackie)

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: I

Rodzaj modułu kształcenia:
Semestr: 1

Przedmiot kierunkowy / obligatoryjny
ECTS: 6

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma weryfikacji efektów kształcenia oraz zasady
zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z
zakresu matematyki i ogólna wiedzę o funkcjonowaniu
gospodarki narodowej
Wykład (metody podające) i ćwiczenia (rozwiązywanie
zadań)
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to
formy synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin / zaliczenie w formie: pisemnej – przykład
liczbowy
Katedra Finansów
Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Wypych

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na
formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

30

Wykład:

16

Ćwiczenia:

30

Ćwiczenia:

16

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia

6

Inna forma (jaka)

Egzaminy i zaliczenia

4

Inna forma (jaka):

RAZEM:

66

RAZEM:

36

Praca własna studenta (PWS):

84

Praca własna studenta (PWS):

114

RAZEM z PWS:

150

RAZEM z PWS:

150
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na
zrealizowanie aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

66

36

2. Przygotowanie się do zajęć

40

60

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

34

44

6. Pisemna praca zaliczeniowa

10

10

150

150

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1
W2
W3
W4
W5
W6

Istota, zakres i funkcje finansów w gospodarce rynkowej. Model ruchu okrężnego. System finansowy i
sektory finansowe gospodarki narodowej.
Instytucje finansowe i ich zadania. Nadzór nad instytucjami finansowymi. Przepływy finansowe w
gospodarce.
System bankowy i mechanizm kreacji pieniądza. Bank centralny i banki komercyjne. Rynek pieniądza (popyt
i podaż). Równowaga na rynku pieniądza
Instrumenty finansowe i ich systematyzacja – Formy rozliczeń pieniężnych.
Rynek finansowy (segmenty, instrumenty, uczestnicy). Giełda papierów wartościowych – funkcje,
organizacja, systemy notowań.
Stopa procentowa i jej rola w podejmowaniu decyzji. Instrumenty finansowe o podstawie dochodowej i
dyskontowej. Założenia wyceny instrumentów finansowych.

W7

Makroekonomiczna polityka finansowa. Budżet i polityka fiskalna. Deficyt budżetowy i dług publiczny.

W8

Polityka pieniężna banku centralnego i jej instrumenty

C1

Kreacja pieniądza w systemie bankowym – przykłady liczbowe.

C2

Stopy procentowe na rynku finansowym: stopa nominalna i realna, stopa rentowności, stopa dyskontowa.

C3

Wartość pieniądza w czasie. Dyskontowanie i kapitalizacja – przykłady liczbowe.

C4

Wycena wybranych instrumentów rynku finansowego – przykłady liczbowe.

Ćwiczenia

IV. EFEKTY (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) KSZTAŁCENIA ORAZ CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia (zgodnie z wykazem Efektów kształcenia):
Kod wg
KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

K_W01

objaśnia charakter i miejsce nauk ekonomicznych w systemie nauk
społecznych i w relacjach do innych nauk

S1A_W01

K_W07

zna wybrane koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do ich
powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju

S1A_W02,
S1A_W08

K_W15

zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy finansowej,
jakości produktów i usług)

S1A_W06

Kod
wg KEK

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji:

S1A_U06

Praca pisemna,

K_U04

posiada elementarne

umiejętności związane

z samodzielnym

Metoda (forma)
weryfikacji;

Praca pisemna
(projekt)
prezentacja
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podejmowaniem działalności gospodarczej

zadanie
praktyczne,
prezentacja

K_U07

potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i narzędzi
do opisu i analizy działalności organizacji

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04

K_U11

ma elementarne umiejętności dokonywania oceny wybranych
rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania typowych
decyzji

S1A_U07

K_U14

ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
przepisami prawa oraz wybranymi standardami systemów
zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i rozwiązań

S1A_U05

Kod wg
KEK

Kompetencje społeczne:

Kod
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji:

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na poziomie
podstawowym) pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i
organizacji w środowisku pracy i poza nim

S1A_K02

Dyskusja,
ocena aktywności
na zajęciach,
prezentacja

ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
K_K11

S1A_K07

Cele :
Wprowadzenie studenta w problematykę finansów, przybliżenie podstawowych terminów finansowych oraz funkcji
finansów i instytucji finansowych w gospodarce. Objaśnienie mechanizmu kreacji pieniądza w gospodarce oraz
form oddziaływania banku centralnego na kreację pieniądza. Poznanie mechanizmu transformacji oszczędności w
inwestycje za pośrednictwem rynków finansowych. Zapoznanie się z instrumentami finansowymi i sposobami ich
wyceny.
Wiedza:
 posiada wiedzę na temat roli systemu finansowego w gospodarce narodowej,
 identyfikuje funkcje finansów,
 rozumie istotę mechanizmu kreacji pieniądza w gospodarce,
 zna formy rozliczeń pieniężnych,
 zna zasady funkcjonowania rynku pieniężnego i rynku kapitałowego,
 posiada wiedzę na temat instrumentów finansowych.
Umiejętności:
 potrafi wykorzystać rachunek wartości pieniądza w czasie do podejmowania decyzji finansowych,
 potrafi wycenić podstawowe instrumenty rynku pieniężnego,
 potrafi interpretować decyzji banku centralnego dotyczące kształtowania się stó procentowych
Kompetencje:


potrafi komunikować się z finansowym otoczeniem przedsiębiorstwa



jest skłonny przekazywać wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych i wyceny instrumentów
finansowych,



docenia konieczność ciągłego dokształcania się w kontekście zmian uregulowań prawnych dotyczących
funkcjonowania rynków finansowych
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:
Dębski W. – Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
2005
Wypych M. – Finanse i instrumenty finansowe, SWSPiZ, - Absolwent, Łódź 2007.
Podstawka M. (red.), Finanse, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Dobosiewicz Z., Wprowadzenie do finansów i bankowości, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2009.
Elementy finansów i bankowości, (red.) S. Flejterski, B. Świecka, CEDEWU, Warszawa 2009
Pietrzak B., Polański Z. [red.], System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2008.
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1.2.8. Zachowania organizacyjne
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
Zachowania
(modułu)
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek: Katedra Zarządzania

Kod przedmiotu:

organizacyjne
Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie – studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: I

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: II

Nie dotyczy
Nauki podstawowe
ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

P8

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

Stacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Niestacjonarne: 1

Zaliczenie przedmiotu „Podstawy zarządzania”
Wykład z dyskusją, ćwiczenia

Forma zaliczania przedmiotu:

Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne, testy
online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin w formie pisemnej: test

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:

Katedra Zarządzania - Zakład Zarządzania Kapitałem Społecznym

Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość:

Osoba koordynująca przedmiot:

Prof. dr hab. Czesław Sikorski

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia st a cj o n a rne
St u d ia n ie st a c j o na r ne
Wykład:

30

Wykład:

16

Ćwiczenia:

15

Ćwiczenia:

8

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka): egzamin, zaliczenie

6

Inna forma (jaka): egzamin, zaliczenie

4

RAZEM:

51

RAZEM:

28

Praca własna studenta (PWS):

49

Praca własna studenta (PWS):

72

RAZEM z PWS:

100

RAZEM z PWS:

100

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
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Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

51

28

3. Przygotowanie esejów

10

10

4. Wykonanie projektów

16

26

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

13

36

100

100

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
WYKŁADY
Zakres
tematyczny
przedmiotu.
Istota
i
uwarunkowania
zachowań ludzi w organizacji.
W1
Wpływ otoczenia organizacji, skutki rewolucji informacyjnej i globalizacji, zmiana podstawowych wartości
W2
organizacyjnych i metod zarządzania w epoce cywilizacji informacyjnej, rewolucja edukacyjna. Wpływ zmian w
strukturze organizacyjnej, od struktur stabilnych do elastycznych.
Zachowania ludzi w relacjach władzy organizacyjnej.
W3
Asymetryczna koncepcja władzy a zarządzanie partycypacyjne. Techniki zarządzania partycypacyjnego:
W4
zarządzanie przez delegowanie uprawnień, zarządzanie przez wyjątki, zarządzanie przez cele. Zarządzanie
transformacyjne. Koncepcja lidera charyzmatycznego. Przewodzenie a koordynowanie. Przywództwo emocjonalne
a racjonalne.
Zachowania ludzi w relacjach funkcjonalnych. Machinalizacja a intelektualizacja własnej pracy. Opór przeciwko
W5
zmianom i metody jego pokonywania: perswazyjna, konsultacyjna i negocjacyjna. Model zmiany K. Lewina – E.
Scheina. Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej.
Zachowania ludzi w relacjach kooperacyjnych. Zespoły pracownicze tradycyjne i nowoczesne. Podejście
W6
strukturalne a procesowe do realizacji zadań w zespołach – tymczasowe zespoły zadaniowe i projektowe.
Konformizm a asertywność. Tożsamość zbiorowa a indywidualna. Indywidualizm w kolektywie.
Zachowania ludzi w relacjach komunikacyjnych. Efektywność komunikacji społecznej. Organizacyjne i społecznoW7
kulturowe bariery komunikacji. Sposoby pokonywania barier komunikacyjnych. Komunikacja rutynowa a
spontaniczna.
Kultura organizacyjna. Kultura jako przyczyna i skutek określonych zachowań organizacyjnych. System kulturowy
W8
organizacji. Kształtowanie kultury organizacyjnej. Funkcje kultury organizacyjnej.
ĆWICZENIA
Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji.
C1
Wzory zachowań w relacjach władzy. Analiza przypadku.
C2
Wzory zachowań w relacjach funkcjonalnych. Analiza przypadku.
C3
Znaczenie grupy i ról organizacyjnych
C4
Wzory zachowań w relacjach kooperacyjnych. Analiza przypadku
C5
Wzory zachowań w relacjach komunikacyjnych. Analiza przypadku.
C6
Etyka w zachowaniach ludzkich w organizacji
C7
Wzory kultury organizacyjnej. Napisanie eseju
C8
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Kod KEK:

Wiedza:

K_W09
K_W13

ma wiedzę na temat głównych ról i funkcji organizacyjnych
zna pojęcie kultury organizacyjnej oraz możliwości jej

Kod wg
KRK:
S1A_W04
S1A_W05

Metoda (forma)
weryfikacji
zadanie zespołowe
z indywidualną
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K_W20

K_W21

Kod KEK:
K_U05

K_U17

K_U19

Kod KEK:

oddziaływania na rozwój i sukces organizacji
ma wiedzę na temat wybranych modeli zmian
organizacyjnych oraz roli przywództwa i negocjacji w
procesach przemian struktur i organizacji
ma podstawową wiedzę na temat roli procesów
cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji
Umiejętności:
posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego
zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań
posiada elementarne umiejętności kierowania (szczególnie
poziom operacyjny) i współdziałania w projektach
wprowadzających określone zmiany w organizacji
posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań
członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy
wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie
w określonym zakresie
Kompetencje społeczne:

kontrolą osiągnięć
S1A_W08

S1A_W08
Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U07

S1A_U06

zadanie zespołowe z
indywidualną
kontrolą osiągnięć

S1A_U08
Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
dyskusja, ocena
aktywności na
zajęciach, ocena
zadania
praktycznego

jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w
nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z
S1A_K04
odmiennością kulturową grupy
rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania
S1A_K01,
K_K09
zdolności interpersonalnych
S1A_K02
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K08

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem zajęć jest nauczenie rozumienia istoty i prawidłowości zachowań organizacyjnych w organizacji. Ukazanie wpływu
grupy pracowniczej i struktur organizacji na zachowania członków organizacji. Przedstawienie zagadnień związanych z
zachowaniami wynikającymi z osobowości człowieka oraz wpływu sfery emocji i motywacji. Prezentacja zagadnień
związanych z podejmowaniem decyzji. W oparciu o wiedzę socjologiczną i psychologię społeczną ukazanie mechanizmów
dynamiki grupowej, konfliktu komunikacji interpersonalnej i wprowadzania zmian. Ukazanie wpływu i uwarunkowań
kultury organizacyjnej, sposobów sprawowania władzy i konteksty etycznego na funkcjonowanie organizacji i zarządzanie
Wiedza
Student ma wiedzę o mechanizm kształtowania się zachowań ludzi w organizacji w obszarze relacji władzy. Zna
mechanizmy kształtowania się zachowań ludzi w relacjach funkcjonalnych. Ma wiedzę z zakresu mechanizmów
kształtowania się zachowań ludzi w relacjach kooperacyjnych.
Umiejętności
Student potrafi scharakteryzować funkcje kultury organizacyjnej. Umie rozróżnić przywództwo racjonalne od
emocjonalnego. Potrafi objaśniać przyczyny oporu przeciwko zmianom. Wie jak zaproponować właściwy w danych
warunkach sposób pozyskiwania ludzi do zmian w organizacji. Umie opisać wpływ cech epoki cywilizacji informacyjnej
na zmianę otoczenia organizacji. Potrafi wytłumaczyć wpływ turbulentnego otoczenia na zmianę metod zarządzania. Umie
dobrać właściwy styl kierowania ludźmi. Wie jak podejmować działania umożliwiające upowszechnianie wzorów
pożądanej kultury organizacyjnej. Umie oceniać potrzeby ludzi w organizacji i możliwości ich zaspokajania
Kompetencje
Student jest otwarty na różnorodność kulturową organizacji. Wykazuje wrażliwość na etyczne aspekty funkcjonowania
ludzi w organizacji
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Kuc B.R., Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009.
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 Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 Sikorski Cz., Nauka o zarządzaniu, część II „Zachowania organizacyjne”, AHE, Łódź 2009.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Kożusznik B., Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa 2005.
 Sikorski Cz., Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, C.H. Beck,
Warszawa 2006.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.2.9. Zarządzanie projektami
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Zarządzanie projektami

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: IV

Zarządzanie – studia I stopnia
Nie dotyczy
Nauki podstawowe
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 3

Niestacjonarne: 2

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

P9

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Kod przedmiotu:

ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: 1

Niestacjonarne: 1

Treści programowe powiązane są z przedmiotem: podstawy
zarządzania, nauki o organizacji.
Wykłady aktywizujące,
Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych,
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin w formie: pisemnej
Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe, aktywność na zajęciach.
Wykonanie projektu
Katedra Zarządzania
Prof. dr hab. Mariusz Bednarek

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
30
Wykład:
Ćwiczenia:
30
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Warsztaty:
Seminarium:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe
Konsultacje przedmiotowe
Egzaminy i zaliczenia w sesji
6
Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):
Inna forma (jaka):
RAZEM:
66
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
59
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
125
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

16
8

4
28
72
100

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
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1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

66
25

28
30

10
24

15
26

125

100

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
WYKŁAD
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Ogólna wiedza o zarządzaniu projektami (Miejsce i rola projektów w zarządzaniu. Istota i rodzaje projektów.
Dojrzałość projektowa).
Cykl życia projektów. Inicjowanie i definiowanie projektów.
Planowanie projektu, określenie misji, wizji i celów projektu.
Wykorzystanie struktury podziału pracy do planowania projektu (Zasady tworzenia struktury podziału pracy;
szacowanie czasu, kosztów i zasobów).
Harmonogramowanie prac w projekcie (diagramy sieciowe i ich konstruowanie; przyczyny harmonogramowania;
przekształcanie diagramu sieciowego w wykres paskowy – Gantta; przydzielanie zasobów do zadań;).
Ocena wykonalności projektów. Analiza ryzyka projektów.
Kontrola i ocena projektu (cechy systemu kontroli projektu; podejmowanie działań korygujących; ocena projektu;
budżetowanie projektu; wykorzystanie analizy wartości wypracowanej w kontroli projektu.
Kierowanie zespołem projektu (organizacja zespołu projektowego; wzajemne relacje w zespołach).
ĆWICZENIA
Wprowadzenie do zarządzania projektami. Określanie celów, potrzeb i korzyści projektu.
Określanie zakresu i struktury projektu.
Rola menedżera projektu.
Planowanie terminów projektu: tworzenie harmonogramu.
Tworzenie budżetu projektu.
Ryzyko realizacji projektu (propozycje rozwiązań w przypadku wystąpienia problemów z realizacją, identyfikacja
możliwych zdarzeń oraz ich eliminacja).
Ocena projektu.
Kolokwium zaliczeniowe
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

K_W05

S1A_W09

K_W19

ma podstawową wiedzę na temat genezy nauk o zarządzaniu
oraz ich rozwoju w kontekście rozwoju społecznogospodarczego i cywilizacyjnego
zna podstawowe rodzaje struktur organizacyjnych, niektóre
czynniki wpływające na ich zmiany oraz rodzaje dokumentów
formalizujących organizację wraz z ich wybranymi
zastosowaniami

Kod wg KEK:

Umiejętności:

Kod KRK:

K_U02

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego
zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi,

S1A_U06

K_U05

S1A_W07,
S1A_W08

Metoda (forma)
weryfikacji

praca pisemna

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U07
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K_U17

K_U18

finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań
posiada elementarne umiejętności kierowania (szczególnie
poziom operacyjny) i współdziałania w projektach
wprowadzających określone zmiany w organizacji
posiada podstawowe umiejętności zarządzania czasem
własnym oraz w pracach zespołów zadaniowych

Kod wg KRK:

Kompetencje społeczne:

S1A_U06

S1A_U06
Kod KEK:

Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
obserwacja i ocena
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
S1A_K02
wykonania zadania
K_K02
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
praktycznego,
nim
dyskusja, ocena
posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
aktywności na
S1A_K05
różnych projektów i ma świadomość możliwego
K_K03
zajęciach
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i nowoczesnymi instrumentami zarządzania projektami, oraz
przedstawienie mechanizmów definiowania i planowania projektów a także metod zarządzania zespołem projektowym.
Wiedza
Student:
− zna rodzaje projektów,
− potrafi opisać cykl życia projektów,
− zna zasady planowania projektu,
− ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat kontroli i oceny projektów,
− zna zasady organizacji i kierowania zespołem projektowym.
Umiejętności
Student potrafi:
− oceniać wykonalność projektów,
− zaplanować harmonogram projektu,
− szacować budżet projektu,
− oceniać ryzyko realizacji projektu,
− dokonać analizy i oceny projektu.
Kompetencje
Student:
− samodzielnie podejmuje i inicjuje działania, planuje i organizuje ich przebieg,
− potrafi pracować zespołowo,
− w sposób właściwy komunikuje sie z otoczeniem, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania oraz ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:







Lewis J. P., Podstawy zarządzania projektami, HELION, Gliwice 2006.
McGary R., Wysocki R.K., Efektywne zarządzanie projektami, Wydanie III, Wydawnictwo One Press 2005.
Mingus N., Zarządzanie projektami, helion, Gliwice 2002.
Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
Young T.L., Skuteczne zarządzanie projektami, Wydawnictwo One Press 2006.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Chrościcki Z., Zarządzanie projektem – zespołami zadaniowymi, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, 2004.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.2.10. Zarządzanie zasobami ludzkimi
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie – studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: IV

Nie dotyczy
Nauki podstawowe
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 3

P10

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

Stacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 1

Podstawy zarządzania, Nauki o organizacji
Wykład, ćwiczenia
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin w formie pisemnej
Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania Kapitałem
Społecznym
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

30

Wykład:

16

Ćwiczenia:

30

Ćwiczenia:

8

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Inna forma (jaka):

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Inna forma (jaka):

RAZEM:

66

RAZEM:

28

Praca własna studenta (PWS):

34

Praca własna studenta (PWS):

72

RAZEM z PWS:

100

RAZEM z PWS:

100
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

66

28

2. Przygotowanie się do zajęć

15

30

19

42

100

100

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
WYKLADY
W1

Podstawowe problemy i cele zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

W2

Strategia i planowanie zasobów ludzkich w organizacji. Kapitał ludzki i intelektualny

W3

Polityka personalna i jej modele w organizacjach. System personalny organizacji

W4

Wyposażenie organizacji w personel. Metody rekrutacji i selekcji personelu

W5

Polityka rozwoju personelu w organizacji. Szkolenia pracowników

W6

Ocena pracy w zarządzaniu ludźmi. Wartościowanie pracy i ocena efektów pracy.

W7

Motywowanie w organizacji (Podstawowe teorie, modele i narzędzia motywowania)

W8

Wybrane zagadnienia kształtowania materialnego i społecznego środowiska pracy w organizacji
ĆWICZENIA

C1

Ogólne zapoznanie studentów z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi : pojęcia z zakresu zarządzania
zasobami ludzkimi, proces gospodarowania zasobami ludzkimi i jego elementy

C2

Planowanie kadr, rozwój kadr: budowanie ścieżki kariery.

C3

Rekrutacja i selekcja. Metody rekrutacji. Dokumenty procesu rekrutacji

C4

Kierowanie. Style kierowania

C5

Motywowanie. Pojęcie motywacji. Zasady skutecznego motywowania. Narzędzia motywowania.

C6

Ocena pracy. Ocena efektów pracy. Wartościowanie pracy – metody Hay’a, UMEWAP.

C7

Wynagrodzenia i ich funkcja w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

C8

Przeglądy i audyty personalne.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod KEK:

Wiedza:

K_W08

zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi
w organizacji
zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy

K_W12
K_W15

Kod wg
KRK:
S1A_W02,
S1A_W03

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_W05

test wiedzy

S1A_W06

obserwacja i ocena
wykonania zadania

test wiedzy
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finansowej, jakości produktów i usług)
K_W23

ma wiedzę na
przedsiębiorczości

temat

zasad

tworzenia

praktycznego
i

rozwoju

S1A_W11

test wiedzy
Metoda (forma)
weryfikacji
obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego

Kod KEK:

Umiejętności:

Kod wg
KRK:

K_U02

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej
w określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie

S1A_U06

K_U05

posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego
zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań

S1A_U07

obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego

K_U10

ma elementarne umiejętności identyfikacji uwarunkowań i
kryteriów rozwiązywania typowych problemów organizacji

S1A_U02,
S1A_U07

obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego

Metoda (forma)
weryfikacji
obserwacja i ocena
rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania
S1A_K01,
K_K09
wykonania zadania
zdolności interpersonalnych
S1A_K02
praktycznego
obserwacja i ocena
ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób
K_K11
S1A_K07
wykonania zadania
przedsiębiorczy
praktycznego
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Kompetencje społeczne:

Kod KEK:

Kod wg
KRK:

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem kształcenia jest wszechstronne zapoznanie studentów z istotą, zakresem, cechami i narzędziami nowoczesnego
zarządzania zasobami ludzkimi (kapitałem ludzkim) w organizacji.
Wiedza
Student zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe relacje pomiędzy tymi obszarami, zna podstawowe ujęcia
procesu i funkcji kierowania ludźmi w organizacji, zna typowe metody zarządzania zasobami ludzkimi, ma wiedzę na
temat zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości.
Umiejętności
Student potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, posiada
podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, ma elementarne
umiejętności identyfikacji uwarunkowań i kryteriów rozwiązywania typowych problemów organizacji w zakresie
zarządzania zasobami ludzkimi
Kompetencje
rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych w zarządzaniu zasobami
ludzkimi, ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy z uwzględnieniem zasobów
ludzkich.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:






Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Kraków 2011.
Listwan T., (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2006.
Moczydłowska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin, Warszawa 2010.
Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, PWE, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Borkowska S., Skuteczne strategie wynagrodzeń Tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer, 2012.
 Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 Rostkowski T., Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.2.11. Zarządzanie jakością
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
Zarządzanie
(modułu)
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III

Zarządzanie – studia I stopnia
Nie dotyczy
Nauki podstawowe
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

P11

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

jakością

ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: 0

Niestacjonarne: 0

Podstawy zarządzania, Nauki o organizacji
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin w formie pisemnej
Katedra Zarządzania
Prof. dr hab. Mariusz Bednarek

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
30
Wykład:
Ćwiczenia:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Warsztaty:
Seminarium:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe
Konsultacje przedmiotowe
Egzaminy i zaliczenia w sesji
3
Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):
Inna forma (jaka):
RAZEM:
33
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
42
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
75
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

16

2
18
57
75

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33

18
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2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

17

20

15
10

17
20

75

75

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
WYKŁAD
Kompleksowe Zarządzanie Jakością – TQM. Definicje
Model i niektóre zasady wdrażania TQM. TQM i klient. Nowa pozycja dostawcy.
Guru jakości. Deming. Juran
Ważniejsze elementy związane z wdrażaniem TQM. Przywódczość. Cedowanie władzy.
Zespoły TQM i aparat zarządzania. Zarządzanie IV generacji.
Wybrane programy pomocne przy wdrażaniu TQM.
Statystyczna kontrola jakości. JiT.
Zalety wdrażania TQM. Następna generacja TQM.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Metoda (forma)
Kod wg KRK:
Wiedza:
Kod KEK:
weryfikacji
S1A_W02,
zna wybrane koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do ich
K_W07
projekt końcowy
S1A_W08
powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju
S1A_W02,
zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
K_W08
projekt końcowy
S1A_W03
relacje pomiędzy tymi obszarami
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
S1A_W07
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
K_W18
projekt końcowy
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)
Metoda (forma)
Kod wg KRK:
Umiejętności:
Kod KEK:
weryfikacji
posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
S1A_U01,
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
K_U01
projekt końcowy
S1A_U02
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
potrafi formułować i analizować problemy w celu
S1A_U02,
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
K_U06
projekt końcowy
S1A_U03
organizacji
S1A_U02,
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
S1A_U03,
K_U07
projekt końcowy
narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji
S1A_U04
S1A_U02,
ma elementarne umiejętności identyfikacji uwarunkowań i
K_U10
projekt końcowy
S1A_U07
kryteriów rozwiązywania typowych problemów organizacji
ma
podstawowe
umiejętności
uczestniczenia
w
S1A_U05
przeprowadzeniu audytu wybranych obszarów działalności
K_U13
projekt końcowy
organizacji
Metoda (forma)
Kod wg KRK:
Kompetencje społeczne:
Kod KEK:
weryfikacji
ocena wykonania
posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
projektu końcowego,
S1A_K05
różnych projektów i ma świadomość możliwego
K_K03
dyskusja, ocena
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
aktywności na

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
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zajęciach
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe efekty kształcenia):
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi jakości, zarządzania jakością oraz narzędziami
wykorzystywanymi w zarządzaniu jakością. Przedstawienie metod i technik wykorzystywanych we współczesnym
przedsiębiorstwie oraz zapoznanie studentów z istotą norm oraz standardów zarządzania jakością w organizacjach.
Wiedza
Student:
− zna podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem jakością,
− zna wybrane koncepcje zarządzania jakością,
− posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia norm i standardów w zarządzaniu organizacjami
− zna narzędzia służące do wdrażania TQM.
Umiejętności
Student potrafi:
− identyfikować bariery wprowadzania TQM w przedsiębiorstwie,
− formułować i analizować problemy w celu rozwiązywania praktycznych problemów jakościowych występujących w
organizacji,
− analizować czynniki wspierające wdrażanie TQM w przedsiębiorstwie,
− zaplanować procesy wdrażania Zarządzania Jakością w organizacji.
Kompetencje
Student:
− potrafi pracować zespołowo, w sposób świadomy i odpowiedzialny przyjmuje różne role w zespole,
− potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania oraz ponosić
odpowiedzialność za podejmowane działania.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Szczepańska K., Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM, Alfa – Wero, Warszawa 1998.
 Tabor A., Nowoczesne zarządzanie jakością, P.K. 2005.
Literatura uzupełniająca przedmiotu: Materiały opracowane przez wykładowcę
Inne materiały dydaktyczne: prezentacje do wykładów opracowane przez wykładowcę
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1.2.12. Informatyka w zarządzaniu
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III i IV

Zarządzanie – studia I stopnia
nie dotyczy
Nauki podstawowe
ECTS: 4

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 3

Niestacjonarne: 2

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

P12

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Kod przedmiotu:

Informatyka w zarządzaniu

ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 2

Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera i
programów MS Office
Część teoretyczna, realizowaną metodą konwersatorium,
warsztatu – dyskusji i prezentacją przykładów.
Część praktyczna, samodzielna praca studentów z komputerem.
W części prezentacyjnej przedstawiane będą w zaawansowane
narzędzia wspomagania zarządzania.
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie – wykonanie zadania praktycznego
Informatyki
Prof. dr hab. Andrzej Cader

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
Wykład:
Ćwiczenia:
60
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Warsztaty:
Seminarium:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji
6
Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):
Inna forma (jaka):
RAZEM:
66
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
34
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
100
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

32

4
36
64
100

Szacowana liczba godzin

73

potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

66
14

36
24

10
10

15
25

100

100

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
ĆWICZENIA
C1

C2

C3

Arkusz kalkulacyjny MS Excel i modelowanie matematyczne w zarządzaniu.
Wykorzystanie programu Excel do obliczeń, modelowania i budowy prostych aplikacji wspomagania decyzji.
Budowa i funkcje programu. Pisanie formuł z użyciem funkcji prostych i złożenia funkcji. Użycie arkuszy i kilku
skoroszytów. Wykresy i łączenie skoroszytu Excel z plikami edytowanymi w MS Word i Power Point.
Tworzenie makr w Excelu.
Modele badań operacyjnych w wspomaganiu decyzji. Formułowanie problemu i pracowanie modelu dla
wybranych zagadnień Badań Operacyjnych i systemów wspomagania decyzji. Zapis modeli przy użyciu programu
MS Excel i makr. Przykład zadania: Modele zapasów: Klasyczny model sterowania zapasami – model Wilsona.
Edytor graficzny modelowania Microsoft Visio i modelowanie systemów
Modelowanie i budowa modeli analizy i inżynierii systemów. Modelowanie strukturalne: Modelowanie organizacji
– organigram. Funkcje i diagramy funkcji, Modelowanie danych: diagramy przepływu danych. i diagramy encji.

C4

Analiza i modelowanie wybranych struktur zarządzania.
Program Microsoft Visio 2003 i rysowanie modeli funkcji, przepływów danych i struktur danych (model diagram
encji).

C5

Bazy danych.
Organizowanie informacji w bazach danych – definiowanie podstawowych pojęć. Przykłady baz danych. Program
Microsoft Access. Pojęcie pola, rekordu, tabeli, kwerendy, formularza, raportu. Podstawowe zasady budowy
współczesnych baz danych – model kartotekowy i relacyjny.
Projektowanie prostej relacyjnej bazy danych: Zdefiniowanie projektu. Zaprojektowanie tabeli i wprowadzenie
przykładowych danych. Posortowanie i wyszukiwanie informacji znajdujących się w tabeli. Ustalanie relacji
pomiędzy tabelami. Utworzenie przykład owych kwerend. Projektowanie formularzy: autoformularze tabelaryczne
i kolumnowe, formularze zespolone. Zaprojektowanie raportów, etykiet.
Przykład zadania: Zaprojektować prostą relacyjną bazę danych zawierającą cztery tabele z danymi o pracownikach,
dane o miejscu zamieszkania, przykładowy wykaz stanowisk pracy oraz informacje o zarobkach.
Wybrane systemy przetwarzania danych.
Systemy przetwarzania dokumentów. Modelowanie funkcji systemu. Modelowanie procesów: łańcuch procesów,
diagramy łańcucha wartości i diagramy EPC.
Systemy pracy grupowej. Modelowanie funkcji systemu. Modelowanie procesów.
Systemy przetwarzania wiedzy. Modelowanie funkcji systemu Modelowanie decyzji: drzewa i tabele decyzyjne.
Analiza i modelowanie Portalu Korporacyjnego.
Federacyjne Bazy Danych (FBD). Opracowanie Projektu Koncepcyjnego FBD dla korporacji przedsiębiorstw
łańcucha dostaw:
Identyfikacja i specyfikacja baz danych dla systemu (w poszczególnych przedsiębiorstwach)
Wybór baz do federacji (FDB)
Identyfikacja architektur i metadanych wybranych Baz Danych
Konstrukcja Koncepcji Kanonicznego Modelu Danych

C6

C7

C8

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
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KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Kod KEK:

K_W14

K_W18

Kod KEK:
K_U05

K_U12
Kod KEK:

Wiedza:
zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne
metody ilościowe a także narzędzia informatyczne
gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i
społecznych
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)
Umiejętności:
posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego
zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań
potrafi zastosować wybrane metody i narzędzia analityczne
oraz systemy informatyczne wspomagające procesy
podejmowania decyzji
Kompetencje społeczne:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_W06

S1A_W07

obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U07

obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego

S1A_U07,
S1A_U04
Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
K_K02
S1A_K02
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim
obserwacja i ocena
posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
wykonania zadania
K_K03
różnych projektów i ma świadomość możliwego
S1A_K05
praktycznego
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu
S1A_K02,
K_K04
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
S1A_K03
użyciu różnych środków przekazu informacji
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami obsługi wybranych narzędzi informatycznych:
- MS Excel
- Microsoft Visio i modelowanie systemów
- bazy danych
- wybrane programy przetwarzania danych.
Zdobycie przez studenta podstaw wiedzy o zastosowaniach informatyki w zarządzaniu i w procesach biznesowych.
Nabycie umiejętności niezbędnych w wykorzystaniu narzędzi i technologii informacyjnych w podejmowania decyzj
Wiedza
Zdobycie przez studenta podstaw wiedzy o zastosowaniach informatyki w zarządzaniu i w procesach biznesowych.
Umiejętności
Nabycie umiejętności niezbędnych w wykorzystaniu narzędzi i technologii informacyjnych w podejmowania decyzj
i zarządczych, korzystania z różnorodnych narzędzi informatycznych używanych do wspomagania działalności
biznesowych. Umiejętność wyboru narzędzi i technologii informacyjnych do zarządzania i wykorzystywania
nowoczesnych technik teleinformatycznych w zarządzaniu i w procesach biznesowych. Poznanie praktycznej budowy
algorytmów, procedur i makr oraz modeli matematycznych opisujących różne aspekty i problemy procesów
gospodarczych. Umiejętność analizy różnych aspektów funkcjonowania i usprawniania podstawowych struktur organizacji
biznesowych. Nabycie umiejętności obsługi i projektowania baz danych w środowisku MS Access. Poznanie
podstawowych pojęć dotyczących relacyjnych baz danych.
Kompetencje
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Efektem przedmiotu jest nabycie kompetencji w zakresie praktycznego wykorzystywania poznanych narzędzi i technologii
informatycznych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Kasprzak T. (red), Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw, seria: studia informatyki
gospodarczej Wyd. Nowy Dziennik, 2000.
 Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Metody projektowania i
wdrażania systemów, Agencja Wydawnicza „Placet”, 2001.
 Schwartz S., Po prostu Access 2003 PL, Wyd. Helion, Gliwice 2004.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Mikom wyd. 3, 2003.
 Nowicki A. (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, PLACET 2006.
 Radosiński E., Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
2001.
 Rokicka-Broniatowska A. (red.), Wstęp do informatyki gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej
Handlowej 2002.
 Materiały szkoleniowe Microsoft Access, http://office.microsoft.com/pl-pl/training/CR061829401045.aspx
[23.04.2010].
Inne materiały dydaktyczne:
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1.2.13. Marketing
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Marketing

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

P13

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie
studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: I

Semestr: I

ogólny
obowiązkowy
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

Stacjonarne: 2

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 1

Podstawy ekonomii, wymagane pojęcia podstawowe dotyczące
funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku
wykład, ćwiczenia, prezentacja multimedialna,
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Test wiedzy, zadania praktyczne i prezentacja multimedialna
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

30

Wykład:

16

Ćwiczenia:

30

Ćwiczenia:

8

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Inna forma (jaka):

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Inna forma (jaka):

RAZEM:

66

RAZEM:

28

Praca własna studenta (PWS):

59

Praca własna studenta (PWS):

97

77

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

66

28

2. Przygotowanie się do zajęć

9

19

4. Wykonanie projektów

20

30

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

18

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:

20

30

125

125

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Geneza marketingu

W2

Narzędzia marketingowe ( kompozycja 4P i 4K )

W3

Koncepcja marketingowa na tle innych orientacji zarządzania marketingiem

W4

System informacji marketingowej, Internet a przewaga konkurencyjna

W5

Badania marketingowe – badanie rynku, sprzedaży, produktu, reklamy, konsumenta

W6

Segmentacja rynku – kryteria geograficzne, demograficzne, ekonomiczne i psychologiczne

W7

Plan marketingowy, strategia marketingowa

W8

Organizacja i kontrola marketingowa. Budowanie relacji z klientem.
Ćwiczenia C

C1

Prezentacja firmy, analiza wnętrza i otoczenia

C2

Analiza źródeł pierwotnych i wtórnych

C3

Formułowanie misji i wizji przedsiębiorstwa

C4

Plan marketingowy, strategia marketingowa
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W03

K_W04

K_W06

Student:

Kod wg
KRK:

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w
odniesieniu do funkcjonowania rynków oraz gospodarowania
w warunkach ograniczonych zasobów
zna podstawowe składniki organizacji należących do różnych
sektorów

S1A_W03

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Test wiedzy, zadania
praktyczne,
prezentacja

S1A_W02,
S1A_W03,
S1A_W09
S1A_W02
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Umiejętności:
Kod KEK:
K_U01

K_U02

K_U06

Kod KEK:
K_K01

Student:

Kod wg
KRK:

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
Kompetencje społeczne:

S1A_U01,
S1A_U02

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04
S1A_K02

obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego

K_K02

Metoda (forma)
weryfikacji
zadanie praktyczne
lub projektowe,
prezentacja

S1A_U06

S1A_U02,
S1A_U03

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu marketingu, w szczególności :
- znaczenia działań marketingowych przedsiębiorstwa,
instrumentów marketingowe
możliwości wykorzystania badań marketingowych we współczesnym przedsiębiorstwie.
Wiedza
Student posiada wiedzę na temat znaczenia działań marketingowych przedsiębiorstwa oraz instrumentów marketingu
Umiejętności
Student potrafi dokonywać analiz marketingowych otoczenia oraz wnętrza przedsiębiorstwa, identyfikuje instrumenty
marketingu oraz prawidłowo je kształtuje. Potrafi sformułowac plan marketingowy oraz strategię marketingową
przedsiębiorstwa
Kompetencje
Student potrafi formułować i analizować problemy marketingowe w przedsiębiorstwie, oceniać je oraz rozwiązywać
praktycznych problemów występujących w organizacji
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

1. Ph. Kotler, Marketing”, wyd.11, REBIS, Poznań, 2005
2. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki. ,2007, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
3. Pilarczyk B. (red.), Mruk H. (red.)Kompendium wiedzy o marketingu,2006, Wydawnictwo Naukowe PWN , 2006
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Altkorn J.(red.): Podstawy marketingu, Wyd. Instytut Marketingu, Kraków 2004.
2. Białoń L. ( red.) Zarządzanie marketingiem, Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie,2010.
3.Janczewska D. Rola zobowiązań kierowniczych w zarządzaniu marketingowo- logistycznym w MSP,[w:] M. Trippner,
Muzahim Al.- Noorachi (red.) Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, Wyd. SWSPiZ,
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XII, Zeszyt 5, Łódź 2011
4. Zeszyty SWSPiZ w Łodzi-Przedsiębiorczość i Zarządzanie
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Inne materiały dydaktyczne: Czasopisma specjalistyczne
BIZNES TRENDY, GAZETA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW, HARVARD BUSINESS REVIEW
MANAGER, MARKETING I RYNEK, MARKETING W PRAKTYCE , MEDIA-MARKETING POLSKA
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1.2.14. Badania marketingowe
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

BADANIA MARKETINGOWE

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: IV

Zarządzanie, studia I stopnia
Ogólny
Obowiązkowy
ECTS: 4

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

P14

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

Stacjonarne: 2

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 2

Podstawy Ekonomii, Podstawy Zarządzania, podstawy
marketingu
Wykład, ćwiczenia
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Wykład: Egzamin pisemny;
Ćwiczenia: Projekt
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

30

Wykład:

16

Ćwiczenia:

30

Ćwiczenia:

16

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe
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Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

4

Inna forma (jaka):

RAZEM:

66

RAZEM:

36

Praca własna studenta (PWS):

34

Praca własna studenta (PWS):

89

RAZEM z PWS:

100

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

66

36

2. Przygotowanie się do zajęć

9

14

4. Wykonanie projektów

15

35

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

30

100

125

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Istota i elementy analizy rynku. Cel i przedmiot analizy rynku

W2

W5

Rodzaje i wartość źródeł informacji marketingowej. Źródła wewnętrzne i zewnętrzne makro- i
mikrośrodowiskowe. Przykładowe obszary analizy dla poszczególnych źródeł informacji
Systemy informacji marketingowej w procesie analizy rynku. Definicja, struktura, funkcje SIM, rola SIM w
rozwiązywaniu problemów decyzyjnych. Czynniki warunkujące rozwój SIM, główne bariery w stosowaniu
SIM
Metody i techniki badań marketingowych. Metody i techniki w badaniach ilościowych (charakterystyka,
zalety, wady, zastosowanie). Metody i techniki w badaniach jakościowych (charakterystyka, zalety, wady,
zastosowanie, problem kwantyfikacji informacji jakościowych . Metody i techniki badawcze w Internecie.
Segmentacja rynku- etapy procesu segmentacji, kryteria segmentacji, wybór rynków docelowych

W6

Różnicowanie i pozycjonowanie produktów, etapy procesu pozycjonowania. Tworzenie map percepcji

W7

Analiza rynku przedsiębiorstw i klientów instytucjonalnych, analiza rynku nabywców.

W8

Metody wprowadzania nowego produktu na rynek. Decyzje strategiczne odnośnie produktu, ceny i dystrybucji

W3

W4

Ćwiczenia
C1

Istota badań marketingowych w świetle wybranych przykładów – studium przypadku

C2

Problem decyzyjny a problem badawczy, cele, hipotezy – ich rola w procesie badań marketingowych

C3

Dobór próby – analiza wybranych metod

C4

Kwestionariusz jako narzędzie badawcze – istota, zasady, tworzenie

C5

Realizacja badań marketingowych i ich kontrola

C6

Uwarunkowania wewnętrzne nabywców. Uwarunkowania zewnętrzne nabywców. Zachowania nabywców

C7

Badanie satysfakcji klienta

C8

Raport z badań – zasady opracowani
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

82

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W03

K_W08
K_W15

Kod KEK:
K_U02

K_U04
K_U06

Kod KEK:

Student:

Kod wg
KRK:

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)
Umiejętności:

S1A_W03

Student:

Kod wg
KRK:

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
posiada elementarne umiejętności związane z samodzielnym
podejmowaniem działalności gospodarczej
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
Kompetencje społeczne:

S1A_U06

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
test wiedzy,
prezentacja

S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W06

Metoda (forma)
weryfikacji
zadanie praktyczne
lub projektowe

S1A_U06
S1A_U02,
S1A_U03

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji S1A_K05
zadanie praktyczne
różnych projektów i ma świadomość możliwego
lub projektowe
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
K_K06
rozumie potrzebę postępowania etycznego w ramach S1A_K04
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K03

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć i zasad w realizacji badań marketingowych. Student rozumie istotę i
funkcje systemu informacji marketingowej we współczesnych organizacjach; zna zasady i potrafi wykorzystać właściwe
metody i narzędzia badawcze w praktyce;
Wiedza
Zapoznanie studenta z istotą i funkcjami systemu informacji marketingowej oraz podstawami badań marketingowych
Umiejętności
Student umie określić cel i zakres badań marketingowych dotyczących wybranego problemu oraz zrealizować je
Kompetencje
Rozumie rolę i znaczenie poszczególnych metod, interpretuje wpływ wielu czynników na zachowania klientów oraz na
organizacje
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
– Kaden R. J., Badania marketingowe, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2008
– Kaczmarczyk S., Zastosowania badań marketingowych: zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa,
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2007
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– Kaniewska-Sęba A., Leszczyński G., Pilarczyk B., Badania marketingowe na rynku business-to- business, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2006
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
– Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000
– Karcz K. (red.), Badania marketingowe w Internecie, Wydawnictwo Uczelniane Akademii, Katowice 2005
Inne materiały dydaktyczne: Wydawnictwa SAN, czasopisma specjalistyczne: Marketing, Marketing i rynek
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1.2.15. Rachunkowość finansowa
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Rachunkowość finansowa

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III

Zarządzanie studia I stopnia
nie dotyczy
Nauki podstawowe
ECTS:

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 3

P15

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

Stacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 1

Wiedza i umiejętności zgodne z sylabusem do przedmiotu
Rachunkowość
Wykład i ćwiczenia
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: pisemnej
Zakład Rachunkowości Finansowej Katedry Rachunkowości
Prof. Dr hab. Marian Walczak, dr Sławomir Jędrzejewski

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

30

Wykład:

16

Ćwiczenia:

30

Ćwiczenia:

8

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Inna forma (jaka):
RAZEM:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Inna forma (jaka):
66

RAZEM:

28

Praca własna studenta (PWS):

59

Praca własna studenta (PWS):

97

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

66

28

2. Przygotowanie się do zajęć

29

59

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

24

32

6. Pisemna praca zaliczeniowa

6

6

125

125

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów

7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Rachunkowość finansowa – cele, zadania, funkcje. Podstawowe koncepcje i nadrzędne zasady rachunkowości.
System informacyjny rachunkowości. Istota, funkcje i znaczenie i podstawy prawne rachunkowości w warunkach
gospodarki rynkowej.

W2

Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości. Regulacje prawne i wzorcowe w zakresie rachunkowości. Polityka
rachunkowości.

W3

Pomiar, prezentacja i ewidencja aktywów trwałych i aktywów obrotowych.

W4

Pomiar, prezentacja i ewidencja rozrachunków i rozliczeń międzyokresowych.

W5

Pomiar, prezentacja i ewidencja kapitałów obcych i kapitału własnego.

W6

Definicje i klasyfikacje kosztów i przychodów. Ustalanie wyniku finansowego.

W7

Rachunek przepływów pieniężnych. Zestawienie zmian w kapitale własnym.

W8

Rachunkowość a podatki. Podatek dochodowy odroczony.
Ćwiczenia C / laboratorium L / konwersatorium KW

C1

Wycena i ujęcie w ewidencji księgowej stanu i ruchu składników aktywów trwałych.

C2

Ewidencja materiałów przy różnych podstawach wyceny (ewidencja w rzeczywistych cenach nabycia lub zakupu
oraz ewidencja w stałych cenach ewidencyjnych).

C3

Ewidencja i wycena bilansowa składników inwestycji krótkoterminowych: środków pieniężnych w kasie i w
drodze, środków na rachunkach bankowych, środków na rachunkach walutowych, weksli i czeków obcych.

C4

Ewidencja rozrachunków: z tytułu dostaw i usług, publicznoprawnych (z ZUS, US z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych, z pracownikami). Ustalanie składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,
finansowane przez pracownika i pracodawcę.

C5

Ewidencja typowych operacji gospodarczych dotyczących: sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
pozostałej działalności operacyjnej, działalności finansowej, zdarzeń nadzwyczajnych.

C6

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

C7

Ustalanie wyniku finansowego w sposób księgowy i statystyczny. Wynik finansowy a dochód podatkowy.

C8

Sporządzanie rachunku zysków i strat w obu wariantach, bilansu uwzględniającego uzyskany wynik finansowy,
rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
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KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W02
K_W08
K_W18

Kod wg KEK:
K_U02

K_U13

Kod wg KEK:

Wiedza:

ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów
systemów społecznych i gospodarczych
zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)
Umiejętności:
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
ma podstawowe umiejętności uczestniczenia w
przeprowadzeniu audytu wybranych obszarów działalności
organizacji
Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

S1A_W01,
S1A_W02
S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W07

praca pisemna,
zadanie
praktyczne

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U06

praca pisemna,
zadanie
praktyczne

S1A_U05

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
S1A_K02
obserwacja i
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
ocena wykonania
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
zadania
nim
praktycznego na
ćwiczeniach
K_K03
posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji S1A_K05
różnych projektów i ma świadomość możliwego
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności stosowania zasad rachunkowości w praktyce, przybliżenie rozwiązań
sprawozdawczych i ewidencyjnych stosowanych w ramach systemu rachunkowości. Nacisk kładziony jest na analizę
szczegółową problemów rachunkowości finansowej w sekwencji: zasady pomiaru – zasady prezentacji w sprawozdaniu
finansowym – ujęcie ewidencyjne.
Wiedza
Student ma wiedzę na temat podstawowych zagadnień rachunkowości finansowej jako systemu społecznego i
gospodarczego, zna podstawowe definicje z regulacji prawnych rachunkowości i wzorcowych rachunkowości, zna ujęte
w nich metody wyceny oraz regulacje odnoszące się do ewidencji zdarzeń gospodarczych, zna koncepcje i nadrzędne
zasady rachunkowości, wie, jakie są podstawowe elementy sprawozdania finansowego oraz jaka jest ich zawartość
informacyjna, zna poszczególne elementy sprawozdań finansowych.
Umiejętności
Student umie określić, jakie występują powiązania pomiędzy poszczególnymi pozycjami sprawozdań finansowych,
potrafi zastosować szczegółowe rozwiązania ewidencyjne dotyczące aktywów, pasywów, przychodów, kosztów i
wyniku finansowego, z odniesieniem do sporządzania sprawozdania finansowego.
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Kompetencje
Student ma świadomość roli podejmowanych decyzji w obszarze rachunkowości finansowej i ich wpływu na
sprawozdawczość przedsiębiorstwa.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Walińska E., (red.), Rachunkowość finansowa – ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, Wolters
Kluwer Polska - OFICYNA, Kraków 2010.

Walińska E., (red.), Rachunkowość finansowa – ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Zbiór zadań, Wolters
Kluwer Polska - OFICYNA, Kraków 2010.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Messner, Z., Pfaff, J., Podstawy rachunkowości finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, warszawa
2010.

Olchowicz, I., Tłaczała, A., Rachunkowość finansowa w przykładach według Ustawy o Rachunkowości i
MSR, wydanie II, Difin, 2008.
Inne materiały dydaktyczne:


Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).



Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw
regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. z 1992 r. Nr 21 poz. 86 z późn. zm.).



Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości, SKwP, Wydanie drugie, Warszawa 2012.
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1.2.16. Finanse przedsiębiorstwa
I.

OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Finanse Przedsiębiorstwa

Nazwa przedmiotu
(modułu):

Kod przedmiotu:

P16

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Wydział Zarządzania

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie,
studia I-go stopnia (licencjackie)

Nazwa specjalności:

…………………………………

Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu kształcenia:
Semestr: IV

Przedmiot kierunkowy / obligatoryjny
ECTS: 5

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma weryfikacji efektów kształcenia oraz zasady
zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

Przedmiot podstawowy. Student powinien posiadać
podstawowe wiadomości z zakresu finansów i matematyki oraz
ogólną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

Wykład (metody podające) i ćwiczenia (rozwiązywanie
zadań)
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to
formy synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin / zaliczenie w formie: pisemnej – przykład
liczbowy
Katedra Rachunkowości i Finansów
Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Wypych

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na
formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

Wykład:

30

Ćwiczenia:

15

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

16

Ćwiczenia:

8

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

10

Egzaminy i zaliczenia:

6

Inna forma

Inna forma (konsultacje, egzamin):

4

RAZEM:

61

RAZEM:

28

Praca własna studenta (PWS):

64

Praca własna studenta (PWS):

97

89

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

61

28

2. Przygotowanie się do zajęć

35

51

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

25

40

6. Pisemna praca zaliczeniowa

4

6

125

125

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład

W2

Finanse przedsiębiorstwa – etapy angażowania kapitału w działalność gospodarczą, inwestowanie w
przedsiębiorstwo, inwestowanie przez przedsiębiorstwo. majątek i źródła finansowania. Obieg strumieni
pieniężnych. Źródła informacji o przedsiębiorstwie
Decyzje finansowe. Finansowe cele przedsiębiorstwa – maksymalizacja zysku, maksymalizacja wartości.

W3

Kryteria i reguły oceny sytuacji finansowej. Konstrukcja wskaźników finansowych

W4

Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. Ryzyko operacyjne i finansowe. Ryzyko walutowe. Wykorzystanie
dźwigni z podejmowaniu decyzji finansowych
Analiza wrażliwości i jej wykorzystanie w podejmowaniu decyzji finansowych.

W1

W5
W6

Optymalizacja struktury kapitałowej, Kryteria wyboru źródeł finansowania. Koszt kapitału w
przedsiębiorstwie

W7

Równowaga finansowa i strategie finansowania przedsiębiorstwa.

W8

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i elementy planowania finansowego.
Ćwiczenia

C1

Źródła finansowania przedsiębiorstwa i kryteria ich wyboru.

C2

Wskaźnikowa ocena sytuacji finansowej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa

C3

Analiza kosztów i wyniku finansowego dla potrzeb zarządzania finansami

C4

Analiza ryzyka operacyjnego i finansowego w oparciu o mechanizm dźwigni
IV. EFEKTY (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) KSZTAŁCENIA ORAZ CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia (zgodnie z wykazem Efektów kształcenia):

Kod wg
KEK:
K_W15

K_W20

Wiedza:
zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy finansowej,
jakości produktów i usług)
ma wiedzę na temat wybranych modeli zamian organizacyjnych oraz
roli przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur i
organizacji

Kod
wg KEK

Umiejętności:

K_U01

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji;

S1A_W06

S1A_W08

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji:

S1A_U01,
S1A_U02

Praca pisemna,
zadanie
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K_U04
K_U06
K_U11

Kod wg
KEK
K_K01

organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
posiada elementarne umiejętności związane z samodzielnym
podejmowaniem działalności gospodarczej
potrafi formułować i analizować problemy w celu rozwiązywania
praktycznych problemów występujących w organizacji
ma elementarne umiejętności dokonywania oceny wybranych
rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania typowych
decyzji
Kompetencje społeczne:
posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów nie
tylko w sprawach zawodowych

posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
K_K03
różnych projektów i ma świadomość możliwego oddziaływania
skutków podejmowanych decyzji
K_K11
ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy
Cele kształcenia (przedmiotowe efekty kształcenia):

praktyczne,
prezentacja
S1A_U06
S1A_U02,
S1A_U03
S1A_U07

Kod
KRK:
S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04
S1A_K05

Metoda (forma)
weryfikacji:

Dyskusja,
ocena aktywności
na zajęciach,
prezentacja

S1A_K07

Wprowadzenie studenta w problematykę zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Przedstawienie zasad
podejmowania decyzji finansowych. Zapoznanie z metodami oceny kondycji finansowej i pozycji rynkowej
przedsiębiorstw. Student nabywa umiejętność posługiwania się instrumentami zarządzania finansowego.
Wiedza:






potrafi opisać przedsiębiorstwo jako system finansowy
zna zasady finansowania przedsiębiorstwa,
zdefiniuje kategorie i instrumenty zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
interpretuje informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym,
 charakteryzuje kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Umiejętności:




rozumie mechanizm inwestowania kapitału w przedsiębiorstwie,
umie wykorzystać pojęcia, terminy i kategorie finansowe do opisu gospodarki finansowej przedsiębiorstwa,
umie wykorzystać instrumenty finansowe do podejmowania decyzji finansowych,
 potrafi ocenić sytuację finansowa przedsiębiorstwa.
Kompetencje:




wykazuje kreatywną postawę w podejmowaniu decyzji finansowych,
ma motywację do dalszej aktywności w pogłębianiu wiedzy,
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
2. Walczak M. (red.), Sprawozdawczość i analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. SWSPiZ,
Łódź 2008,
3. Wypych M. (red.), Instrumenty finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, SWSPiZ, Łódź 2010.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju
Rachunkowości w Polsce. Warszawa 2004.
2. M. Wypych (red.) Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Absolwent. Łódź 2007.
3. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN, Warszawa 2007.
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1.3. Przedmioty (zajęcia) do wyboru
1.3.1. Rachunkowość
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Rachunkowość

W1
Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: I

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: II

Zarządzanie studia I stopnia
nie dotyczy
przedmiot fakultatywny
ECTS: 6

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 3

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

Stacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 1

Wiedza i umiejętności zgodnie z sylabusami przedmiotów:
Ekonomia, Finanse, Podstawy zarządzania
Wykład i ćwiczenia
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: pisemnej.
Zakład Rachunkowości Zarządczej Katedry Rachunkowości
Prof. Dr hab. Marian Walczak, dr Justyna Fijałkowska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

30

Wykład:

16

Ćwiczenia:

30

Ćwiczenia:

16

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Inna forma (jaka):
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RAZEM:

66

RAZEM:

36

Praca własna studenta (PWS):

84

Praca własna studenta (PWS):

114

RAZEM z PWS:

150

RAZEM z PWS:

150

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

66

36

2. Przygotowanie się do zajęć

38

59

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

40

40

6. Pisemna praca zaliczeniowa

6

15

150

150

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów

7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Miejsce rachunkowości w systemie informacyjnym i systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Istota, funkcje i
zasady rachunkowości. Zakres rachunkowości. Podstawowe sprawozdania finansowe. Użytkownicy informacji
pochodzących z rachunkowości.

W2

Bilans majątkowy. Metoda bilansowa. Aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe i ich struktura. Źródła finansowania
aktywów: kapitał własny, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Treść i układ bilansu – sporządzanie bilansu.
Wpływ zasady równowagi bilansowej na odzwierciedlenie zdarzeń, zjawisk i procesów gospodarczych w
systemie rachunkowości. Zdarzenia gospodarcze – charakterystyka i klasyfikacja; zdarzenia wynikowe i
bezwynikowe. Wpływ zdarzeń gospodarczych na strukturę aktywów i pasywów bilansu oraz sumę bilansową.

W3

Zasady pomiaru zdarzeń, ich dokumentowania i ewidencji na kontach księgowych. Pojęcie i cechy konta. Typy
kont. Zasady ewidencji na kontach bilansowych. Charakterystyka kont bilansowych. Otwieranie kont, ewidencja
operacji bilansowych, zamykanie kont. Zestawienie obrotów i sald – bilans próbny. Bilans końcowy.
Wykrywanie błędów księgowych i ich poprawianie.

W4

Zasady ewidencji na kontach wynikowych. Ewidencja i rozliczanie kosztów. Kategorie kształtujące wynik
finansowy jednostki. Cechy charakterystyczne i zasady funkcjonowania kont wynikowych - ustalanie wyniku
finansowego. Zakres informacyjny konta „Wynik finansowy”. Porównawczy i kalkulacyjny rachunek zysków i
strat.

W5

Przykład ewidencji operacji gospodarczych od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia. Ewidencja
udokumentowanych operacji bilansowych i wynikowych. Sporządzanie: zestawienia obrotów i sald, rachunku
zysków i strat, bilansu końcowego, zamknięcie kont na koniec roku obrotowego.

W6

Ewidencja materiałów i towarów. Wycena rozchodu zapasów – metoda FIFO, LIFO, średnia ważona,
indywidualnej identyfikacji. Dokumentacja obrotu materiałowego. Przykład ewidencji i rozliczania zakupu
materiałów, ewidencja i rozliczanie zużycia materiałów.

W7

Podstawy ewidencji aktywów trwałych. Metody obliczania i ewidencji zużycia środków trwałych. Przykład
obliczania amortyzacji środków trwałych metodą liniową i degresywną. Zasady ewidencji zmian w stanie i
wartości środków trwałych.

W8

Produkty pracy i przychody ze sprzedaży. Rozliczenie kosztów produkcji. Warianty wyceny i ewidencji
produktów gotowych. Przykład ewidencji sprzedaży wyrobów, ustalanie kosztu wytworzenia wyrobów
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sprzedanych oraz wyniku ze sprzedaży wyrobów.
Ćwiczenia
C1

Bilans majątkowy. Metoda bilansowa. Aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe i ich struktura. Źródła finansowania
aktywów: kapitał własny, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Treść i układ bilansu – sporządzanie bilansu.

C2

Wpływ zasady równowagi bilansowej na odzwierciedlenie zdarzeń, zjawisk i procesów gospodarczych w
systemie rachunkowości. Zdarzenia gospodarcze – charakterystyka i klasyfikacja; zdarzenia wynikowe i
bezwynikowe. Wpływ zdarzeń gospodarczych na strukturę aktywów i pasywów bilansu oraz sumę bilansową.

C3

Zasady ewidencji na kontach bilansowych. Otwieranie kont, ewidencja operacji bilansowych, zamykanie kont.
Zestawienie obrotów i sald – bilans próbny. Bilans końcowy. Wykrywanie błędów księgowych i ich poprawianie.

C4

Zasady ewidencji na kontach wynikowych. Ewidencja i rozliczanie kosztów. Kategorie kształtujące wynik
finansowy jednostki. Cechy charakterystyczne i zasady funkcjonowania kont wynikowych. – ustalanie wyniku
finansowego. Zakres informacyjny konta „Wynik finansowy”. Porównawczy i kalkulacyjny rachunek zysków i
strat.

C5

Przykład ewidencji operacji gospodarczych od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia. Ewidencja
udokumentowanych operacji bilansowych i wynikowych. Sporządzanie: zestawienia obrotów i sald, rachunku
zysków i strat, bilansu końcowego, zamknięcie kont na koniec roku obrotowego.

C6

Ewidencja materiałów i towarów. Wycena rozchodu zapasów – metoda FIFO, LIFO, średnia ważona,
indywidualnej identyfikacji. Dokumentacja obrotu materiałowego. Przykład ewidencji i rozliczania zakupu
materiałów, ewidencja i rozliczanie zużycia materiałów

C7

Podstawy ewidencji aktywów trwałych Metody obliczania i ewidencji zużycia środków trwałych. Przykład
obliczania amortyzacji środków trwałych metodą liniową i degresywną. Zasady ewidencji zmian w stanie i
wartości środków trwałych.

C8

Produkty pracy i przychody ze sprzedaży. Rozliczenie kosztów produkcji. Warianty wyceny i ewidencji
produktów gotowych. Przykład ewidencji sprzedaży wyrobów, ustalanie kosztu wytworzenia wyrobów
sprzedanych oraz wyniku ze sprzedaży wyrobów.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W02
K_W04

K_W14

Kod wg KEK:
K_U02

K_U09

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów
systemów społecznych i gospodarczych
zna podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w
odniesieniu do funkcjonowania rynków oraz gospodarowania
w warunkach ograniczonych zasobów
zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne
metody ilościowe a także narzędzia informatyczne
gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i
społecznych

S1A_W01,
S1A_W02
S1A_W02,
S1A_W03,
S1A_W09
S1A_W06

praca pisemna

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
ma elementarne umiejętności analizy i prognozowania
poziomu i zmian wybranych wielkości i mierników osiągnięć
organizacji
Kompetencje społeczne:

S1A_U06

praca pisemna,
zadanie
praktyczne

S1A_U04

Kod KRK:

Metoda (forma)
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weryfikacji
K_K02

K_K03

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim
posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
różnych projektów i ma świadomość możliwego
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji

S1A_U06

S1A_K05

obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego na
ćwiczeniach

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do nauki rachunkowości, przedstawienie fundamentalnych
zagadnień rachunkowości finansowej, jak i elementów rachunkowości zarządczej. Celem jest zaprezentowanie w
szczególności zagadnień związanych z podstawami ewidencji księgowej, zasadami rachunkowości, podstawami
prawnymi rachunkowości, klasyfikacją kosztów i przychodów, zapoznanie z podstawowymi elementami sprawozdania
finansowego, a także z możliwością wykorzystania informacji z systemu rachunkowości dla zarządzania
przedsiębiorstwem.
Wiedza
Student zna podstawową definicję rachunkowości, jej zasady, cele i funkcje, a także rozróżnia sprawozdania finansowe i
nazywa ich pozycje, wie, jakie są różnice między rachunkowością finansową a zarządczą, wie, jak oceniać i
interpretować wysokość poszczególnych pozycji ze sprawozdań, rozróżniać ewidencje kosztów i kategorie
poszczególnych przychodów i kosztów.
Umiejętności
Student potrafi dokonywać księgowań operacji gospodarczych obejmujących pozycje bilansowe oraz wynikowe, umie
wykorzystywać zestawienie obrotów i sald w celu weryfikacji poprawności księgowań, sporządzać na podstawie
zaksięgowanych wcześniej operacji sprawozdania finansowe.
Kompetencje
Student posiada świadomość znaczenia rachunkowości w zarządzaniu podmiotem gospodarczym, nabiera chęci do
pogłębiania wiadomości z tej dziedziny.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Śnieżek E., Wprowadzenie do rachunkowości, Podręcznik z przykładami, zadaniami i rozwiązaniami, Wolters
Kluwer, Warszawa 2009.

Matuszewicz J., Matuszewicz P., Rachunkowość od podstaw, FINANS-SERVIS, Warszawa 2009.

Matuszewicz J., Matuszewicz P., Zbiór zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw, FINANS-SERVIS,
Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Winiarska, K., (red) Podstawy rachunkowości, Wolters Kluwer, 2009.

Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009.

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).
Inne materiały dydaktyczne:
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1.3.2. Introduction to Accounting
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Introduction to Accounting

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: I

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: II

Zarządzanie studia I stopnia
nie dotyczy
przedmiot fakultatywny
ECTS: 6

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 3

W1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

Stacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 1

Wiedza i umiejętności zgodne z sylabusami do
przedmiotów: Ekonomia, Finanse, Podstawy zarządzania
Wykład i ćwiczenia
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: pisemnej
Zakład Rachunkowości Zarządczej Katedry Rachunkowości
Prof. Dr hab. Marian Walczak, dr Justyna Fijałkowska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

30

Wykład:

16

Ćwiczenia:

30

Ćwiczenia:

16

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Inna forma (jaka):
RAZEM:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Inna forma (jaka):
66

RAZEM:

36

Praca własna studenta (PWS):

84

Praca własna studenta (PWS):

114

RAZEM z PWS:

150

RAZEM z PWS:

150
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

66

36

2. Przygotowanie się do zajęć

38

59

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

40

40

6. Pisemna praca zaliczeniowa

6

15

150

150

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów

7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

1.The background to accounting – introduction to principle concepts of accounting and finance
•
What is accounting?
•
Who needs accounting?
•
Financial accounting and management accounting.
•
Key accounting concepts.

W2

Polish and International rules, standards and legislation on accounting.

W3

The accounting equation. Economic activities and its influence on elements of financial statement.

W4

Recording financial transactions – accounting information processing. Tools of accounting system. Books of
prime entry: the cash book, days books, the journal.

W5

The principles of double-entry bookkeeping, balancing accounts, a simple trial balance.

W6

Financial Statements general concepts and financial statement analysis
•
Ratio analysis: profitability ratios, efficiency ratios, solvency and liquidity ratios, investment ratios
•
The validity of financial statements

W7

An introduction to management accounting. A definition of management accounting. The classification of costs.

W8

Cost-volume-profit analysis. Break-event charts and their interpretations, Contribution margin and margin of
safety. Operating leverage.
Ćwiczenia

C1

Key accounting concepts in practice.

C2

Influence of economic activities on financial statements.

C3

Recording basic economic transactions concerning balance sheet elements.

C4

The double-entry bookkeeping system embracing also costs / expenses and sales/profits.

C5

Preparation of trial balance, balance sheet, income statement and retained earnings statement.

C6

Financial statement analysis data for analysis, horizontal and vertical analysis – interpretation

C7

Financial statements analysis – ratios analysis.

C8

Managerial accounting in decision making process
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IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W02
K_W04

K_W14

Kod wg KEK:
K_U02

K_U09

Kod wg KEK:
K_K02

Wiedza:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów
systemów społecznych i gospodarczych
zna podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w
odniesieniu do funkcjonowania rynków oraz gospodarowania
w warunkach ograniczonych zasobów
zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne
metody ilościowe a także narzędzia informatyczne
gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i
społecznych

S1A_W01,
S1A_W02
S1A_W02,
S1A_W03,
S1A_W09
S1A_W06

praca pisemna

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
ma elementarne umiejętności analizy i prognozowania
poziomu i zmian wybranych wielkości i mierników osiągnięć
organizacji
Kompetencje społeczne:
jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim

S1A_U06

praca pisemna,
zadanie
praktyczne

S1A_U04

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U06

obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego na
ćwiczeniach

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do nauki rachunkowości, przedstawienie fundamentalnych
zagadnień rachunkowości finansowej, jak i elementów rachunkowości zarządczej oraz zapoznanie studentów z tymi
zagadnieniami w języku angielskim. Celem jest zaznajomienie studentów ze słownictwem z zakresu rachunkowości
oraz z merytorycznymi zagadnieniami dotyczącymi podstaw samej rachunkowości. Szczególny nacisk kładziony jest na
zaprezentowanie zagadnień związanych z podstawami ewidencji księgowej, zasadami rachunkowości, podstawami
prawnymi rachunkowości, klasyfikacją kosztów i przychodów, zapoznanie z podstawowymi elementami sprawozdania
finansowego, analizą sprawozdań finansowych, a także z możliwością wykorzystania informacji z systemu
rachunkowości dla zarządzania przedsiębiorstwem.
Wiedza
Student zna podstawowe słownictwo dotyczące głównych zagadnień rachunkowości, zna definicję rachunkowości, jej
zasady, cele i funkcje, a także rozróżnia sprawozdania finansowe i nazywa ich pozycje, wie, jakie są różnice między
rachunkowością finansową a zarządczą, wie, jak oceniać i interpretować wysokość poszczególnych pozycji ze
sprawozdań, wie, jak analizować sprawozdanie finansowe, zna podstawy rachunkowości dla podejmowani decyzji w
ramch zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o informacje o kosztach i przychodach.
Umiejętności
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Student potrafi wykorzystać znajomość języka angielskiego w rachunkowości, a ponadto umie dokonywać księgowań
operacji gospodarczych obejmujących pozycje bilansowe oraz wynikowe, umie wykorzystywać zestawienie obrotów i
sald w celu weryfikacji poprawności księgowań, sporządzać na podstawie zaksięgowanych wcześniej operacji
sprawozdania finansowe.
Kompetencje
Student posiada świadomość znaczenia języka angielskiego jako międzynarodowego języka rachunkowości.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Dyson, J., Accounting for Non-Accounting Students, 7th Edition, Pearson Education Limited 2007.
Śnieżek., E., Walińska, E., Frendzel, M., Stępień-Andrzejewska, J., Financial Accounting, key problems,
examples, exercises. Rachunkowość finansowa – kluczowe zagadnienia, przykłady, zadania. Centrum
Controllingu i Analiz Ekonomicznych, Łódź, 2007
Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Black, G., Introduction to Accounting and Finance. Pearson Education Limited 2005.
Atrill and MacLaney, “Accounting and Finance for Non-Specialists”, Pearson Education Limited 2005.

Inne materiały dydaktyczne:
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1.3.3. Analiza finansowa
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Analiza finansowa

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: IV

W2

Zarządzanie studia I stopnia
nie dotyczy
przedmiot fakultatywny
ECTS: 4

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

Stacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 1

Znajomość rachunkowości, rachunkowości finansowej
zgodnie z sylabusami
Wykład i ćwiczenia z użyciem materiałów źródłowych
(przykłady analiz finansowych)
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: pisemnej
Zakład Analizy Finansowej w Katedrze Rachunkowości
Prof. dr hab. Marian Walczak, dr Łukasz Prysiński

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

30

Wykład:

16

Ćwiczenia:

15

Ćwiczenia:

8

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Inna forma (jaka):

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Inna forma (jaka):

RAZEM:

51

RAZEM:

28

Praca własna studenta (PWS):

49

Praca własna studenta (PWS):

72

RAZEM z PWS:

100

RAZEM z PWS:

100

100

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarn
e

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

51

28

2. Przygotowanie się do zajęć

20

24

4. Wykonanie projektów

10

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

13

24

6. Pisemna praca zaliczeniowa

6

4

100

100

3. Przygotowanie esejów

7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Pojęcie analizy finansowej i jej miejsce w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Źródła analizy finansowej.
Tradycyjne i nowoczesne metody analizy finansowej

W2

Analiza pionowa i pozioma sprawozdania finansowego

W3

Zastosowanie wskaźników ekonomiczno – finansowych w analizie finansowej jednostki gospodarczej: analiza
płynności, rotacji, rentowności oraz zadłużenia

W4

Analiza sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa. Średni ważony koszt kapitału

W5

Metody wyceny jednostki gospodarczej

W6

Analiza dyskryminacyjna w ocenie zagrożenia upadłością

W7

Systemy ratingowe i rankingi w zarządzaniu przedsiębiorstwem

W8

Metody oceny efektywności procesów inwestycyjnych (NPV, IRR, PI, PP)
Ćwiczenia

C1

Prezentacja i omówienie przykładowych analiz finansowych oraz ich źródeł

C2

Analiza i interpretacja wskaźników struktury oraz dynamiki elementów sprawozdania finansowego

C3

Obliczanie wskaźników ekonomiczno – finansowych: płynności, rotacji, rentowności i zadłużenia oraz ich
interpretacja

C4

Wycena kapitału własnego i zobowiązań. Obliczanie średniego ważonego kosztu kapitału na przykładach z
zastosowaniem różnych źródeł finansowania

C5

Zastosowanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz metody mnożnikowej do wyceny
wartości przedsiębiorstwa

C6

Przykłady zastosowania analizy dyskryminacyjnej w ocenie zagrożenia upadłością

C7

Przykłady zastosowania systemów ratingowych i rankingów

C8

Obliczanie NPV, IRR, PI, PP oraz analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
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Kod wg KEK:

K_W15

K_W18

Kod wg KEK:
K_U03

K_U05

K_U07

K_U08

Kod wg KEK:
K_K06
K_K10

Wiedza:

zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)
Umiejętności:
ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach
zawodowych
posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego
zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji

Kompetencje społeczne:
rozumie potrzebę postępowania etycznego w ramach
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych
jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
badawczych

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

S1A_W06
test wiedzy, praca
pisemna
S1A_W07

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U06

praca pisemna,
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

S1A_U07

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K04

aktywność na
zajęciach
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

S1A_K01,
S1A_K06

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem głównym przedmiotu jest przekazanie wiedzy, umiejętności i postaw związanych z wykonywaniem analizy
finansowej jednostek gospodarczych
Wiedza
Po zakończonym procesie kształcenia student:
- zna pojęcie analizy finansowej i jej miejsce w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa,
- wymienia źródła analizy finansowej,
- charakteryzuje tradycyjne i nowoczesne metody analizy finansowej,
- omawia zasady analizy pionowej i poziomej sprawozdania finansowego,
- charakteryzuje wskaźniki płynności, rotacji, rentowności oraz zadłużenia,
- omawia metody wyceny jednostki gospodarczej,
- zna metody analizy dyskryminacyjnej w ocenie zagrożenia upadłością oraz systemy ratingowe i rankingi
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- charakteryzuje metody oceny efektywności procesów inwestycyjnych (NPV, IRR, PI, PP)
Umiejętności
Po zakończonym procesie kształcenia student:
- umie wykonać analizę pionową i poziomą sprawozdania finansowego,
- oblicza i interpretuje wskaźniki płynności, rotacji, rentowności oraz zadłużenia,
- stosuje wybrane metody wyceny jednostki gospodarczej,
- przewiduje zagrożenie upadłością jednostek gospodarczych używając wybranych metod analizy dyskryminacyjnej
- ocenia efektywność projektów inwestycyjnych NPV, IRR, PI, PP
- stosuje analizę wrażliwości
Kompetencje
Po zakończonym procesie kształcenia student:
- rozumie potrzebę postępowania etycznego przy wykonywaniu analizy finansowej
- rozumie zasady bezstronności i rzetelności w sporządzaniu analizy finansowej
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Bednarski L., Analiza finansowa, PWE, Warszawa 2005.
Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
Walczak M., (red.), Sprawozdawczość i analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. SWSPiZ,
Łódź 2008

Walczak M., Prospektywna analiza finansowa, Difin, Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju
Rachunkowości w Polsce. Warszawa 2004.

Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Tom. 1 i 2, Wolters Kluwer, Kraków 2009.

Wypych M., (red.) Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Absolwent. Łódź 2007.

Strony internetowe z analizami finansowymi, np. GPW
Inne materiały dydaktyczne: Przykładowe analizy finansowe
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1.3.4. Financial analysis
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Financial Analysis

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: IV

W2

Zarządzanie studia I stopnia
nie dotyczy
przedmiot fakultatywny
ECTS: 4

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

Stacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 1

Znajomość rachunkowości, rachunkowości finansowej
zgodnie z sylabusami
Wykład i ćwiczenia z użyciem materiałów źródłowych
(przykłady analiz finansowych)
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: pisemnej
Zakład Analizy Finansowej w Katedrze Rachunkowości
Prof. dr hab. Marian Walczak, Dr Łukasz Prysiński

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

30

Wykład:

16

Ćwiczenia:

15

Ćwiczenia:

8

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Inna forma (jaka):
RAZEM:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Inna forma (jaka):
51

RAZEM:

28

104

Praca własna studenta (PWS):

49

Praca własna studenta (PWS):

72

RAZEM z PWS:

100

RAZEM z PWS:

100

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

51

28

2. Przygotowanie się do zajęć

20

24

4. Wykonanie projektów

10

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

13

24

6. Pisemna praca zaliczeniowa

6

4

100

100

3. Przygotowanie esejów

7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

The concept of financial analysis and its place in the enterprise information system. Sources of financial analysis.
Traditional and modern methods of financial analysis

W2

Structure and dynamic analysis of financial statements

W3

The use of financial and economic indicators: liquidity, rotation, profitability and debt

W4

Analysis of the company's capital position. The weighted average cost of capital

W5

Valuation methods of enterprise

W6

Discriminant analysis in assessing the threat of bankruptcy

W7

Rating and ranking systems in business management

W8

Investment appraisal methods (NPV, IRR, PI, PP)
Ćwiczenia

C1

Presentation and discussion of examples of financial analysis and their sources

C2

Analysis and interpretation of the indicators of the structure and dynamics of the elements of the financial
statements

C3

The calculation of economic indicators - of financial liquidity, rotation, profitability and debt and their
interpretation

C4

Valuation of equity and liabilities. Calculation of weighted average cost of capital for examples with different
sources of financing

C5

The use of discounted cash flow method (DCF) and the multiplier method for the valuation of the company

C6

Examples of the application of discriminant analysis in the assessment of risk of bankruptcy

C7

Examples of the use of rating and ranking systems

C8

Calculation of NPV, IRR, PI, PP and sensitivity analysis of investment projects
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
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Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W15

K_W18

Kod wg KEK:
K_U03

K_U05

K_U07

K_U08

Kod wg KEK:
K_K06
K_K10

Wiedza:

zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)
Umiejętności:
ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach
zawodowych
posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego
zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji

Kompetencje społeczne:
rozumie potrzebę postępowania etycznego w ramach
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych
jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
badawczych

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

S1A_W06

test wiedzy, praca
pisemna

S1A_W07

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U06

praca pisemna,
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

S1A_U07

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K04

aktywność na
zajęciach
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

S1A_K01,
S1A_K06

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem głównym przedmiotu jest przekazanie wiedzy, umiejętności i postaw związanych z wykonywaniem analizy
finansowej jednostek gospodarczych
Wiedza
Po zakończonym procesie kształcenia student:
- zna pojęcie analizy finansowej i jej miejsce w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa,
- wymienia źródła analizy finansowej,
- charakteryzuje tradycyjne i nowoczesne metody analizy finansowej,
- omawia zasady analizy pionowej i poziomej sprawozdania finansowego,
- charakteryzuje wskaźniki płynności, rotacji, rentowności oraz zadłużenia,
- omawia metody wyceny jednostki gospodarczej,
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- zna metody analizy dyskryminacyjnej w ocenie zagrożenia upadłością oraz systemy ratingowe i rankingi
- charakteryzuje metody oceny efektywności procesów inwestycyjnych (NPV, IRR, PI, PP)
Umiejętności
Po zakończonym procesie kształcenia student:
- umie wykonać analizę pionową i poziomą sprawozdania finansowego,
- oblicza i interpretuje wskaźniki płynności, rotacji, rentowności oraz zadłużenia,
- stosuje wybrane metody wyceny jednostki gospodarczej,
- przewiduje zagrożenie upadłością jednostek gospodarczych używając wybranych metod analizy dyskryminacyjnej
- ocenia efektywność projektów inwestycyjnych NPV, IRR, PI, PP
- stosuje analizę wrażliwości
Kompetencje
Po zakończonym procesie kształcenia student:
- rozumie potrzebę postępowania etycznego przy wykonywaniu analizy finansowej
- rozumie zasady bezstronności i rzetelności w sporządzaniu analizy finansowej
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
S. Bragg, Financial analysis – a controller’s guide, wyd. Willey and Sons
A.C. Lee, J. C. Lee, C.F. Lee, Financial analysis – planning and forecasting, second edition, wyd. Scienific world
L. Revsine, D. W. Collins, W. B. Johnson, Financial Reporting and Analysis (3rd Edition), wyd. Prentice Hall
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
A. J. Keown, J. W. Martin, W. D. Petty, D. F. Scott Financial Management: Principles and Applications (9th Edition),
wyd. Prentice Hall
Inne materiały dydaktyczne:
Przykładowe analizy finansowe

107

1.3.5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III

Zarządzanie – studia I stopnia
Nie dotyczy
przedmiot fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

W3

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Język wykładowy:
Polski
Rok: II

Kod przedmiotu:

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie

ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: 0

Niestacjonarne: 0

Posiadanie wiedzy z zakresu podstaw zarządzania, ekonomii i
prawa w gospodarce. Umiejętność myślenia dedukcyjnego.
wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i
dyskusji, analiza wybranych przypadków
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
zaliczenie pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru i
pytań opisowych, raport z przeprowadzonej pracy własnej
studenta
Katedra Zarządzania
Prof. dr hab. Bogdan Piasecki, dr Jarosław Sokołowski

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
30
Wykład:
Ćwiczenia:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Warsztaty:
Seminarium:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
3
Egzaminy i zaliczenia sesji:
Inna forma (jaka):
Inna forma (jaka):
RAZEM:
33
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
42
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
75
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

16

2
18
57
75

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
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aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33
22

18
32

20

25

75

75

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład

W1

W2

Istota i zakres funkcjonowania przedsiębiorstwa. Geneza przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo a
przedsiębiorczość (przedsiębiorczość niezależna i korporacyjna; przedsiębiorczość indywidualna i zespołowa;
rodzaje przedsiębiorczości w zależności od jej użyteczności dla społeczeństwa). Zróżnicowanie definicji
przedsiębiorstwa. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw oraz specyfika firm rodzinnych.
Określenie pojęcia. Cel przedsiębiorstwa. Cechy odróżniające przedsiębiorstwo od innych podmiotów. Cykl
życia przedsiębiorstwa.
Wpływ otoczenia na możliwości funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Pojęcie i klasyfikacja otoczenia
przedsiębiorstwa oraz jego cechy (zmienność i turbulencja otoczenia). granice przedsiębiorstwa w otoczeniu.
Segmentacja otoczenia. Teoria stakholders. Identyfikacja podmiotów tworzących mikrootoczenie firmy.

W3

Formy, rodzaje i typy przedsiębiorstw. Klasyfikacje przedsiębiorstw, formy organizacyjno-prawne
przedsiębiorstw. Organy nadzorcze i kontrolne. Kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej. Specyfika
małych i średnich przedsiębiorstw

W4

Przekształcenia przedsiębiorstw i formy współdziałania przedsiębiorstw. Możliwości zmiany formy
organizacyjno-prawnej. Istota i przyczyny współdziałania przedsiębiorstw. Więzi inicjujące współdziałanie
przedsiębiorstw. Umowne i koordynacyjne formy kooperacji przedsiębiorstw – charakterystyka wybranych
form. Luźne i zwarte formy koncentracji organizacyjnej przedsiębiorstw – charakterystyka wybranych form.
Istota, typologia, cele i przykłady aliansów strategicznych

W5

W6

W7

W8

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Czynniki wpływające na kształt struktury organizacyjnej i jej
odmian. Zasady dostosowania struktury organizacyjnej do strategii przedsiębiorstwa. Typy struktur
organizacyjnych i ich znaczenie dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.
Zasoby i ich rola w przedsiębiorstwie. Określenie zasobu przedsiębiorstwa. Rodzaje zasobów w
przedsiębiorstwie. Zasoby niematerialne a materialne w przedsiębiorstwie - różnice. Zasoby niematerialne w
bilansie przedsiębiorstwa. Pozycja i wartość przedsiębiorstwa. Majątek trwały i obrotowy.
Finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw: własne i obce,
wewnętrzne i zewnętrzne; charakterystyka wybranych form finansowania przedsiębiorstw: venture capital,
business angels, emisja akcji, rynek pozagiełdowy, kredyty i pożyczki, fundusze pożyczkowe, fundusze
poręczeniowe, kredyt kupiecki, factoring, leasing, krótkoterminowe papiery dłużne, dotacje i subwencje.
Determinanty wyboru źródła finansowania przedsiębiorstwa. Specyfika źródeł finansowania małych i średnich
przedsiębiorstw.
Analiza ekonomiczna i wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Rodzaje analizy ekonomicznej (analiza technicznoekonomiczna, analiza finansowa). Sprawozdania finansowe oraz ocena działalności przedsiębiorstwa. Pojęcie
analizy wskaźnikowej, kategorie analizy wskaźnikowej, zalety i wady metody, pułapki analizy wskaźnikowej.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod KEK:

Wiedza:

K_W11

ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w

Kod wg
KRK:
S1A_W05,

Metoda (forma)
weryfikacji
pisemny sprawdzian
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K_W16
K_W23

działalności człowieka i zespołów pracowniczych oraz jej
uwarunkowań
zna wybrane metody analizy strategicznej organizacji i jej
otoczenia
ma wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju
przedsiębiorczości

S1A_W04,
S1A_W11

Umiejętności:

Kod wg
KRK:

Kod KEK:
K_U02
K_U04
K_U06
Kod KEK:

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
posiada elementarne umiejętności związane z samodzielnym
podejmowaniem działalności gospodarczej
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
Kompetencje społeczne:

S1A_W06

wiedzy, praca
pisemna,
rozwiązanie zadania
praktycznego

S1A_W11

S1A_U06
S1A_U06
S1A_U02,
S1A_U03
Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
pisemny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna,
rozwiązanie zadania
praktycznego
Metoda (forma)
weryfikacji

posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
dyskusja, aktywność
różnych projektów i ma świadomość możliwego
S1A_K05
na zajęciach, ocena
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
zadania
ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób
praktycznego
K_K11
S1A_K07
przedsiębiorczy
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K03

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest ukazanie relacji i zależności jakie występują w wewnątrz przedsiębiorstwa oraz jego relacji z
otoczeniem celowym i ogólnym. Uzyskanie wiedzy na temat istoty i podstaw nauki o przedsiębiorstwie, zasad jego
funkcjonowania, roli relacji z otoczeniem, organizacji przedsiębiorstwa oraz procesu zarządzania przedsiębiorstwem.
Wiedza
Student ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w działalności człowieka i zespołów pracowniczych
oraz jej uwarunkowań,
zna wybrane metody analizy przedsiębiorstwa,
ma wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości.
Umiejętności
Student potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy w zakresie nauki o przedsiębiorstwie w obszarze funkcjonalnym
organizacji,
posiada elementarne umiejętności związane z samodzielnym podejmowaniem działalności gospodarczej.
Kompetencje
Student posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji różnych projektów dotyczących przedsiębiorstw.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Godziszewwski B., Haffer M., Stankiewicz M.J., Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania. PWE,
Warszawa 2011.
 Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. A.E., Wrocław 2007
 Różański J., J. Sokołowski (red.), Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, Wyd.
SWSPiZ, Łódź, 2010.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Brzeziński M. (red.), Wprowadzenia do nauki o przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007.
 Strużycki M., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2004.
Inne materiały dydaktyczne: prezentacje do wykładów, studia przypadków
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1.3.6. Zarządzanie przedsiębiorstwem
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III

Zarządzanie – studia I stopnia
Nie dotyczy
przedmiot fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

W3

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Język wykładowy:
Polski
Rok: II

Kod przedmiotu

Zarządzanie przedsiębiorstwem

ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: 0

Niestacjonarne: 0

Posiadanie wiedzy z obszaru podstaw zarządzania i nauk o
organizacji
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie – test wielokrotnego wyboru
Katedra zarządzania
prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz, dr Andrzej Marjański

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
30
Wykład:
Ćwiczenia:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Warsztaty:
Seminarium:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
3
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
Inna forma (jaka):
Inna forma (jaka):
RAZEM:
33
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
42
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
75
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

16

2
18
57
75

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia

studia

111

stacjonarne

niestacjonarne

33
22

18
30

20

27

75

75

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Przedmiot, zakres oraz rozwój wiedzy o współczesnym przedsiębiorstwie. Teorie przedsiębiorstwa.

W2

Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo jako podstawowe kategorie w zarządzani
przedsiębiorstwem.

W3

Typologia i podstawowe cechy współczesnych przedsiębiorstw

W4

Podstawowe decyzje konstytutywne i strategiczne w cyklu życia przedsiębiorstwa

W5

Współczesne tendencje i koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwami

W6

Nadzór nad działalnością przedsiębiorstw. Nadzór korporacyjny i jego modele.

W7

Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa. Ścieżki i strategie rozwoju przedsiębiorstw

W8

Zasoby przedsiębiorstwa, źródła finansowania i metody gospodarowania.

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Kod KEK:
Kod KEK:

Wiedza:

Kod wg
KRK:

K_W11

ma podstawową wiedzę na temat przedsiębiorczości w
działalności człowieka i zespołów pracowniczych oraz jej
uwarunkowań

SIA _W11

K _W23

ma wiedzę na temat zasad
funkcjonowania przedsiębiorstw

SIA _W23

K_W03

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej

S1A_W03

Kod KEK:

Umiejętności:

Kod wg
KRK:

K _U02

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie

SIA _U02

K _U04

posiada elementarne umiejętności związane z samodzielnym
podejmowaniem działalności gospodarczej

SIA _U04

tworzenia,

rozwoju

i

K_U08

potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04

Kod KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod wg

Metoda (forma)
weryfikacji

pisemny sprawdzian
wiedzy

Metoda (forma)
weryfikacji

rozwiązanie zadania
praktycznego

Metoda (forma)
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KRK:
K _K03

K_K04

posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
różnych projektów i ma świadomość możliwego
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji

SIA _K03

jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
użyciu różnych środków przekazu informacji

S1A_K02,
S1A_K03

weryfikacji

dyskusja na
zajęciach

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami oraz zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia
przedsiębiorstwa, jego organizacji i zadań na rynku. Zapoznanie studentów z celami, zasadami funkcjonowania i
uwarunkowaniami rozwojowymi współczesnych przedsiębiorstw. Zdobycie umiejętności całościowego widzenia
działalności przedsiębiorstwa potrzebnego menedżerom w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
Wiedza
Student ma podstawową wiedzę na temat przedsiębiorczości w działalności gospodarczej,
ma wiedzę na temat zasad zarządzania przedsiębiorstwem
Umiejętności
Student potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem,
posiada elementarne umiejętności związane z samodzielnym podejmowaniem działalności gospodarczej.
Kompetencje
Student posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji projektów dotyczących zarządzania
przedsiębiorstwem.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Lichtarski J., (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 Marek S., Białasiewicz M., Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa 2008.
 Różański J., Sokołowski J., (red.), Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, Wyd.
SWSPiZ, Łódź 2010.
 Strużycki M., (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:






Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000.
Kasiewicz T., Możaryn H. (red.), Teoria przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
Kortan J., Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 1997.
Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.3.7. Metodyka badań w naukach o zarządzaniu
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Metodyka badań w naukach o zarządzaniu

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

W4

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: IV

Zarządzanie,
studia I stopnia
do wyboru
obowiązkowy
ECTS: 1

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 1

Podstawy zarządzania
Marketing
Wykład/ konwersatorium
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Test wiedzy/ Zaliczenie w formie zadanie projektowego
Katedra Marketingu i Logistyki
prof. dr hab. M. Włodarczyk, dr Katarzyna KolasińskaMorawska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
15

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

2

Inna forma (jaka):
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RAZEM:

18

RAZEM:

10

Praca własna studenta (PWS):

7

Praca własna studenta (PWS):

15

RAZEM z PWS:

25

RAZEM z PWS:

25

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

18

10

2. Przygotowanie się do zajęć

1

3

2
2
2
25

4
4
4
25

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
KW1

KW2

KW3

KW4

Wprowadzenie do obszaru badań na gruncie zarządzania z uwzględnieniem analizy procesu podejmowania decyzji
- metody zwiększające kreatywność. Podstawy metodologii w zakresie nauk o zarządzaniu z uwzględnieniem ich
ograniczeń.
Zasady dowodowości twierdzeń naukowych w obszarze systematyzacji twierdzeń oraz określania ich wartości.
Zasady oraz metody definiowania przedmiotu badań, problemu badawczego, struktury pytań badawczych oraz
formułowania hipotez badawczych.
Klasyfikacja badań oraz składowe procesu badawczego. Metodyka analiz tekstów .Reprezentacja metodyki badań
jakościowych w zakresie myślenia kreatywnego. Reprezentacja metod ilościowych opartych na danych
statystycznych, zasady doboru źródeł, definiowania populacji badawczej oraz wyznaczanie liczebności próby
Zasady i budowa narzędzi badawczych. Wytyczne do oceny wartości wybranych metod badawczych stosowanych
w naukach o zarządzaniu.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg KEK:

Student:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

K_W01

Objaśnia charakter i miejsce nauk ekonomicznych w systemie
nauk społecznych i w relacjach do innych nauk
ma wiedzę na temat głównych ról i funkcji organizacyjnych
zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)
Umiejętności:

S1A_W01

test wiedzy/praca
pisemna

Student:

Kod wg
KRK:

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć

S1A_U01,
S1A_U02

K_W09
K_W15

Kod KEK:
K_U01

S1A_W04
S1A_W06

Metoda (forma)
weryfikacji
Zadanie projektowe
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K_U08

teoretycznych
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04

Kompetencje społeczne:
Kod KEK:
K_K01

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04
S1A_K01,
S1A_K06

Obserwacja i ocena
zachowań student w
czasie zadań
projektowych,
Zadanie projektowe

jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
badawczych
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K10

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i koncepcjami metodyką badań w dziedzinie nauk
o zarządzaniu., istotą badań metodologicznych w dziedzinie zarządzania, zasadami działalności podmiotów
gospodarczych, oraz zasadami prowadzenia badań metodologicznych .
Wiedza
- posiada wiedzę z zakresu poznawczych metod badań społecznych,
- identyfikuje podstawy metodologii w zakresie nauk o zarządzaniu z uwzględnieniem ich ograniczeń.
Umiejętności
- definiuje przedmiot badań, problem badawczy i jego strukturę,
- posiada umiejętność formułowania pytań badawczych oraz hipotez badawczych.
Kompetencje
- student potrafi dokonać oceny wartości poznawczych metod badań społecznych,
- posiada świadomość metodologiczną badacza w naukach społecznych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 E. R. Babbie, 2008, Podstawy badań społecznych. PWN, Warszawa,
 C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 S. Nowak, 2006, Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 W. Czakon, 2011, Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Oficyna Wolters Kluwer Business,
Warszawa.
Inne materiały dydaktyczne: Zasady dyplomowania na Wydziale Zarządzania SAN
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1.3.8. Wykład seminaryjno-metodologiczny
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Wykład seminaryjno-metodologiczny

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

W4

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: IV

Zarządzanie,
studia I stopnia
do wyboru
obowiązkowy
ECTS: 1

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 1

Podstawy zarządzania
Marketing
Wykład/ konwersatorium
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Test wiedzy/ Zaliczenie w formie zadanie projektowego
Katedra Marketingu i Logistyki
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, dr Katarzyna KolasińskaMorawska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
15

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

2
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Inna forma (jaka):

Inna forma (jaka):

RAZEM:

18

RAZEM:

10

Praca własna studenta (PWS):

7

Praca własna studenta (PWS):

15

RAZEM z PWS:

25

RAZEM z PWS:

25

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

18

10

2. Przygotowanie się do zajęć

1

4

4. Wykonanie projektów

2

3

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

2

4

6. Pisemna praca zaliczeniowa

2

4

25

25

3. Przygotowanie esejów

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład

KW2

Wprowadzenie do obszaru badań na gruncie zarządzania. Zasady oraz metody definiowania przedmiotu badań,
problemu badawczego, struktury pytań badawczych oraz formułowania hipotez badawczych.
Klasyfikacja metod badań oraz składowe procesu badawczego. Zasady i budowa narzędzi badawczych.

KW3

Wytyczne do oceny wartości wybranych metod badawczych. Wytyczne w zakresie procesu dyplomowania.

KW4

Zasady konstrukcji pracy dyplomowej. Składowe prezentacji zawartości pracy dyplomowej. Przebieg procesu
obrony pracy dyplomowej.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

KW1

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W01
K_W09
K_W15

Kod KEK:
K_U01

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

Objaśnia charakter i miejsce nauk ekonomicznych w systemie
nauk społecznych i w relacjach do innych nauk
ma wiedzę na temat głównych ról i funkcji organizacyjnych
zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)
Umiejętności:

S1A_W01

test wiedzy/praca
pisemna

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych

S1A_U01,
S1A_U02

Zadanie
projektowe/praca
pisemna

S1A_W04
S1A_W06
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K_U08

potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04

Kompetencje społeczne:
Kod KEK:
K_K01

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04
S1A_K01,
S1A_K06

Obserwacja i ocena
zachowań student w
czasie zadań
projektowych,
Zadanie projektowe

jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
badawczych
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K10

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze specyfiką i znaczeniem dla zarządzania zagadnienia
metodyki badań.
Wiedza
Student poznaje podstawowe pojęcia, zagadnienia oraz paradygmaty metodyki badawczej. Student rozróżnia metody badań
oraz zna zasady opracowania i wykorzystania narzędzi badawczych wykorzystywanych do prowadzenia badań w obszarze nauk o
zarządzaniu.
Umiejętności
Student potrafi analizować pozyskany materiał badawczy i wnioskować.
Student zna reguły i zasady pisania prac dyplomowych obowiązujących na kierunku Zarządzanie.
Kompetencje
Student pozna i będzie potrafił wykazywać inicjatywę w zakresie oceny zasadność wprowadzenia poszczególnych rozwiązań w
wybranej firmie, pracować nad ich wdrożeniem i dostosowaniem w grupach, rozdzielać zadania i oceniać własny i cudzy wkład
pracy w poszczególnych działaniach. Ponadto student będzie w stanie przez całe życie samodzielnie pogłębiać i aktualizować
swoją wiedzę w zakresie metodologii badań w naukach o zarządzaniu.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
- J. Apanowicz, 2005, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Wyd. Difin, Warszawa.
- S. Nowak, 2007, Metodologia badań społecznych. Wyd. PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
- W. Czakon, 2011, Podstawy Metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Wyd. Oficyna Wolters Kluwer business,
Warszawa.
- R. Kozłowski, 2009, Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Wyd. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
Inne materiały dydaktyczne:
Zasady dyplomowania na Wydziale Zarządzania SAN
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1.3.9. E-firma
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

E-firma

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

W5
Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie,
studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: III

Kierunkowy
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

Stacjonarne: 2

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:

Niestacjonarne: 1

Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Systemy
informatyczne zarządzania
Wykład, ćwiczenia
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie zadanie projektowego w grupach
zakończonego prezentacją multimedialną wyników

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:

Katedra Marketingu i Logistyki

Osoba koordynująca przedmiot:

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

30

Wykład:

8

Ćwiczenia:

30

Ćwiczenia:

8

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4
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Inna forma (jaka):

Inna forma (jaka):

RAZEM:

66

RAZEM:

20

Praca własna studenta (PWS):

9

Praca własna studenta (PWS):

55

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

66

20

2. Przygotowanie się do zajęć

2

22

4. Wykonanie projektów

5

24

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

2

9

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
KW1
KW2
KW3
KW4

Istota i znaczenie gospodarki elektronicznej w globalnym społeczeństwie. E-klient, jako podmiot gospodarki
rynkowej. Infrastruktura teleinformatyczna podstawą prowadzenia e-Firmy.
Specyfika funkcjonowania przedsiębiorstwa w przestrzeni wirtualnej. Ekonomika działalności gospodarczej w
świecie wirtualnej gospodarki elektronicznej. Rozwój sektora e-Usług.
Ułatwienia w prowadzeniu działalności e-Firmowej - e-Administracja. E-handel przykładem dynamicznego rozwoju
e-Biznesu. Aspekty techniczne uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie.
Źródła sukcesu e-Firm: logistyka i obsługa klienta. Działania promocyjne e-Firm:
- tradycyjne (prasa, radio, telewizja),
- z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych i sieci Internet.
Prawne aspekty działalności e-Firmy.
Ćwiczenia

C1

Tworzenie e-Biznes planu dla działalności e-Firmowej.

C2

Przygotowanie zaplecza funkcjonalnego e-firmy.

C3

Implementacja rozwiązań technicznych i technologicznych wsparcia e-Firmy.

C4

Działalność e-firmy w praktyce.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W06
K_W08

Student:

Kod wg
KRK:

zna podstawowe składniki organizacji należących do różnych
sektorów
zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami

S1A_W02

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Zadanie projektowe,
Prezentacja

S1A_W02,
S1A_W03
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K_W11

Kod KEK:
K_U03

K_U04
K_U05

Kod KEK:
K_K02

K_K03

ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w
działalności człowieka i zespołów pracowniczych oraz jej
uwarunkowań
Umiejętności:

S1A_W05,
S1A_W04,
S1A_W11

Student:

Kod wg
KRK:

ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów
funkcjonalnych
w
typowych
sytuacjach
zawodowych
posiada elementarne umiejętności związane z samodzielnym
podejmowaniem działalności gospodarczej
posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego
zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań
Kompetencje społeczne:

S1A_U06

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim
posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
różnych projektów i ma świadomość możliwego
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji

S1A_K02

Obserwacja i ocena
zachowań student w
czasie zadań
projektowych w
grupie,
Prezentacja, Zadanie
projektowe

Metoda (forma)
weryfikacji
Zadanie
projektowe/test
wiedzy

S1A_U06
S1A_U07

S1A_K05

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami prowadzenia e-biznesu oraz prawnym uwarunkowaniami
takiej działalności.
Wiedza
Studenta zna możliwości prowadzenia e-firmy; student rozróżnia podstawowe systemy i rozwiązania w obszarze eGospodarki w szczególności w obszarze e-Biznesu, identyfikuje elementy tych systemów oraz wskazuje czynniki
wpływające na elementy systemów, czyli na procesy e-Biznesowe zachodzące w organizacjach;
Umiejętności
student objaśnia metody projektowania poszczególnych faz działania e-Firmy na przykładzie realizacji procesów obsługi
klienta oraz wskazuje i interpretuje wskaźniki funkcjonowania opisywanych procesów; charakteryzuje normy organizacji
pracy w systemach elektronicznego biznesu; student poprzez obserwację i analizę zebranych danych, ocenia
funkcjonowanie przedsiębiorstw e-Biznesowych oraz identyfikuje obszary problemowe, do których proponuje rozwiązania
organizacyjne poprawiające działalność opisywanych przedsiębiorstw;
Kompetencje
realizując zadania projektowe student wyraża oceny na temat zastosowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w
obszarze uruchomienia i prowadzenia działalności e-Biznesowej oraz przyrównuje je do obowiązujących zasad
bezpieczeństwa pracy oraz etyki;
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Olszak C., Ziemba E. (red.), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wyd. PWN, Warszawa 2007
 Frąckiewicz E., Marketing internetowy, Wyd. PWN, Warszawa 2006
 Majewski P., Czas na e-Biznes, Wyd. Helion, Gliwice 2007
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
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 Januła E., Truś T., Gospodarka elektroniczna, Wyd. Difin, Warszawa 2010;
 Wrycza S. (red.), Informatyka dla ekonomistów, Wyd. UG, Gdańsk 2000;
Inne materiały dydaktyczne: portale o tematyce związanej z e-Biznesem:
http://e-fakty.pl ; http://web.gov.pl ; http://parp.gov.pl; http://ekomercyjnie.pl; http://www.egospodarka.pl
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1.3.10. Marketing w e-biznesie
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Marketing w e-biznesie

W5

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie,
studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: III

kierunkowy
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

Stacjonarne: 2

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:

Niestacjonarne: 1

Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Systemy
informatyczne zarządzania
Wykład, ćwiczenia
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie zadanie projektowego w grupach
zakończonego prezentacją multimedialną wyników

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:

Katedra Marketingu i Logistyki

Osoba koordynująca przedmiot:

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

30

Wykład:

8

Ćwiczenia:

30

Ćwiczenia:

8

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4
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Inna forma (jaka):

Inna forma (jaka):

RAZEM:

66

RAZEM:

20

Praca własna studenta (PWS):

9

Praca własna studenta (PWS):

55

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

66

20

2. Przygotowanie się do zajęć

2

22

4. Wykonanie projektów

5

25

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

2

8

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1
W2

W3

W4

Istota i znaczenie gospodarki elektronicznej w globalnym społeczeństwie. E-klient, jako podmiot gospodarki
rynkowej. Wpływ cyfrowych technologii komunikacyjnych na marketing (e-Marketing).
Narzędzia marketingu-mix w dobie Internetu. Relacje z klientami z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi
komunikacji (e-CRM), Tradycyjne kanały komunikacji marketingowej w e-Biznesie (prasa, radio, telewizja).
Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej w e-Biznesie:
- narzędzia związane z wyszukiwarkami (SEO, SEM),
- interaktywna reklama w Internecie,
- e-Mail marketing, mobilny e-Marketing,
- wykorzystanie mediów społecznościowych w e-Marketingu (marketing wirusowy),
- programy partnerskie w Internecie (marketing afiliacyjny),
- e-Marketingowa promocja offline.
Specyfika działań e-Marketingowych w obszarach B2C oraz B2B. Planowanie i wdrażanie kampanii eMarketingowych (cele, budżetowanie, kontrola). Etyczne i prawne aspekty prowadzenia działań marketingowych w
obszarze e-Biznesu.
Ćwiczenia

C1

Prowadzenie badań marketingowych w sieci

C2

Projekt kampanii marketingowej przedsiębiorstwa e-Biznesowego.

C3

Praktyczna implementacja wybranych narzędzi e-Marketingu.

C4

Studium przypadków – praktyczne zastosowanie narzędzi e-marketingu.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W06

Student:

Kod wg
KRK:

zna podstawowe składniki organizacji należących do różnych
sektorów

S1A_W02

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Zadanie projektowe,

125

K_W08
K_W11

Kod KEK:
K_U03

K_U04
K_U05

Kod KEK:
K_K02

K_K03

zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w
działalności człowieka i zespołów pracowniczych oraz jej
uwarunkowań
Umiejętności:

S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W05,
S1A_W04,
S1A_W11

prezentacje

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów
funkcjonalnych
w
typowych
sytuacjach
zawodowych
posiada elementarne umiejętności związane z samodzielnym
podejmowaniem działalności gospodarczej
posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego
zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań
Kompetencje społeczne:

S1A_U06

Zadanie
projektowe/praca
pisemna

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim
posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
różnych projektów i ma świadomość możliwego
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji

S1A_K02

Prezentacja,
Obserwacja i ocena
zachowań student w
czasie zadań
projektowych w
grupie,
Zadanie projektowe

S1A_U06
S1A_U07

S1A_K05

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami i narzędzia wykorzystania marketingu w prowadzeniu e-biznesu.
Wiedza
student rozróżnia podstawowe systemy i rozwiązania w obszarze e-Biznesu w szczególności w obszarze e-Marketingu,
identyfikuje elementy tych systemów oraz wskazuje czynniki wpływające na elementy systemów, czyli na procesy eMarketingowe zachodzące w organizacjach; student objaśnia metody projektowania poszczególnych faz działań
promocyjnych w e-Biznesie na przykładzie realizacji przygotowania i wdrażania kampanii e-Marketingowych oraz
wskazuje i interpretuje wskaźniki funkcjonowania opisywanych procesów;
Umiejętności
student poprzez obserwację i analizę zebranych danych, ocenia funkcjonowanie przedsiębiorstw e-Biznesowych w zakresie
ich promocji oraz identyfikuje obszary problemowe, do których proponuje rozwiązania organizacyjne poprawiające
działalność opisywanych przedsiębiorstw;
Kompetencje
realizując zadania projektowe student wyraża oceny na temat zastosowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w
obszarze działalności marketingowej w e-Biznesie oraz przyrównuje je do obowiązujących zasad bezpieczeństwa pracy
oraz etyki.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Frąckiewicz E., Marketing internetowy, Wyd. PWN, Warszawa 2006
 Olszak C., Ziemba E. (red.), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wyd. PWN, Warszawa 2007
 Frontczak T., Marketing internetowy w wyszukiwarkach, Wyd. Helion, Gliwice 2006
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Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Majewski P., Czas na e-Biznes, Wyd. Helion, Gliwice 2007
 Witczak O., Budowanie związków z klientami na rynku B2B, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008
Inne materiały dydaktyczne: portale o tematyce związanej z e-Marketingiem:
http://ekomercyjnie.pl ; http://www.egospodarka.pl ; http://iabpolska.pl; http://web.gov.pl
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1.3.11. Wprowadzenie do logistyki
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Wprowadzenie do logistyki

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: IV

Zarządzanie,
studia I stopnia
kierunkowy
obowiązkowy
ECTS: 2

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

W6

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Podstawowa wiedza ekonomiczna, podstawowa wiedza z
marketingu, podstawowa wiedza z zakresu organizacji i
zarządzania
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: Egzamin pisemny na koniec
wykładów
Katedra Marketingu i Logistyki
prof. dr hab. Jewgienij Krikawskij, dr Bartłomiej Stopczyński

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
15

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

8
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Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

18

RAZEM:

10

Praca własna studenta (PWS):

32

Praca własna studenta (PWS):

40

RAZEM z PWS:

50

RAZEM z PWS:

50

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

18

10

2. Przygotowanie się do zajęć

25

31

7

9

50

50

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład

W3

Geneza, istotą definicja i przyczyny rozwoju logistyki.
Podstawowe aspekty i orientacje nowoczesnej koncepcji logistyki.
Logistyka jako instrument racjonalizacji i obniżki kosztów przedsiębiorstwa.
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie.
Zarządzanie łańcuchem dostaw.

W4

Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie.

W1
W2

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W03

K_W08
K_W09
Kod KEK:
K_U02

Student:

Kod wg
KRK:

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
ma wiedzę na temat głównych ról i funkcji organizacyjnych
Umiejętności:

S1A_W03

Student:

Kod wg
KRK:

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić

S1A_U06

S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W04

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Test wiedzy/praca
pisemna

Metoda (forma)
weryfikacji
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K_U03

K_U10

Kod KEK:
K_K01

funkcje specjalisty w tym zakresie
ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów
funkcjonalnych
w
typowych
sytuacjach
zawodowych
ma elementarne umiejętności identyfikacji uwarunkowań i
kryteriów rozwiązywania typowych problemów organizacji
Kompetencje społeczne:

Test wiedzy/opis
przypadku

S1A_U06

S1A_U02,
S1A_U07

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04
S1A_K07

Obserwacja studenta
w czasie zajęć,
Test wiedzy

ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K11

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Student rozróżnia podstawowe pojęcia związane z logistyką, Zapozna się z założeniami i istotą działań logistycznych. Potrafi
wskazać rolę i znaczenie poszczególnych komponentów łańcucha logistycznego. Wykorzystuje umiejętności adaptacji wiedzy
teoretycznej do rozwiązań praktycznych. Potrafi wyjaśnić specyfikę kosztów logistycznych.
Wiedza
Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć w logistyce, procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz
operacji.
Umiejętności
Student identyfikuje i określa cele procesów logistycznych, ich efektywny przebieg oraz potrafi wskazać role i znaczenie
poszczególnych uczestników łańcucha logistycznego.
Kompetencje
Student projektuje przebieg procesu logistycznego oraz jego poszczególne etapy, analizuje i ocenia efektywność procesu
logistycznego, wskazuje możliwości doskonalenia procesu logistycznego
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Skowronek Cz., Sarjusz – Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.
 Rydzykowski W., Usługi logistyczne. Teoria i praktyka, Wyd. Instytut Logistyki, Poznań 2011.
 Rutkowski K. (red.), Logistyka dystrybucji, Wyd. Difin, Warszawa 2001.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Coyle J.J., Bardi E.J., Langley J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.
 Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2008
Inne materiały dydaktyczne: Czasopisma specjalistyczne : Logistyka, Transport i Logistyka, Logistyka produkcji
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1.3.12. Zarządzanie logistyczne
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Zarządzanie logistyczne

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

W6

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: IV

Zarządzanie,
studia I stopnia
kierunkowy
obowiązkowy
ECTS: 2

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Podstawy zarządzania, Podstawy logistyki, Podstawy
marketingu
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: Egzamin pisemny na koniec
wykładów
Katedra Marketingu i Logistyki
prof. dr hab. Natalia Czuchraj, dr Bartłomiej Stopczyński

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
15

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

8
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Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

18

RAZEM:

10

Praca własna studenta (PWS):

32

Praca własna studenta (PWS):

40

RAZEM z PWS:

50

RAZEM z PWS:

50

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
akademickim

18

10

2. Przygotowanie się do zajęć

30

35

2

5

50

50

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

W2

W3

W4

Logistyka i zarządzanie logistyczne, koncepcja łańcucha dostaw i łańcucha logistycznego
Zarządzanie zapasami, analiza ABC, zasady określania poziomu bezpieczeństwa zapasów
Podsystem logistyki produkcji. Just In time
Logistyka i zarządzanie logistyczne, koncepcja łańcucha dostaw i łańcucha logistycznego
Zarządzanie zapasami, analiza ABC, zasady określania poziomu bezpieczeństwa zapasów
Infrastruktura magazynowa, funkcje i rodzaje magazynów, wielkość, lokalizacja.
Procesy transportowe w organizacji. Tworzenie łańcucha transportowego. Organizacja transportu.
Podsystem logistyki zaopatrzenia. Kryteria wyboru dostawcy, proces składania zamówienia. Marketing
zakupów.
Podsystem logistyki dystrybucji. Kanały dystrybucji. Dystrybucja fizyczna
System informacji logistycznej w przedsiębiorstwie
Strategie zarządzania logistyką, outsourcing logistyki
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W03

K_W08
K_W09

Student:

Kod wg
KRK:

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
ma wiedzę na temat głównych ról i funkcji organizacyjnych

S1A_W03

S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W04

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

Test wiedzy/praca
pisemna
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Umiejętności:
Kod KEK:
K_U02

K_U03

K_U10

Kod KEK:
K_K01

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów
funkcjonalnych
w
typowych
sytuacjach
zawodowych
ma elementarne umiejętności identyfikacji uwarunkowań i
kryteriów rozwiązywania typowych problemów organizacji
Kompetencje społeczne:

S1A_U06

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04
S1A_K01,
S1A_K06

Obserwacja studenta
w czasie zajęć,
Test wiedzy

S1A_U06
Test wiedzy/praca
pisemna
S1A_U02,
S1A_U07

jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
badawczych
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K10

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych informacji o istocie i zasadach zarządzania logistycznego
przedsiębiorstwem. Zapoznanie studenta z metodami zarządzania systemem logistycznym w aspekcie różnorodności
procesów logistycznych we wszystkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa.
Wiedza
Student zapozna się z założeniami i istotą działań logistycznych. Potrafi wskazać rolę i znaczenie poszczególnych komponentów
łańcucha logistycznego
Umiejętności
Student rozróżnia podstawowe systemy logistyczne oraz identyfikuje elementy tych systemów oraz wskazuje czynniki
wpływające na elementy systemów, czyli na procesy logistyczne zachodzące w organizacjach; student objaśnia metody
projektowania poszczególnych procesów logistycznych; student poprzez obserwację i analizę zebranych danych, ocenia
funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz identyfikuje obszary problemowe, do których proponuje rozwiązania organizacyjne
poprawiające działalność opisywanych przedsiębiorstw;
Kompetencje
Student potrafi zaprojektować proste systemy logistyczne w przedsiębiorstwie i nimi zarządzać. Wykorzystuje
umiejętności adaptacji wiedzy teoretycznej do rozwiązań praktycznych. Potrafi wyjaśnić specyfikę kosztów logistycznych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
J. Coyle, E. Baroli, C.J. Langley – Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa, 2010
Ficoń K. Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, Wyd. BELSTUDIO, 2010
Kisperska- Moroń D., Krzyżaniak S. (red) Logistyka , Wyd. ILiM, Poznań, 2008
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Nowakowski T.(red) Systemy Logistyczne cz.I i cz.II, Wyd. Difin, Warszawa ,2010
Wojciechowski T. Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. WSZiM Sochaczew, 2006
Kolasińska- Morawska K.(red) Zarządzanie logistyczne, Wydawnictwo SAN, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XII,
Zeszyt 9, Łódź ,2011
Inne materiały dydaktyczne:
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- czasopisma specjalistyczne : Logistyka, Transport, Logistyka Produkcji
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1.4. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalności „zarządzanie organizacjami”
1.4.1. Metody i techniki zarządzania
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Metody i techniki zarządzania

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie – studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: III

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: V

Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy,
studenta
ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 3

ZO-PS1

obowiązkowy,

specjalność

do

wyboru

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

Stacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 1

Podstawy zarządzania
Wykład: wykład, dyskusje, przegląd literatury przedmiotu
wsparty analizami przypadków, prezentacje multimedialne
Ćwiczenia: dyskusje, ćwiczenia, praca grupowa, analiza
przypadków.
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin.
wykład: praca pisemna polegająca na odpowiedzeniu na 3
pytania problemowe, udział w zajęciach
ćwiczenia: ustna odpowiedź, aktywność na zajęciach, obecność
na zajęciach, przygotowanie i rozwiązanie opisów przypadków
Katedra Zarządzania
Prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz, dr Jadwiga KaczmarskaKrawczak

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

Wykład:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:

St u d ia
30
30

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:

16
16
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Konsultacje przedmiotowe:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
6
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
Inna forma (jaka):
Inna forma (jaka):
RAZEM:
66
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
59
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
125
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

4
36
89
125

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

66

36

30

44

15
14

25
20

125

125

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
WYKŁAD
W1

Instrumenty zarządzania współczesnymi organizacjami.

W2

Metody i techniki planowania i organizowania

W3

Wprowadzenie zmian poprzez innowacje

W4

Kontrola menedżerska.

W5

Metody i techniki organizowania pracy.

W6

Techniki zbierania informacji dla potrzeb diagnozy.

W7

Metody badania i normowania czasu pracy.

W8

Techniki socjologiczne stosowane w badaniu organizacji.

C1

ĆWICZENIA
Organizowanie w procesie zarządzania. Metody projektowania i planowania w organizacji. Analiza
diagnostyczna organizacji. Analiza zasobowa.

C2

Analiza SWOT/TOWS. Analiza działań. Techniki zbierania informacji.

C3

Techniki systematyzujące pracę kierownika. Zarządzanie przez cele. Zarządzanie przez wyjątki. Analiza
punktów przełomowych. Delegowanie uprawnień.

C4

Innowacje i metody wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie.

C5

Techniki motywacyjne. Zarządzanie przez motywację, partycypację, komunikację, konflikt.

C6

Techniki heurystyczne. Burza mózgów. Technika Philips. Techniki 635. Syntetyka. Technika delficka.

C7

Metody jakościowe. Analiza FMEA. Dom Jakości. Diagram Ishikawy. Analiza Pareto

C8

Zarządzanie projektami. Pojęcie projektu jako przedsięwzięcia, cechy projektu, wybór projektu i sposoby
realizacji fazy wstępnej, czyli planu działania, jego koordynacji oraz oceny wyników, symulacja realizacji
przykładowego przedsięwzięcia.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
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KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Kod wg
KRK:
S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W05,
S1A_W04,
S1A_W11
S1A_W05
Kod wg
KRK:
S1A_U07
S1A_U02,
S1A_U03
S1A_U02,
S1A_U07
Kod wg
KRK:

Wiedza:

Kod KEK:

zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w
działalności człowieka i zespołów pracowniczych oraz jej
uwarunkowań
zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w
organizacji

K_W11

Umiejętności:

Kod KEK:

posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego
zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
ma elementarne umiejętności identyfikacji uwarunkowań i
kryteriów rozwiązywania typowych problemów organizacji
Kompetencje społeczne:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_W08
praca pisemna

K_W12
Metoda (forma)
weryfikacji

K_U05

K_U06

praca pisemna,
prezentacja, zadania
praktyczne

K_U10
Kod KEK:

Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
obserwacja i ocena
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
wykonania zadania
S1A_K02
K_K02
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
praktycznego,
nim
dyskusja, ocena
jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w
aktywności na
S1A_K04
nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z
K_K08
zajęciach
odmiennością kulturową grupy
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe efekty kształcenia):
Zapoznanie studentów z problematyką stosowania metod organizacji i zarządzania w organizacji. Przedstawienie
przedsiębiorstwa jako systemu wzajemnie połączonych i zależnych od siebie funkcji.
Zrozumienie istoty metod i technik zarządzania, a także dobór odpowiedniej metody zarządzania do danych warunków
organizacyjnych. Przewidywanie głównych problemów, które mogą pojawić się podczas wdrażania poszczególnych
metod zarządzania.
Wiedza
Student:
− zna najważniejsze metody i techniki planowania i organizowania,
− zna podstawowe metody zarządzania,
− posiada wiedzę o metodach i technikach organizowania pracy,
− zna metody badania i normowania czasu pracy,
− zna techniki socjologiczne stosowane w badaniu organizacji
Umiejętności
Student potrafi:
− dokonać oceny diagnostycznej organizacji,
− dokonać analizy SWOT/TOWS,
− stosować techniki motywacyjne,
− stosować metody jakościowe.
Kompetencje
Student:
− umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje,
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−
−

docenia odmienności kulturowe cechujące klientów i współpracowników w różnych krajach.
zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:
 Antoszkiewicz J.D, Innowacje w firmie, praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa 2008.
 Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 Duchniewicz S. (red. nauk.), Metody organizacji i zarządzania, PTM, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Bieniok H. (red.), Metody sprawnego działania, Placet, Warszawa 2004.
 Brzozowski M., Kopiczyński T., Metody Zarządzania, AE Poznań, Poznań 2007.
 Kowalczewski W., Nazarka J. (red. nauk.), Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Difin,
Warszawa 2006.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.4.2. Zintegrowana komunikacja marketingowa
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Zintegrowana komunikacja marketingowa

ZO-PS2

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

Zarządzanie,
studia I stopnia
Zarządzanie organizacjami
Specjalnościowy
obowiązkowy
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

Stacjonarne: 2

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 2

Podstawy marketingu
Podstawy teorii organizacji i zarządzania
Podstawy psychologii i socjologii organizacji
Wykłady / Konwersatorium
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie zadanie projektowego w grupach
zakończonego prezentacją multimedialną wyników
Katedra Marketingu i Logistyki
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski , dr Katarzyna KolasińskaMorawska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

30

Wykład:

16

Ćwiczenia:

30

Ćwiczenia:

16

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe
Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

Konsultacje przedmiotowe
6

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Inna forma (jaka):
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RAZEM:

66

RAZEM:

36

Praca własna studenta (PWS):

59

Praca własna studenta (PWS):

89

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

66

36

2. Przygotowanie się do zajęć

15

20

4. Wykonanie projektów

24

29

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

20

6. Pisemna praca zaliczeniowa

10

20

125

125

3. Przygotowanie esejów

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Istota zintegrowanej komunikacji marketingowej. Etapy budowy skutecznej komunikacji marketingowej.

W2

Zasady i metody budżetowania.

W3

Kształtowanie relacji z otoczeniem. Wizerunek przedsiębiorstw elementem komunikacji z otoczeniem.

W4

Masowa komunikacja marketingowa (reklama, promocja, sprzedaży, public relations, sprzedaż osobista).

W5

Bezpośrednia komunikacja marketingowa.

W6

Wpływ zintegrowanej komunikacji marketingowej na zachowania klientów.

W7

Nowe zjawiska komunikacji marketingowej.

W8

Społeczna odpowiedzialność komunikacji.
Ćwiczenia

C1

Etapy budowy skutecznej komunikacji marketingowej.

C2

Zasady i metody budżetowania.

C3

Wizerunek przedsiębiorstw elementem komunikacji z otoczeniem.

C4

Masowa komunikacja marketingowa (reklama, promocja, sprzedaży, public relations, sprzedaż osobista).

C5

Bezpośrednia komunikacja marketingowa.

C6

Wpływ zintegrowanej komunikacji marketingowej na zachowania klientów.

C7

Nowe zjawiska komunikacji marketingowej.

C8

Społeczna odpowiedzialność komunikacji.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W08

Student:

Kod wg
KRK:

zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami

S1A_W02,
S1A_W03

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Zadanie projektowe,
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K_W13
K_W21

Kod KEK:
K_U01

K_U02

K_U07

zna pojęcie kultury organizacyjnej oraz możliwości jej
oddziaływania na rozwój i sukces organizacji
ma podstawową wiedzę na temat roli procesów
cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji
Umiejętności:

S1A_W05

Student:

Kod wg
KRK:

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji

S1A_U01,
S1A_U02

Prezentacja

S1A_W08

Metoda (forma)
weryfikacji
Zadanie projektowe,
praca pisemna

S1A_U06

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04

Kompetencje społeczne:
Kod KEK:

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K01

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

K_K04

jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
użyciu różnych środków przekazu informacji

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04
S1A_K02,
S1A_K03

Obserwacja i ocena
zachowań student w
czasie zadań
projektowych w
grupie,
Prezentacja

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze specyfiką i znaczeniem dla marketingu zagadnienia
zintegrowanej komunikacji marketingowej.
Wiedza
Student zna teorie oraz koncepcje komunikacji w marketingu, kształtowania wizerunku firmy, produktu, budowaniem
reputacji, relacji z klientem oraz problematykę negocjowania; Student zna i rozumie pojęcia, prawidłowości i problemy
współczesnej komunikacji; student zna istotę procesu komunikacji i rolę jaką odgrywa w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
student zna i rozumie koncepcję communication mix
Umiejętności
Student potrafi wykorzystać w praktyce poznane zagadnienia komunikacji marketingowej, zaplanować, dobrać narzędzia
oraz zrealizować proces budowania wizerunku firmy, produktu i reputacji, a także planować i realizować proces relacji z
klientem, ponadto student potrafi praktycznie zastosować instrumentarium communication mix w działalności
przedsiębiorstw;
Kompetencje
Student pozna i będzie potrafił wykazywać inicjatywę w zakresie oceny zasadność wprowadzenia poszczególnych rozwiązań w
wybranej firmie, pracować nad ich wdrożeniem i dostosowaniem w grupach, rozdzielać zadania i oceniać własny i cudzy wkład
pracy w poszczególnych działaniach. Ponadto student będzie w stanie przez całe życie samodzielnie pogłębiać i aktualizować
swoją wiedzę w zakresie zintegrowanej komunikacji marketingowej.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
- Blythe J., Komunikacja Marketingowa, PWE, Warszawa 2002

141

- Rydel M., Komunikacja marketingowa, ODiDK, Gdańsk 2001
- Szymoniuk B., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2006
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1.4.3. Zarządzanie innowacjami
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: V

ZO-PS3

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Język wykładowy:
polski
Rok: III

Kod przedmiotu:

Zarządzanie innowacjami

Zarządzanie – studia I stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy,
studenta
ECTS: 3

obowiązkowy,

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Stacjonarne: 0

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

do

wyboru

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Niestacjonarne: 1

specjalność

Niestacjonarne: 0

Podstawy zarządzania
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i
dyskusji, analiza wybranych przypadków
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin w formie: ustnej i pisemny raport z przeprowadzonej
pracy własnej studenta
Katedra Zarządzania
Prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz, dr Jadwiga KaczmarskaKrawczak

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
30
Wykład:
Ćwiczenia:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Warsztaty:
Seminarium:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe
Konsultacje przedmiotowe
Egzaminy i zaliczenia w sesji
3
Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):
Inna forma (jaka): za
RAZEM:
33
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
42
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
75
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

16

2
18
57
75

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
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aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33
20

18
30

22

27

75

75

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
WYKŁAD
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

Wiedza i innowacje jako źródło tworzenia przewagi konkurencyjnej. Istota innowacji i kierunki ich rozwoju.
Rodzaje i źródła innowacji
Zarządzanie innowacjami. Proces innowacyjny.
Uwarunkowania procesów innowacyjnych. Uwarunkowania innowacyjności firm. Innowacyjność a skala
firmy.
Małe firmy innowacyjne. Innowacyjność w korporacji – uwarunkowania oraz systemy stymulowania
innowacyjności i postaw innowacyjnych
Finansowanie działalności innowacyjnej ze źródeł komercyjnych
Finansowanie projektów innowacyjnych ze źródeł publicznych. Instytucje i fundusze europejskie, jako źródło
finansowania projektów innowacyjnych i transferu technologii
Istota i rodzaje strategii innowacji
Marketing innowacji
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod wg KRK:

Wiedza:

S1A_W02,
S1A_W08
S1A_W05,
S1A_W04,
S1A_W11

zna wybrane koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do ich
powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju
ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w
działalności człowieka i zespołów pracowniczych oraz jej
uwarunkowań
zna podstawowe rodzaje struktur organizacyjnych, niektóre
czynniki wpływające na ich zmiany oraz rodzaje dokumentów
formalizujących organizację wraz z ich wybranymi
zastosowaniami

S1A_W07,
S1A_W08
Kod wg KRK:

S1A_U06

S2A_U07,
S2A_U02
S1A_U06,
S1A_U07

Umiejętności:
ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów
funkcjonalnych
w
typowych
sytuacjach
zawodowych
posiada umiejętności integrowania wiedzy z niektórych
dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań
problemów
potrafi dostrzegać (w wybranych typowych okolicznościach)
potrzeby zmian w organizacji i ma podstawowe umiejętności
opracowywania planu zarządzania zmianami

Kod KEK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_W07
K_W11

K_W19

Kod KEK:

ustny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna rozwiązanie
zadania
praktycznego

Metoda (forma)
weryfikacji

K_U03

K_U09

ustny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna rozwiązanie
zadania
praktycznego

K_U16

Kod wg KRK:

Kompetencje społeczne:

Kod KEK:

S1A_K05

posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji

K_K03

Metoda (forma)
weryfikacji
dyskusja, aktywność
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różnych projektów i ma świadomość
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji

możliwego

na zajęciach, ocena
zadania
praktycznego

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe efekty kształcenia):
Celem zajęć jest opisanie istoty działań innowacyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie. W szczególny sposób zostaną
zaznaczone uwarunowania procesów innowacyjnych oraz strategie ich wprowadzenia
Wiedza
Student:
− rozumie znaczenie innowacji dla rozwoju przedsiębiorstwa,
− zna podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem innowacjami,
− zna podstawowe strategie innowacyjne przedsiębiorstw,
− posiada usystematyzowaną wiedzę dotyczącą finansowania działalności innowacyjnej
Umiejętności
Student potrafi:
− identyfikować bariery wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie,
− oceniać rolę innowacji w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej a także wzajemne relacje pomiędzy
przedsiębiorczością a innowacyjnością,
− analizować ekonomiczno-finansowe i naukowo-technologiczne uwarunkowania i możliwości zastosowania
innowacji w różnych sektorach gospodarki,
− wykorzystać i połączyć wiedzę z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań,
− budować organizacje innowacyjne poprzez kreowanie wspólnej wizji rozwoju przy jednocześnie dużej roli
przywództwa, poprzez odpowiednią strukturę organizacyjną i docenienie roli indywidualności w rozwoju
przedsiębiorstwa innowacyjnego
Kompetencje
Student:
− w sposób właściwy komunikuje sie z otoczeniem, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania oraz ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania
−
zna ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania innowacjami i rozumie potrzebę uczenia
sie przez całe życie,
−
rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie- praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa 2008.
 Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw PWE, Warszawa 2007.
 Prahalad C.K., Krishan M.S., Nowa era innowacji, PWN, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 Lachowski S., Droga do innowacji, Studio Emka, Warszawa 2010.
 Strużycki M. (red. nauk.), Innowacyjność w teorii i praktyce, Warszawa 2006.
Inne materiały dydaktyczne: prezentacje multimedialne
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1.4.4. Zarządzanie w sektorze publicznym
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: V

Zarządzanie – studia I stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy, obowiązkowy, specjalność do wyboru
studenta
ECTS: 3
Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

ZO-PS4

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Język wykładowy:
polski
Rok: III

Kod przedmiotu:

Zarządzanie w sektorze publicznym

ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: 0

Niestacjonarne: 0

Posiadanie wiedzy z zakresu podstaw zarządzania, ekonomii i
prawa w gospodarce. Umiejętność myślenia dedukcyjnego.
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i
dyskusji, analiza przypadków
Pisemna z pytaniami opisowymi
Katedra Zarządzania
Dr Joanna Łuczak

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
30
Wykład:
Ćwiczenia:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Warsztaty:
Seminarium:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
3
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
Inna forma (jaka):
Inna forma (jaka):
RAZEM:
33
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
42
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
75
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

16

2
18
57
75

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
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1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33

18

10

15

32

42

75

75

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć):
W1

Sektor publiczny w gospodarce.

W2

Przedmiot i podmiot zarządzania publicznego.

W3

Sektor publiczny a sektor prywatny. Specyfika, podobieństwa i różnice.

W4

Rola władz publicznych w działalności gospodarczej. Świadczenie usług i kształtowanie warunków rozwoju.

W5
W6

Pojęcie i właściwości użyteczności publicznej.
Funkcje sektora i podmiotów użyteczności publicznej.

W7

Systemy działania przedsiębiorstw użyteczności publicznej w gospodarce rynkowej.

W8

Nowe zarządzanie publiczne.

W9
W10

Kierunki zmian w funkcjonowaniu sektora publicznego.
Efektywność zarządzania w jednostkach sektora publicznego.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod KEK:
K_W02
K_W06

K_W18

Kod KEK:
K_U07

K_U15

K_U20

Wiedza:
ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów
systemów społecznych i gospodarczych
zna podstawowe składniki organizacji należących do różnych
sektorów
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)
Umiejętności:
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji
ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
przepisami prawa oraz wybranymi standardami systemów
zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i
rozwiązań
posiada podstawowe umiejętności przygotowania typowych
prac pisemnych oraz krótkich wystąpień ustnych związanych
z problematyką zarządzania w języku polskim i języku obcym

Kod wg
KRK:
S1A_W01,
S1A_W02

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_W02
praca pisemna, praca
zaliczeniowa
S1A_W07

Kod wg
KRK:
S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
S1A_U05

Metoda (forma)
weryfikacji

praca pisemna, praca
zaliczeniowa

S1A_U09
S1A_U10

Kod KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K03

posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
różnych projektów i ma świadomość możliwego

S1A_K05

dyskusja, aktywność
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oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
na zajęciach
jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu
S1A_K02,
K_K04
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
S1A_K03
użyciu różnych środków przekazu informacji
jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w
K_K08
nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z
S1A_K04
odmiennością kulturową grupy
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką zarządzania publicznego, strukturą, miejscem i rolą sektora
publicznego w gospodarce, a także z różnicami w zarządzaniu między podmiotami sektora publicznego a prywatnego.
Przedmiot ma na celu również poznanie uwarunkowań funkcjonowania organizacji, w których mechanizm rynkowy nie
występuje lub ujawnia się ze słabą siłą (obszar użyteczności publicznej odznaczający się wyraźnie zarysowaną
charakterystyką).
Wiedza
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien poznać istotę nowego zarządzania publicznego, podstawowe
składniki organizacji należących do różnych sektorów, znaczenie wybranych norm i standardów w poszczególnych
obszarach działalności organizacji.
Umiejętności
Student powinien posiadać umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji, potrafić
zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji, szczególnie w
obszarze działania przedsiębiorstw użyteczności publicznej w gospodarce rynkowej.
Kompetencje
Student jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy
przy użyciu różnych środków przekazu informacji, posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji różnych
projektów i ma świadomość możliwego oddziaływania skutków podejmowanych decyzji.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1.Kłopotek A., Zarządzanie w sektorze publicznym, SGH, Warszawa 2009.
2.Kożuch B., Zarządzanie publiczne w zarysie, Placet, Warszawa 2004.
3.Zalewski A., Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1.Lubińska T., Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa
2009.
2.Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CeDeWu, Warszawa 2008.
3.Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2012.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.4.5. MSP w gospodarce regionu
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: III

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: V

ZO-PS5

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie studia I stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy, obowiązkowy, specjalność do wyboru
studenta
ECTS: 3
Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Kod przedmiotu:

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 0

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 0

Posiadanie wiedzy z zakresu podstaw zarządzania, ekonomii i
prawa w gospodarce. Umiejętność myślenia dedukcyjnego.
wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i
dyskusji, analiza wybranych przypadków
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin pisemny w formie pytań opisowych, wygłoszenie
prezentacji
Katedra Zarządzania, Zakład Przedsiębiorczości i Firm
Rodzinnych
Prof. Bogdan Piasecki, Dr Andrzej Marjański

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):
33
42
75

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:

18
57
75
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: przygotowanie wystąpienia i prezentacji multimedialnej
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33
10

18
15

22

32

10
75

10
75

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

W2

W3
W4

W5

W6
W7

W8

Istota małego przedsiębiorstwa i jego znaczenie w gospodarce narodowej. Pojęcie działalności gospodarczej i
przedsiębiorcy w prawie polskim i Unii Europejskiej. Pojecie i klasyfikację małego przedsiębiorstwa w Polsce i
UE. Charakterystyka małych przedsiębiorstwa w wybranych krajach UE i świata. Specyfika zarządzania małymi i
średnimi przedsiębiorstwami
Przedsiębiorstwo rodzinne. Istota przedsiębiorczości rodzinnej. Współzależność rodziny, przedsiębiorstwa i
społeczeństwa. Własność i zarządzanie w firmie rodzinnej. Sukcesja jako kluczowy element strategii family
business.
Specyfika finansowania małych i średnich przedsiębiorstw.
Niematerialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw MSP.
Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce regionu. Przedsiębiorczość i konkurencja regionalna
jako element rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Znaczenie rynku wewnętrznego jako ogniwa spójności
regionalnej.
Rozwój regionalny w Narodowym Planie rozwoju. Idea partnerstwa regionalnego w procesach gospodarczych.
Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot sprawczy przedsiębiorczości regionalnej. Przedsiębiorczość w
strategii rozwoju MŚP.
Bariery rozwoju przedsiębiorczości MŚP. Formy wspierania przedsiębiorczości MŚP w regionie oraz ich ocena.
MŚP w strategiach rozwoju regionu. Analiza wybranych przykładów. Miejsce MŚP priorytetach i celach
rozwojowych regionu. Zakres wykorzystania MŚP jako „koła zamachowego” gospodarki regionu. Planowany
udział MŚP w realizacji strategii rozwojowej regionu. Lokalne programy rozwoju przedsiębiorczości. Struktura
lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości Polityka rozwoju regionalnego w polityce Unii Europejskiej.
Korzyści i koszty MŚP wynikające z członkostwa Polski w UE.
Pomoc doradztwa zewnętrznego w zakresie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie.
Instytucje wspomagające rozwój małych przedsiębiorstw. Programy pomocowe. Polityka Unii Europejskiej wobec
małych przedsiębiorstw.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod KEK:
K_W03

K_W11

Wiedza:
ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w
działalności człowieka i zespołów pracowniczych oraz jej
uwarunkowań

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_W03
S1A_W05,
S1A_W04,
S1A_W11

pisemny sprawdzian
wiedzy, prezentacja
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K_W23

ma wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju
przedsiębiorczości
Umiejętności:

Kod KEK:
K_U04
K_U18
K_U20

posiada elementarne umiejętności związane z samodzielnym
podejmowaniem działalności gospodarczej
posiada podstawowe umiejętności zarządzania czasem
własnym oraz w pracach zespołów zadaniowych
posiada podstawowe umiejętności przygotowania typowych
prac pisemnych oraz krótkich wystąpień ustnych związanych
z problematyką zarządzania w języku polskim i języku obcym

Kod KEK:

Kompetencje społeczne:

K_K01

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

S1A_W11
Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U06
S1A_U06

pisemny sprawdzian
wiedzy, prezentacja

S1A_U09
S1A_U10
Kod wg
KRK:
S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04

Metoda (forma)
weryfikacji
dyskusja, aktywność
na zajęciach, ocena
prezentacji

jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu
S1A_K02,
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
S1A_K03
użyciu różnych środków przekazu informacji
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K04

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Poznanie problematyki przedsiębiorstw działających w sektorach MŚP oraz ich znaczenie w gospodarce regionalnej.
Ukazanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej oraz jej znaczenia dla gospodarki polskiej. Pokazanie możliwości
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ich udział w realizacji programów regionalnych. Poznanie specyfiki
zarządzania podmiotami z sektora MŚP oraz mechanizmów funkcjonowania programów rozwoju regionalnego ze
szczególnym uwzględnieniem roli małych i średnich przedsiębiorstw
Wiedza
Ma wiedzę w zakresie istoty i specyfiki zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Zna zasady prowadzenia
działalności gospodarczej Ma wiedzę w zakresie relacji, jakie występują pomiędzy przedsiębiorstwami sektora MSP a
programami rozwoju przedsiębiorczości realizowanymi na poziomie regionalnym i lokalnym.
Umiejętności
Posiada umiejętności związane z podejmowaniem działalności gospodarczej w formie małego przedsiębiorstwa. Potrafi
wskazać na możliwości wykorzystania pomocy ze źródeł zewnętrznych w formie doradztwa i funduszy wsparcia. Posiada
umiejętności przygotowania wniosków i planów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Potrafi określić
znaczenie MŚP w gospodarce regionu oraz nabędzie umiejętności potrzebne do korzystania z regionalnego i lokalnego
planu rozwoju. Będzie potrafił wskazać formy wspierania MŚP w regionie.
Kompetencje
Posiada kompetencje w zakresie komunikowania się z ludzkimi w przedsiębiorstwie oraz otoczeniu w zakresie
przekazywania wiedzy i poglądów przy użyciu różnych środków przekazu informacji.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa
2007.
 Safin K. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, AE im. O. Langego, Wrocław 2008.
 Strużycki M., (red.), Przedsiębiorstwo, region, rozwój, Difin, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:






Aftyka W., A. Chmielewski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, M.M., Pruszków 2005.
Gudkowa S., Rozwój małych przedsiębiorstw, WAiP, Warszawa 2008.
Laszczak M., Kierowanie małą firmą, Poltext, Warszawa 2004.
Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, OPO,
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Bydgoszcz 2004.
Inne materiały dydaktyczne: prezentacje multimedialne, panel przedsiębiorców z sektora MSP na jednym z zajęć
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1.4.6. Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: VI

Zarządzanie – studia I stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy,
studenta
ECTS: 3

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

ZO-PS6

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Język wykładowy:
polski
Rok: III

Kod przedmiotu:

obowiązkowy,

specjalność

do

wyboru

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 0

Niestacjonarne: 0

Podstawy zarządzania, nauki o organizacji
Wykład poparty case studiem z wykorzystaniem dyskusji
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin w formie: pisemnej test wielokrotnego wyboru
Katedra Zarządzania
Prof . dr hab. Jerzy Różański

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
30
Wykład:
Ćwiczenia:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Warsztaty:
Seminarium:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
3
Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):
Inna forma (jaka):
RAZEM:
33
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
42
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
75
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

16

2
18
57
75

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33

18
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2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

20

25

22

32

75

75

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
WYKŁAD
Pojęcie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa
Zewnętrzne i wewnętrzne bariery rozwoju przedsiębiorstwa
Strategie rozwoju przedsiębiorstwa
Modele wzrostu przedsiębiorstwa
Podstawowe formy inwestowania w przedsiębiorstwie
Zależności występujące między poszczególnymi rodzajami inwestowania w przedsiębiorstwie
Wpływ inwestycji na rozwój przedsiębiorstwa
Wpływ globalizacji na kierunek procesów rozwojowych w przedsiębiorstwie

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Kod KRK:

Wiedza:

S1A_W02,
S1A_W08

zna wybrane koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do ich
powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju
zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)
ma wiedzę na temat wybranych modeli zmian
organizacyjnych oraz roli przywództwa i negocjacji w
procesach przemian struktur i organizacji

S1A_W06

S1A_W08
Kod KRK:
S1A_U02,
S1A_U03
S1A_U07
S1A_U06,
S1A_U07
Kod KRK:

Umiejętności:
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
ma elementarne umiejętności dokonywania oceny wybranych
rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania
typowych decyzji
potrafi dostrzegać (w wybranych typowych okolicznościach)
potrzeby zmian w organizacji i ma podstawowe umiejętności
opracowywania planu zarządzania zmianami
Kompetencje społeczne:

Kod wg KEK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_W07
K_W15

pisemny sprawdzian
wiedzy

K_W20
Kod wg KEK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_U06

K_U11

pisemny sprawdzian
wiedzy

K_U16
Kod wg KEK:

Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
S1A_K02
K_K02
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
dyskusja, aktywność
nim
na zajęciach
posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
S1A_K05
różnych projektów i ma świadomość możliwego
K_K03
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
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Cele kształcenia (przedmiotowe efekty kształcenia):
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami rozwoju we współczesnych przedsiębiorstwach, w
powiązaniu z możliwymi kierunkami procesów inwestycyjnych, wspierających ten rozwój.
Wiedza
Student:
−
zna wybrane koncepcje inwestowania,
−
zna typowe metody badań i analiz w zakresie procesów inwestowania,
−
ma wiedzę na temat wybranych modeli zmian organizacyjnych.
− rozumie zależności występujące między poszczególnymi rodzajami inwestowania w przedsiębiorstwie,
− zna i rozumie wpływ inwestycji na rozwój przedsiębiorstwa.
− zna i rozumie wpływ globalizacji na kierunek procesów rozwojowych w przedsiębiorstwie
Umiejętności
Student potrafi:
− identyfikować i analizować relacje występujące miedzy podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami
mającymi wpływ na działalność i rozwój przedsiębiorstwa,
− twórczo wykorzystywać wiedzę do inwestowania w przedsiębiorstwie,
− ocenić wpływ inwestycji na rozwój przedsiębiorstwa.
− ocenić strategie globalne i ich wpływ na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstwa
Kompetencje
Student:
− potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy,
− umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje,
− rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Różański J. Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, UŁ, Łódź1998.
 Różański J. (red.) Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Difin, Warszawa 2006.
 Żuber R., Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE,
Warszawa 2005.

 Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.4. A. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji „zarządzanie przedsiębiorstwem”
1.4.7. Kompetencje menedżera
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Kompetencje menedżera

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

ZO-ZP-SP1

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:

Zarządzanie studia I stopnia

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: III

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: V, VI

Zarządzanie organizacjami
Specjalnościowy – fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Stacjonarne:

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

Wiedza i umiejętności w zakresie podstaw zarządzania oraz
zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i
dyskusji, analiza wybranych przypadków
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: zadanie zespołowe z
indywidualną kontrolą osiągnięć
Katedra Zarządzania
Prof. dr hab. Bogdan Piasecki

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):
RAZEM:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):
33

RAZEM:

18
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Praca własna studenta (PWS):
42
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
75
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

57
75

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33
20

18
25

22

32

75

75

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład

W2

Menedżer w organizacji: Role i zadania menedżera w organizacji; Osobowość menedżera — pożądane cechy i
predyspozycje; Menedżer jako lider i przywódca; Autorytet a władza; Umiejętności menedżerskie.
Klasyfikacja kompetencji menedżerskich

W3

Zarządzanie kompetencjami

W4

Doskonalenie kompetencji

W5

Budowa systemu kompetencyjnego, Etapy budowy systemu kompetencyjnego.

W6

Struktura kompetencyjna — zarys podstawowych terminów; Budowa struktury kompetencyjnej

W7

Płaszczyzny stosowania modeli kompetencyjnych w zarządzaniu personelem: Rekrutacja i selekcja; Ocena
pracowników; Systemy wynagradzania.
Rozwój personelu.

W1

W8

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

Wiedza:

K_W09
K_W12

ma wiedzę na temat głównych ról i funkcji organizacyjnych
zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w
organizacji
ma wiedzę na temat wybranych modeli zamian
organizacyjnych oraz roli przywództwa i negocjacji w
procesach przemian struktur i organizacji
Umiejętności:

K_W20

Kod wg KEK:
K_U05

K_U19

posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego
zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań
posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań
członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy
wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie

Kod KRK:

S1A_W04
S1A_W05
S1A_W08

Kod KRK:
S1A_U07

S1A_U08

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Ocena zadania
zespołowego z
indywidualną
kontrolą osiągnięć

Metoda (forma)
weryfikacji
Ocena zadania
zespołowego z
indywidualną
kontrolą osiągnięć
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Kod wg KEK:

w określonym zakresie
Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu
S1A_K02,
obserwacja i ocena
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
S1A_K03
zachowań i
użyciu różnych środków przekazu informacji
aktywności studenta
w czasie zajęć
K_K09
rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania
S1A_K01,
zdolności interpersonalnych
S1A_K02
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K04

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Poznanie zagadnień związanych z procesem zarządzania kompetencjami w organizacji oraz metodami doskonalenia
kompetencji.
Wiedza
Ma wiedze na temat kluczowych ról i zadań menedżera we współczesnej organizacji. Posiada wiedzę w zakresie
kompetencji i umiejętności menedżerskich oraz systemów kompetencyjnych. Zna koncepcje stosowania modeli
kompetencyjnych w zarządzaniu personelem.
Umiejętności
Posiada umiejętności efektywnego stosowania umiejętności menedżerskich oraz zarządzania o doskonalenia kompetencji.
Potrafi wykorzystać model kompetencyjny w zarządzaniu personelem.
Kompetencje
Posiada kompetencje w zakresie komunikowania z ludźmi i wykorzystywania zróżnicowanych środków komunikacji.
Rozumie znaczenie stałego rozwoju umiejętności interpersonalnych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 Kubik K., Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom
Organizatora”, Toruń 2005.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Wachowiak P., 2001: Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Wydawnictwo Difin,
Warszawa.

 Rakowska A., Sitko-Lutek A., 2000: Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa.
Inne materiały dydaktyczne: studia przypadków
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1.4.8. Zarządzanie zespołami w przedsiębiorstwach międzynarodowych
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Zarządzanie zespołami w przedsiębiorstwach
międzynarodowych

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Język wykładowy:
polski
Rok: III

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: V,VI

Zarządzanie studia I stopnia
Zarządzanie organizacjami
Specjalnościowy – fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Stacjonarne: 0

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

ZO-ZP-SP2

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

Niestacjonarne: 0

Wiedza z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania
zasobami ludzkimi
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i
dyskusji, analiza wybranych przypadków
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: ustny sprawdzian wiedzy
Katedra Zarządzania
Prof. dr hab. Jerzy Różański

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
30
Wykład:
Ćwiczenia:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Warsztaty:
Seminarium:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
3
Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):
Inna forma (jaka):
RAZEM:
33
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
42
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
75
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

16

2
18
57
75

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
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aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33
20

18
25

22

32

75

75

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
WYKŁAD
W1

Globalizacja jako czynnik determinujący powstawanie przedsiębiorstw międzynarodowych,

W2

Charakterystyka przedsiębiortsw transnarododwych, inetreancjonalnych, globalnych,

W3

Budowanie pracy zespołowej w środowisku globalnym,

W4

Źródła finansowania zepołow pracowniczych w przedsiebiortswach miedzynarodowych,

W5

Strultura organizacyjna oparta na pracy zespołowej,

W6

Żródła konfliktów pracowniczych

W7

Rola lidera w pracy zespołowej

W8

Międzynarodowe zespoły wirtualne
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod wg KEK:

Wiedza:

K_W12

zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w
organizacji
zna podstawowe rodzaje struktur organizacyjnych, niektóre
czynniki wpływające na ich zmiany oraz rodzaje dokumentów
formalizujących organizację wraz z ich wybranymi
zastosowaniami
ma podstawową wiedzę na temat roli procesów
cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji
Umiejętności:

K_W19

K_W21

Kod wg KEK:
K_U05

K_U19

K_U18

posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego
zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań
posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań
członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy
wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie
w określonym zakresie
posiada podstawowe umiejętności zarządzania czasem
własnym oraz w pracach zespołów zadaniowych

Kod KRK:

S1A_W05

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
ustny sprawdzian
wiedzy

S1A_W07,
S1A_W08

S1A_W08

Kod KRK:
S1A_U07

Metoda (forma)
weryfikacji
ustny sprawdzian
wiedzy

S1A_U08

S1A_U06
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Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
S1A_K02
obserwacja i ocena
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
wykonania zadań
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
praktycznych w
nim
czasie zajęć
K_K08
jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w
S1A_K04
nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z
odmiennością kulturową grupy
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe efekty kształcenia):
Cele
Przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia zespołów i zarządzania międzynarodową pracą zespołową oraz wykorzystywania
tych grup w zarządzaniu organizacjami internacjonalnymi. Zaprezentowanie unikatowych mechanizmów związanych z
pracą zespołową. Wskazanie metod i narzędzi usprawniających międzynarodową pracę zespołową. Poznanie problemów
zarządzania zespołami pracowniczymi w przedsiębiorstwach internacjonalnych w dobie globalizacji. Znajomość specyfiki
działania firm międzynarodowych oraz funkcjonowaniu w nich zespołów pracowniczych.
Wiedza
Student ma znajomość istoty oraz specyfiki międzynarodowej pracy zespołowej i jej znaczenia dla skutecznego i
sprawnego funkcjonowania organizacji. Wie jak poprawne definiowanie kluczowych zjawisk z praca opisywanych grup.
Wykazuje znajomość zasad i mechanizmów decydujących o sprawnym funkcjonowaniu internacjonalnego zespołu
Umiejętności
Student wykazuje się umiejętnościami z zakresu tworzenia zespołów międzynarodowych. Jest w stanie zidentyfikować
różnorodne role przypisane poszczególnym członkom zespołu. Potrafi analizować i identyfikować problemy dotyczących
pracy zespołowej i oceniać zasadność zastosowanych metod i narzędzi rozwiązywania tych problemów
Kompetencje
Student posiada zdolność współpracy, komunikowania się, rozwiązywania konfliktów w pracy międzynarodowych
zespołów. Ma zdolność tworzenia oraz przewodzenia internacjonalnym grupom.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Belbin M., Nie tylko zespół, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2010
 Donnellow A., Kierowanie zespołami, Helion, Gliwice 2007.
 Zorska A., Korporacje transnarodowe, PWE Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Stoner J.A., Kierowanie, PWE, Warzsawa 2001.
 Jarczewska-Romaniuk A., Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza ‘Branta’ Bydgoszcz 2004
 Liberska B.(red.), Globalizacja, Mechanizmy i Wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
Inne materiały dydaktyczne: studia przypadków
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1.4.9. Fuzje i przejęcia w procesach rozwojowych przedsiębiorstw
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Fuzje i przejęcia w procesach rozwojowych
przedsiębiorstwa

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Język wykładowy:
polski
Rok: III

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: V, VI

Zarządzanie studia I stopnia
Zarządzanie organizacjami
Specjalnościowy – fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Stacjonarne:

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

ZO-ZP-SP3

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

Niestacjonarne:

Wiedza z zakresu zarządzania organizacjami, podstawy
finansów i strategii.
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i
dyskusji, analiza wybranych przypadków
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: ustny sprawdzian wiedzy,
prezentacja projektu
Katedra Zarządzania
prof. dr hab. Jerzy Różański,

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
30
Wykład:
Ćwiczenia:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Warsztaty:
Seminarium:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
3
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
Inna forma (jaka):
Inna forma (jaka):
RAZEM:
33
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
42
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
75
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

16

2
18
57
75

Szacowana liczba godzin
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potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

33
20

18
25

22

32

75

75

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Wzrost i rozwój jako cele strategiczne przedsiębiorstwa. Przesłanki wzrostu (rozwoju) przedsiębiorstwa

W2

Wzrost wewnętrzny, wzrost zewnętrzny – podstawowe drogi rozwoju przedsiębiorstw

W3

Wzrost przedsiębiorstwa poprzez fuzje i przejęcia

W4

Wykorzystanie aliansów strategicznych jako alternatywnej drogi rozwoju przedsiębiorstwa

W5

Klasyfikacja fuzji i przejęć przedsiębiorstw

W6

Motywy fuzji i przejęć przedsiębiorstw

W7

Ocena opłacalności fuzji i przejęć przedsiębiorstw

W8

Koszty i sposoby opłacenia transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorstw
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod wg KEK:

Wiedza:

K_W07

zna wybrane koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do ich
powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju
zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)
zna wybrane metody analizy strategicznej organizacji i jej
otoczenia
Umiejętności:

K_W15

K_W16
Kod wg KEK:
K_U02

K_U06

K_U12

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
potrafi zastosować wybrane metody i narzędzia analityczne
oraz systemy informatyczne wspomagające procesy
podejmowania decyzji

Kod KRK:

S1A_W02,
S1A_W08
S1A_W06

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
ustny sprawdzian
wiedzy

S1A_W06
Kod KRK:
S1A_U06

Metoda (forma)
weryfikacji
Przygotowanie i
prezentacja projektu

S1A_U02,
S1A_U03
S1A_U07,
S1A_U04
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Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
S1A_K05
obserwacja i ocena
różnych projektów i ma świadomość możliwego
zachowań studenta w
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
czasie zajęć
K_K07
jest świadomy zasad poruszania się na rynku pracy i
S1A_K04
uwarunkowań zmiany zatrudnienia
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K03

Cele kształcenia (przedmiotowe efekty kształcenia):
Cele
Głównym celem jest zaakcentowanie, że procesy łączenia się przedsiębiorstw i związana z tym koncentracja kapitału
stanowią podstawę rozwoju podmiotów gospodarczych we współczesnej gospodarce rynkowej w Polsce i na świecie.
Poznanie podstawowych strategii wzrostu przedsiębiorstwa: wzrostem wewnętrznym oraz wzrostem zewnętrznym.
Przedstawienie istoty i znaczenia fuzji i przejęć dla rozwoju przedsiębiorstw. Analiza problematyki fuzji i przejęć na
przykładach (case study). Wymagana podstawowa wiedza z zakresu teorii zarządzania, zarządzania przedsiębiorstwem,
zarządzania strategicznego i finansów.
Wiedza
Jako rezultat przedmiotu student nabywa wiedzę na temat procesów, zjawisk, struktur fuzji i przejęć na rynkach. Ponadto
student zna metody wytworzone przez ekonomię do badania relacji pomiędzy czynnikami ekonomicznymi oraz
prawidłowości występujące w zakresie zarządzania inwestycjami w ramach podmiotów gospodarujących. Student zna
metody i narzędzia służące do analizy przedsiębiorstw obiętych procesami fuzji i przejęć.
Umiejętności
Rezultatem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności w zakresie obserwacji i interpretacji zjawisk:
ekonomicznych, prawnych organizacyjnych aspektów związanych z fuzjami i przejęciami, które wpływają na procesy
dotyczące rozwoju podmiotów gospodarczych. Student nabywa umiejętność planowania strategii przedsiębiorstw i
zarządzania zmianą. Ponadto zaprezentować on umie i przedstawić zdobytą wiedzę w sposób uporządkowany oraz logicznie
wiązać różne zjawiska.
Kompetencje
Student potrafi zastosować zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w realizacji zmian zachodzących w
przedsiębiorstwach. Jest przygotowany do wdrożenia procesów fuzji, przejęć i konsolidacji różnych przedsiębiorstw
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Frąckowiak W. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2008.
 Rankine D., Howson P., Przejęcia. Strategie i procedury, PWE, Warszawa 2008.
 Szczepankowski P., Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania, PWN, Warszawa 2000.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Johnson H., Fuzje i przejęcia. Narzędzia podejmowania decyzji strategicznych, Liber, Warszawa 2000.
 Lewandowski M., Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, Wig Press, Warszawa 2001.
 Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997 .
Inne materiały dydaktyczne: case study

164

1.4.10. Strategie przedsiębiorstw w czasie kryzysu
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu

ZO-ZP-SP4

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie
studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Kod przedmiotu:

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: IV

Zarządzanie organizacjami
Specjalizacyjny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Stacjonarne:

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

Treści programowe powiązane są z przedmiotem: podstawy
zarządzania, nauki o organizacji.
Wykłady aktywizujące,
Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych,
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin w formie: ustnej
Katedra Zarządzania
Prof. Jerzy Różański, Dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

Wykład:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
Inna forma (jaka):
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:

St u d ia
30

3
33
42
75

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
Inna forma (jaka):
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:

16

2
18
57
75
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33
25

18
35

17

22

75

75

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
WYKŁAD
W1

Kryzys w przedsiębiorstwie w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych. Istota, definiowanie,
uwarunkowania i następstwa kryzysu

W2

Kryzys w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa

W3

Sposoby funkcjonowania przedsiębiorstw w sytuacji kryzysu gospodarczego

W4

Strategie przedsiębiorstw czasie kryzysu

W5

Potrzeby przedsiębiorstw w zakresie wiedzy i zasobów ludzkich w czasie kryzysu

W6

Strategie finansowania przedsiębiorstw w czasie kryzysu

W7

Oczekiwania przedsiębiorców wobec roli państwa i instytucji

W8

Instrumenty wspierające przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Kod wg KRK:

Wiedza:

K_W03

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
ma wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju
przedsiębiorczości
Umiejętności:

K_W23
Kod wg KRK:
K_U06

K_U09

potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
ma elementarne umiejętności analizy i prognozowania

Kod KEK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

S1A_W03

S1A_W11
Kod KEK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U02,
S1A_U03
S1A_U04
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K_U10
Kod wg KRK:

poziomu i zmian wybranych wielkości i mierników osiągnięć
organizacji
ma elementarne umiejętności identyfikacji uwarunkowań i
kryteriów rozwiązywania typowych problemów organizacji
Kompetencje społeczne:

S1A_U02,
S1A_U07
Kod KEK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
S1A_K02
praca pisemna, ustny
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
sprawdzian wiedzy
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim
K_K03
posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
S1A_K05
różnych projektów i ma świadomość możliwego
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
K_K10
jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
S1A_K01,
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
S1A_K06
badawczych
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe efekty kształcenia):
Cele
1. Rozumienie istoty, przyczyn i efektów kryzysu gospodarczego;
2. Zdefiniowanie kryzysu w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa;
3. Określenie strategii przedsiębiorstw;
4. Scharakteryzowanie instrumentów wspierających przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Wiedza
Student:
− zna podstawowe pojęcia związane ze zjawiskiem kryzysu w gospodarce,
− zna strategie przedsiębiorstw czasie kryzysu,
− posiada usystematyzowaną wiedzę dotyczącą strategii finansowania przedsiębiorstw w czasie kryzysu,
− rozumie oczekiwania przedsiębiorców wobec roli państwa i instytucji
Umiejętności
Student potrafi:
− ocenić wpływ zjawiska kryzysu na rozwój przedsiębiorstwa,
− analizować czynniki wspierające wyjście lub utrzymanie przedsiębiorstwa na rynku
− wykorzystać i połączyć wiedzę z różnych dziedzin w celu tworzenia strategii przedsiębiorstwa w czasie kryzysu,
− budować instrumentarium wspierające przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu
Kompetencje
Student:
− potrafi formułować opinie na temat rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa,
− potrafi pracować zespołowo, w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy działaniom zespołowym,
− zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia,
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Wieczerzyńska B., Kryzys w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo CeDeWu, Gliwice 2009.
 Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 Koźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2003.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Slatter S. Lovett D., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem

w sytuacjach kryzysowych,

Wydawnictwo WIG – Press, 2001.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.4. B. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji „zarządzanie małymi i średnimi
przedsiębiorstwami”
1.4.11. Strategie rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Strategie rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP
Nazwa angielska: Development strategies of SMEs sector

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: V, VI

Zarządzanie studia I stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy
obowiązkowy / fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Stacjonarne:

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

ZO-MSP-SP1

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

Niestacjonarne:

Posiadanie wiedzy o przedsiębiorstwie
Wykład, studia przypadków
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: ustnej oraz prezentacji
przygotowanego projektu strategii małego przedsiębiorstwa
Katedra Zarządzania – Zakład Przedsiębiorczości i Firm
Rodzinnych
dr Andrzej Marjański, dr Jarosław Ropęga

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2
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Inna forma (jaka):

Inna forma (jaka):

RAZEM:
33
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
42
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
75
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

18
57
75

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33
20

18
25

22

32

75

75

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Rodzaje i specyfika małych i średnich przedsiębiorstw

W2

Znaczenie sektora MŚP w gospodarce. MŚP w UE.

W3

Analiza podstawowych zagadnień z zakresu strategii firm.

W4

Wykorzystanie głównych koncepcji strategii dla funkcjonowania firm sektora MSP.

W5

Modelowanie ekonomiczne stosowane w firmach sektora MSP. Zastosowanie nowych koncepcji strategii w firmach
sektora MSP.
Strategie wyłaniające się w praktyce gospodarczej firm sektora MSP. Przebudowa strategii w kolejnych fazach cyklu
życia firm sektora MSP.
Strategia innowacji jako czynnik przedsiębiorczego rozwoju firm sektora MSP. Rola MSP w procesie budowy
sojuszy strategicznych.

W6
W7
W8

Zastosowanie koncepcji zarządzania logistycznego w budowie przewag strategicznych firm sektora MSP.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod wg KEK:

K_W03

K_W16
Kod wg KEK:
K_U06

Wiedza:

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna wybrane metody analizy strategicznej organizacji i jej
otoczenia
Umiejętności:
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w

Kod KRK:

S1A_W03

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
ustny sprawdzian
wiedzy

S1A_W06
Kod KRK:
S1A_U02,
S1A_U03

Metoda (forma)
weryfikacji
Przygotowanie i
prezentacja projektu
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K_U07

organizacji
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji

K_U08

potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji
Kompetencje społeczne:

Kod wg KEK:

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
Kod KRK:

strategii małego
przedsiębiorstwa

Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu
S1A_K02,
obserwacja i ocena
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
S1A_K03
zachowań studenta w
użyciu różnych środków przekazu informacji
czasie zajęć
K_K08
jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w
S1A_K04
nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z
odmiennością kulturową grupy
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K04

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Uzyskanie przez studenta znajomości procesów analizy, planowania i realizacji strategii firm sektora MSP oraz wpływu
strategii na proces wzrostu i rozwoju tych przedsiębiorstw.
Wiedza
Posiada wiedzę w zakresie istoty i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz znaczenia sektora MSP w
gospodarce Polski i UE. Zna wybrane rodzaje strategii i metody analizy strategicznej przydatnej w implementacji strategii
przedsiębiorstw z sektora MSP
Umiejętności
Potrafi sformułować i analizować podstawowe zagadnienia związane ze strategią małego przedsiębiorstwa. Potrafi
zastosować i ocenić przydatność wybranych strategii przedsiębiorstw z sektora MSP. Potrafi zastosować i ocenić
przydatność wybranych metod i narzędzi do opisu i analizy otoczenia przedsiębiorstw z sektora MSP.
Kompetencje
Jest przygotowany do przekazania posiadanej wiedzy zespołowi, z którym pracuje. Ma świadomość specyfiki
przedsiębiorstw z sektora MSP, odmienności zarządzania oraz uwarunkowań wynikających z kultury organizacyjnej
małego przedsiębiorstwa.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 Berliński L., Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002.
 Matejun M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą, Difin, Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Marjański A., Strategia rozwoju kraju w latach 2007-20013, w: Projekty partnerskie a zamówienia publiczne, praca
zbiorowa, SWSPiZ, Łódź 2008.

 www.parp.gov.pl
 Niedzielski P., Stawasz E., Poznańska K., Kapitał Ludzki – Innowacje – Przedsiębiorczość, SOOIPP, Szczecin 2009.
 Janiuk I., Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich do konkurencji Europejskiej, Difin, Warszawa 2004.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.4.12. Przedsiębiorstwo rodzinne
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Przedsiębiorstwo rodzinne

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: III

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: V

ZO-MSP-SP2

Zarządzanie – studia I stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy, obowiązkowy, specjalność do wyboru
studenta
ECTS: 3
Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Stacjonarne: 0

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 0

Podstawy zarządzania
wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i
dyskusji, analiza wybranych przypadków
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie: ustnej Forma i warunki oraz studium
przypadku wybranej firmy rodzinnej w formie eseju i
prezentacji multimedialnej
Katedra Zarządzania, Zakład Przedsiębiorczości i Firm
Rodzinnych
Dr Andrzej Marjański

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2
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Inna forma (jaka):

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:
75
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

75

RAZEM z PWS:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: przygotowanie prezentacji
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33

18

10

10

24

39

8
75

8
75

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1
W2
W3
W4
W5
W6

Wprowadzenie do tematyki i zagadnień przedsiębiorstw rodzinnych i na świecie i w Polsce. Pojęcie, istota i
specyfika przedsiębiorstwa rodzinnego. Fazy rozwoju family business;
Małe przedsiębiorstwo – dominujący rodzaj biznesu rodzinnego. Źródła przedsiębiorczości rodzinnej. Struktury
organizacyjne przedsiębiorstw rodzinnych.
Sukcesja - międzypokoleniowy transfer własności i władzy w biznesie rodzinnym.
Kultura organizacyjna przedsiębiorstw rodzinnych. Wartości w przedsiębiorstwach rodzinnych. Specyfika
zarządzania zasobami ludzkimi.
Procesy zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach rodzinnych. Misja, wizja i cele strategiczne
przedsiębiorstw rodzinnych.
Kluczowe problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych:, finansowanie wzrostu firmy, specyfika
zarządzania, wpływ rodziny na funkcjonowanie biznesu.

W7

Biznes rodzinny w praktyce, studia przypadków. Badania empiryczne biznesów rodzinnych w Polsce i na świecie.

W8

Uwarunkowania rozwoju polskich firm rodzinnych. Doradcy i konsultanci – pomoc w drodze do osiągnięcia
sukcesu firmy rodzinnej.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod KEK:
K_W11

K_W20
K_W23
Kod KEK:

Wiedza:
ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w
działalności człowieka i zespołów pracowniczych oraz jej
uwarunkowań
ma wiedzę na temat wybranych modeli zamian
organizacyjnych oraz roli przywództwa i negocjacji w
procesach przemian struktur i organizacji
ma wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju
przedsiębiorczości
Umiejętności:

Kod KRK:
S1A_W05,
S1A_W04,
S1A_W11
S1A_W08

Metoda (forma)
weryfikacji
pisemny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna,
rozwiązanie zadania
praktycznego

S1A_W11
Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
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K_U06

K_U19

K_U20
Kod KEK:

K_K06

potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań
członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy
wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie
w określonym zakresie
posiada podstawowe umiejętności przygotowania typowych
prac pisemnych oraz krótkich wystąpień ustnych związanych
z problematyką zarządzania w języku polskim i języku obcym
Kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę postępowania etycznego w ramach
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych

S1A_U02,
S1A_U03

S1A_U08

pisemny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna rozwiązanie
zadania
praktycznego

S1A_U09
S1A_U10
Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K04

dyskusja, aktywność
na zajęciach, ocena
zadania
praktycznego i
prezentacji

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Nabycie umiejętności identyfikowania przedsiębiorstw rodzinnych jako specyficznej kategorii przedsiębiorstw a także
prezentacja teoretycznych i praktycznych aspektów zarządzania firmą rodzinną. Ukazanie różnych strategii rozwoju oraz
związków zachodzących pomiędzy rodziną a przedsiębiorstwem. Wskazanie sposobów rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa rodzinnego, sukcesją władzy i własności oraz źródłami finansowania a
także rozwojem profesjonalnych metod zarządzania.
Wiedza
Ma wiedzę na temat istoty przedsiębiorstw rodzinnych. Zna rolę związków zachodzących pomiędzy rodziną właścicielską
a przedsiębiorstwem. Posiada wiedzę w zakresie faz rozwoju family business, strategii, sukcesji i kultury organizacyjnej
przedsiębiorstwa rodzinnego.
Umiejętności
Potrafi zidentyfikować kluczowe problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych. Potrafi formułować i analizować
praktyczne rozwiązania problemów występujących w zarządzaniu firmą rodzinną. Posiada umiejętności przygotowania
pisemnego i ustnego wystąpienia obejmującego problematykę przedsiębiorstw rodzinnych.
Kompetencje
Rozumie specyfikę zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym oraz znaczenie etycznego postępowania z uwzględniem ról
społecznych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa
2004.

 Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, AE im. O. Langego, Wrocław 2007.
 Sułkowski Ł. (red. nauk.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK, Toruń 2005.
 Sułkowski Ł., A. Marjański, Firmy rodzinne, Poltext, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:






Fleming Q.J., Tajniki przetrwania firmy rodzinnej, Helion, Gliwice 2006.
Kowalewska A. (red.), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, PARP, Warszawa 2009.
Sułkowski Ł., Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń 2004.
Zawadka M. (red.), Firma w rodzinie czy rodzina w firmie- metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa
2012.
Inne materiały dydaktyczne: panel przedsiębiorców rodzinnych w czasie jednych z zajęć.
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1.4.13. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Źródła finansowania małych i średnich
przedsiębiorstw

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

ZO-MSP-SP3

Nazwa angielska: Sources of founding of SMEs
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:

Zarządzanie studia I stopnia

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: III

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: V,VI

Zarządzanie organizacjami
Specjalnościowy – fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne:

Stacjonarne:

2

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania
przedsiębiorstwem oraz finansów przedsiębiorstwa
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i
dyskusji, analiza wybranych przypadków
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie testu, praca zaliczeniowa-projekt
Katedra Zarządzania – Zakład Przedsiębiorczości i Firm
Rodzinnych
prof. dr hab. B. Piasecki ,dr Andrzej Marjański

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):
RAZEM:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):
33

RAZEM:

18

174

Praca własna studenta (PWS):

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:
75
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

75

42

RAZEM z PWS:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33
10

18
10

15
17

15
32

75

75

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Istota i specyfika finansowania małych i średnich przedsiębiorstw.

W2

Dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw źródła finansowania- struktura finansowa.

W3

Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw z kapitałów własnych (źródła zewnętrzne, źródła wewnętrzne).
Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw z kapitałów obcych. Warunki pozyskania kapitału na rynku
zewnętrznym.
Kredyt w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw (rodzaje kredytów wykorzystywanych przez sektor
MSP, zasady udzielania kredytu, zabezpieczenia kredytu).
Alternatywne dla kredytu bankowego źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (fundusze
wysokiego ryzyka Venture capital, Anioły biznesu (busines angels), franchising, factoring, leasing).
Instrumenty pomocy finansowej dla małych i średnich firm w Polsce (analiza działalności: funduszy
pożyczkowych i funduszy poręczeniowych).

W4
W5
W6
W7
W8

Wsparcie finansowe dla sektora MSP z funduszy strukturalnych.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod wg KEK:

Wiedza:

K_W08

zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)
ma wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju
przedsiębiorczości
Umiejętności:

K_W15

K_W23
Kod wg KEK:
K_U10
K_U12

ma elementarne umiejętności identyfikacji uwarunkowań i
kryteriów rozwiązywania typowych problemów organizacji
potrafi zastosować wybrane metody i narzędzia analityczne

Kod KRK:

S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W06

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Pisemne
sprawdzenie wiedzy
w formie testu

S1A_W11
Kod KRK:
S1A_U02,
S1A_U07
S1A_U07,

Metoda (forma)
weryfikacji
Przygotowanie
projektu
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Kod wg KEK:

oraz systemy informatyczne wspomagające
podejmowania decyzji
Kompetencje społeczne:

procesy

S1A_U04
Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
S1A_K02
obserwacja i ocena
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zachowań studenta w
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
czasie zajęć
nim
K_K11
ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób
S1A_K07
przedsiębiorczy
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Poznanie przez studentów specyfiki finansowania małych przedsiębiorstw. Poznanie instrumentów pozyskania kapitałów
niezbędnych do uruchomienia i funkcjonowania firm sektora MSP.
Wiedza
Zna specyfikę finansowania przedsiębiorstw z sektora MSP oraz dostępne formy finansowania. Ma wiedzę z zakresu
przedsiębiorczości i instrumentów jakie można zastosować w optymalizacji źródeł finansowania przedsiebirstwa z sektora
MSP.
Umiejętności
Ma kluczowe umiejętności identyfikacji uwarunkowań i kryteriów rozwiązywania typowych problemów związanych z
wyborem źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Potrafi zastosować wybrane metody i narzędzia
analityczne oraz systemy informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji związane z wyborem zrodeł
finansowania.
Kompetencje
Jest przygotowany do zorganizowania i kierowania zespołem w małym przedsiębiorstwie. Ma świadomość konieczności
działania w sposób przedsiębiorczy.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C. H. Beck, Warszawa 2007.
 Piasecki B. (red.) Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa 2001.
 Latoszek E. Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność
przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer business,
2007.

 Mikołajczyk B., Krawczyk M. Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin Warszawa 2007.
 Bartkowiak B., Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce,
CeDeWu, Warszawa 2009.
Inne materiały dydaktyczne: studia przypadków
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1.4.14. Przedsiębiorczość i innowacyjność w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Przedsiębiorczość i innowacyjność w zarządzaniu
małym przedsiębiorstwem

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

ZO-MSP-SP24

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:

Zarządzanie studia I stopnia

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: III

Kod przedmiotu:

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: V, VI

Zarządzanie organizacjami
Specjalnościowy – fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Stacjonarne:

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw
zarządzania, nauk o przedsiębiorstwie
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i
dyskusji, analiza wybranych przypadków
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: obserwacja i ocena wykonania
zadania praktycznego
Katedra Zarządzania – Zakład Przedsiębiorczości i Firm
Rodzinnych
prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz , dr Andrzej Marjański

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):
RAZEM:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):
33

RAZEM:

18

177

Praca własna studenta (PWS):

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:
75
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

75

42

RAZEM z PWS:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33
20

18
25

22

32

75

75

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Analiza typów przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych.

W2

Miejsce małej firmy w teoriach ekonomicznych. Podejście dynamiczne – modele cyklu życia.

W3

Znaczenie intraprzedsiębiorczości we współczesnej gospodarce.

W4

Wybrane problemy zarządzania MSP.

W5

Oddziaływanie otoczenia na rozwój MSP w Polsce. Wyzwania stojące przed sektorem MSP.

W6

Proces innowacyjny w małym przedsiębiorstwie i jego uwarunkowania. Finansowanie innowacji.

W7

Wpływ innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstw. Innowacje w sektorze MSP.

W8

Zarządzanie innowacjami. Klimat innowacyjności dla firm sektora MSP.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod wg KEK:

Wiedza:

K_W11

ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w
działalności człowieka i zespołów pracowniczych oraz jej
uwarunkowań
zna wybrane koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do ich
powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju
ma wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju
przedsiębiorczości
Umiejętności:

K_W07
K_W23
Kod wg KEK:
K_U06

K_U16

potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
potrafi dostrzegać (w wybranych typowych okolicznościach)
potrzeby zmian w organizacji i ma podstawowe umiejętności
opracowywania planu zarządzania zmianami

Kod KRK:

S1A_W05,
S1A_W04,
S1A_W11
S1A_W02,
S1A_W08
S1A_W11
Kod KRK:
S1A_U02,
S1A_U03

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
praca pisemna
rozwiązanie zadania
praktycznego

Metoda (forma)
weryfikacji
praca pisemna
rozwiązanie zadania
praktycznego

S1A_U06,
S1A_U07
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Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
S1A_K02
Dyskusja, aktywność
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
na zajęciach, ocena
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
zadania
nim
praktycznego i
K_K11
ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób
S1A_K07
prezentacji
przedsiębiorczy
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Poznanie roli, jaką w zarządzaniu podmiotami MSP odgrywają przedsiębiorczość i wdrażanie innowacji. Ukazanie
specyfiki strategii zarządzania innowacyjnego małym przedsiębiorstwem. Zna wybrane koncepcje teorii organizacji w
odniesieniu do podmiotów z sektora MSP.
Wiedza
Ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw oraz
zespołów pracowniczych oraz jej uwarunkowań wynikających ze specyfiki MSP oraz otoczenia.
Umiejętności
Potrafi formułować i analizować problemy w celu rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
przedsiębiorstwie z sektora MSP. Potrafi dostrzegać potrzeby wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie z sektora MSP
oraz ma podstawowe umiejętności opracowywania planu kreowania postaw przedsiębiorczych.
Kompetencje
Jest przygotowany do organizowania i kierowania
kreowania postaw przedsiębiorczych.

pracą małego przedsiębiorstwa. Ma świadomość konieczności

V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:






Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa 2001.
Safin K. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, AE im. O. Langego, Wrocław 2008.
Simon H., Tajemniczy mistrzowie XXI wieku, Difin, Warszawa 2009.
Duraj J., Papiernik- Wojdera M., Przedsiebiorczosć i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Gerber M.E., Mit przedsiębiorczości, MT Biznes, Warszawa 2007.
 Głodek P., Kornecki J. Ropęga J., Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce,

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 Łuczka T., Małe i średnie przedsiębiorstwa – szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej, Poznań 2005.
Inne materiały dydaktyczne: studia przypadków, prezentacje multimedialne do zajęć.
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1.4.C. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji „zarządzanie publiczne”
1.4.15. Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Język wykładowy:
polski
Rok: III

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: V, VI

Zarządzanie studia I stopnia
Zarządzanie organizacjami
Specjalnościowy – fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Stacjonarne:

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

ZO-ZP-SP1

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

Niestacjonarne:

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania i administracji
publicznej
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i
dyskusji, analiza wybranych przypadków
Egzamin/ zaliczenie w formie: zadanie praktyczne lub
projektowe
Katedra Zarządzania
Dr Andrzej Wasiak

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

Wykład:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
Inna forma (jaka):
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:

St u d ia
30

3
33
42
75

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
Inna forma (jaka):
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:

16

2
18
57
75
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33
20

18
25

22

32

75

75

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć):
Pojęcie, istota i geneza samorządu terytorialnego.
W1
W2
W3

Miejsce samorządu terytorialnego w systemie władzy publicznej i gospodarki.
Szczeblowość i organizacja samorządu terytorialnego.

W4

Kompetencje i zadania.

W5
W6
W7
W8

Organy samorządu terytorialnego i ich funkcje.
Finanse i majątek samorządu terytorialnego.
Zasady zarządzania gospodarką samorządu terytorialnego.
Tendencje zmian w procesach zarządzania.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod wg KEK:

K_W08
K_W17
K_W18

Kod wg KEK:
K_U14

K_U17

Kod wg KEK:
K_K02

Wiedza:

zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
zna podstawowe przepisy prawa, w tym prawa
gospodarczego, regulujące funkcjonowanie organizacji
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)
Umiejętności:
ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
normami i standardami w procesach zarządzania (planowania,
organizowania, motywowania i kontroli)
posiada elementarne umiejętności kierowania (szczególnie
poziom operacyjny) i współdziałania w projektach
wprowadzających określone zmiany w organizacji
Kompetencje społeczne:
jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,

Kod KRK:

S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W07,
S1A_W10
S1A_W07

Kod KRK:
S1A_U05

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
rozwiązanie zadania
praktycznego lub
projektowego

Metoda (forma)
weryfikacji
rozwiązanie zadania
praktycznego lub
projektowego

S1A_U06

Kod KRK:
S1A_K02

Metoda (forma)
weryfikacji
Dyskusja, aktywność
na zajęciach, ocena
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zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
zadania
nim
praktycznego i
prezentacji
K_K05
posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z
S1A_K02,
nastawieniem na osiąganie wspólnych celów
S1A_K03
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemem samorządu terytorialnego w Polsce. Prezentacja ustroju
samorządu terytorialnego obejmującą istotę, genezę, strukturę, kompetencje oraz warunki i zasady działania. Przedmiot
także dotyczy problemów zarządzania w samorządzie terytorialnym oraz praktycznej strony funkcjonowania samorządu
terytorialnego.
Wiedza
Po zakończeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę dotyczącą organizacji, funkcjonowania i zarządzania
jednostkami samorządu terytorialnego. Będzie znał podstawowe przepisy prawa, w tym prawa gospodarczego, regulujące
funkcjonowanie organizacji jednostek samorządu terytorialnego.
Umiejętności
Student powinien posiadać umiejętności posługiwania się wybranymi normami i standardami w procesach zarządzania
(planowania, organizowania, motywowania i kontroli) w jednostkach samorządu terytorialnego, posiadać elementarne
umiejętności kierowania (szczególnie poziom operacyjny) i współdziałania w projektach wprowadzających określone
zmiany w organizacji samorządu terytorialnego w Polsce.
Kompetencje
Student jest przygotowany do organizowania i kierowania (na poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim, posiada podstawowe kompetencje perswazji i
negocjowania z nastawieniem na osiąganie wspólnych celów prez jednostkę samorządu terytorialnego.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny – ustrój i gospodarka, Wyd. Branta, Warszawa 2001.
2. Korzeniowska A.(red.), ABC samorządu terytorialnego, Of. Wyd. Branta, Bydgoszcz-Łódź 2005.
3. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2012
4. Wojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2012
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Zakamycze 2006.
2. Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Dom Organizatora,Toruń 2003.
3. Zalewski A., Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH w Warszawie, Warszawa 2007.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.4.16. Infrastruktura techniczna i społeczna
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Infrastruktura techniczna i społeczna

Kod przedmiotu:

Nazwa angielska: Technical and social infrastructure

ZO-ZP-SP2

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: III

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: V,VI

Zarządzanie studia I stopnia
Zarządzanie organizacjami
Specjalnościowy – fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne:

Stacjonarne:

Niestacjonarne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

Podstawowa wiedza z zakresu administracji publicznej, w tym
samorządu terytorialnego
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i
dyskusji, analiza wybranych przypadków
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: obserwacja i ocena wykonania
zadania praktycznego
Katedra Zarządzania – Zakład Przedsiębiorczości i Firm
Rodzinnych
dr Andrzej Wasiak

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
30
Wykład:
Ćwiczenia:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Warsztaty:
Seminarium:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
3
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
Inna forma (jaka):
Inna forma (jaka):
RAZEM:
33
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
42
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
75
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

16

2
18
57
75

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
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aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33
20

18
25

22

32

75

75

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć):
Pojęcie, zakres przedmiotowy i funkcje infrastruktury.
W1
Klasyfikacja i rodzaje infrastruktur.
W2
Cechy infrastruktury.
W3
W4
W5
W6
W7
W8

Mierniki rozwoju infrastruktury.
Wieloletni Plan Inwestycyjny - metodologia i cel opracowania.
Systemy finansowania infrastruktury technicznej i społecznej.
Proinwestycyjna polityka makro i mikroekonomiczna w pokonywaniu infrastrukturalnych progów rozwoju.
Infrastruktura techniczna i społeczna w programach i strategiach rozwoju.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod wg KEK:

Wiedza:

K_W03

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)
ma podstawową wiedzę na temat roli procesów
cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji
Umiejętności:

K_W18

K_W21

Kod wg KEK:
K_U14

K_U17

Kod wg KEK:
K_K02

ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
normami i standardami w procesach zarządzania (planowania,
organizowania, motywowania i kontroli)
posiada elementarne umiejętności kierowania (szczególnie
poziom operacyjny) i współdziałania w projektach
wprowadzających określone zmiany w organizacji
Kompetencje społeczne:
jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,

Kod KRK:

S1A_W03

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
rozwiązanie zadania
praktycznego

S1A_W07

S1A_W08

Kod KRK:
S1A_U05

Metoda (forma)
weryfikacji
rozwiązanie zadania
praktycznego

S1A_U06

Kod KRK:
S1A_K02

Metoda (forma)
weryfikacji
Dyskusja, aktywność
na zajęciach, ocena
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zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
zadania
nim
praktycznego i
prezentacji
K_K05
posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z
S1A_K02,
nastawieniem na osiąganie wspólnych celów
S1A_K03
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z charakterystyką i sposobem działania urządzeń infrastruktury, warunkami i
możliwościami jej finansowania oraz organizacji, rolą i znaczeniem infrastruktury w życiu społeczno - gospodarczym
kraju, celami, metodami, narzędziami, efektami i skutkami planowania infrastruktury technicznej i społecznej
na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
Wiedza
Po zakończeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę dotyczącą pojęcia, zakresu przedmiotowego i funkcji
infrastruktury, systemów finansowania infrastruktury technicznej i społecznej, a także wiedzę na temat roli i miejsca
infrastruktury technicznej i społecznej w programach i strategiach rozwoju.
Umiejętności
Student powinien posiadać umiejętności posługiwania się wybranymi normami i standardami w procesach zarządzania
(planowania, organizowania, motywowania i kontroli) w obszarze infrastruktury technicznej i społecznej.
Kompetencje
Student jest przygotowany do organizowania i kierowania (na poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim, posiada podstawowe kompetencje perswazji i
negocjowania z nastawieniem na osiąganie wspólnych celów w zakresie planowania i zarzadzania infrastrukturą techniczną
i społeczną.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Brodecki Z., Infrastruktura, Wydawnictwo Prawnicze Lewis Nexis, Warszawa 2004.
2. Brzozowska K., Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project finance,
CeDeWu, Warszawa 2005.
3. Golinowska St., Dekada polskiej polityki społecznej, IPiSS, Warszawa 2000.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Frączkiewicz-Wronka A.(red.), Samorządowa polityka społeczna, WSzP TWP, Warszawa 2002.
2. Pisz Z.(red.), Zadania społeczne, AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
3. Kroszel J., Infrastruktura społeczna-usługi społeczne-konsumpcja, Uniwersytet Opolski, Opole 1994.
4.
Kroszel J., Podstawy polityki społecznej. Uwarunkowania, pojęcia, instytucje i działania, Wyd. Terra, PoznańWrocław 1997.
Inne materiały dydaktyczne: materiały źródłowe
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1.4.17. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Gospodarka finansowa jednostek samorządu
terytorialnego

Kod przedmiotu:

ZO-ZP-SP3

Nazwa angielska: Financial Management of local government units
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: III

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: V,VI

Zarządzanie studia I stopnia
Zarządzanie organizacjami
Specjalnościowy – fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Stacjonarne:

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

Podstawowa znajomość problematyki z zakresu finansów
publicznych i samorządu terytorialnego.
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i
dyskusji, analiza wybranych przypadków
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: zadanie zespołowe z
indywidualną kontrolą osiągnięć
Katedra Zarządzania
dr Andrzej Wasiak

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
30
Wykład:
Ćwiczenia:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Warsztaty:
Seminarium:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
3
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
Inna forma (jaka):
Inna forma (jaka):
RAZEM:
33
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
42
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
75
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

16

2
18
57
75

Szacowana liczba godzin

186

potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33
20

18
25

22

32

75

75

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć):
W1
W2

Pojęcie, zakres i funkcje finansów publicznych.
Zakres finansów i źródła regulacji finansowej samorządu terytorialnego.

W3

Organizacja gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, zasady budżetowe.

W4

Procedura budżetowa (projektowanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu).

W5
W6
W7
W8

Budżet jako instrument polityki finansowej. Rola i funkcje.
Rola władz lokalnych w kształtowaniu podatków lokalnych.
Dotacje i subwencje.
Struktura budżetu. Źródła dochodów i kierunki wydatków (klasyfikacje).

W9
W10

Pozabudżetowe środki finansowe.
Nadzór i kontrola gospodarki finansowej samorządu terytorialnego.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod wg KEK:

K_W08
K_W17
K_W18

Kod wg KEK:

Wiedza:

zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
zna podstawowe przepisy prawa, w tym prawa
gospodarczego, regulujące funkcjonowanie organizacji
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)
Umiejętności:

Kod wg KEK:

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego
zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań
Kompetencje społeczne:

K_K03

posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji

K_U02

K_U05

Kod KRK:

S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W07,
S1A_W10
S1A_W07

Kod KRK:
S1A_U06

S1A_U07

Kod KRK:
S1A_K05

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
pisemny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna,
rozwiązanie zadania
praktycznego

Metoda (forma)
weryfikacji
pisemny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna,
rozwiązanie zadania
praktycznego
Metoda (forma)
weryfikacji
Dyskusja, aktywność
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różnych projektów i ma świadomość możliwego
na zajęciach, ocena
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
zadania
praktycznego i
K_K08
jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w
S1A_K04
prezentacji
nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z
odmiennością kulturową grupy
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu konstrukcji i form prawnych dochodów jednostek
samorządu terytorialnego oraz poznanie roli władz lokalnych w zarządzaniu finansami w jednostkach samorządu
terytorialnego. Poznanie istoty finansów lokalnych, dochody i kierunki wydatków jednostek samorządu terytorialnego, jak
również innych niż budżet instrumentów lokalnej polityki finansowej.
Wiedza
Po zakończeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę dotyczącą zakresu finansów i źródeł regulacji finansowej
samorządu terytorialnego, procedury budżetowej (projektowania, uchwalania i wykonywania budżetu), struktury budżetu,
tj. źródeł dochodów i kierunków wydatków (klasyfikacje).
Umiejętności
Student powinien umieć zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym
organizacji i pełnić funkcje specjalisty w zakresie zarządzania finansami lokalnymi, posiadać podstawowe umiejętności
efektywnego i skutecznego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w
celu wykonania zadań.
Kompetencje
Student jest przygotowany do uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji różnych projektów i ma świadomość możliwego
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji w obszarze finansów samorządu terytorialnego, zarządzania nimi.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Lexis Nexis, Warszawa 2006.
2. Kosek-Wojnar M., Podstawy finansów, PWN, Warszawa 2007.
3. Obowiązujące akty prawne.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Ostaszewski J.(red.), Finanse, Difin, Warszawa 2008.
2. Ofiarski Z., Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2002.
3. Ruśkowski E., Salachna J., Komentarz do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dom wydawniczy
ABC, Warszawa 2003.
Inne materiały dydaktyczne: materiały źródłowe.
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1.4.18. Zarządzanie usługami i podmiotami publicznymi
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Zarządzanie usługami i podmiotami publicznymi

Kod przedmiotu:

Nazwa angielska: Management in the public sector

ZO-ZP-SP4

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: III

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: V, VI

Zarządzanie studia I stopnia
Zarządzanie organizacjami
Specjalnościowy – fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Stacjonarne:

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania i administracji
publicznej
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i
dyskusji, analiza wybranych przypadków
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: obserwacja i ocena wykonania
zadania praktycznego
Katedra Zarządzania
Dr Andrzej Wasiak

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
30
Wykład:
Ćwiczenia:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Warsztaty:
Seminarium:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
3
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
Inna forma (jaka):
Inna forma (jaka):
RAZEM:
33
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
42
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
75
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

16

2
18
57
75

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
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aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: Rozwiązanie zadania praktycznego
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33
20

18
25

22
75

32
75

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
W1

Sektor publiczny w gospodarce

W2
W3

Przedmiot i podmiot zarządzania publicznego
Sektor publiczny a sektor prywatny. Specyfika, podobieństwa i różnice

W4
W5
W6

Rola władz publicznych w działalności gospodarczej. Świadczenie usług i kształtowanie warunków rozwoju
Pojęcie i właściwości użyteczności publicznej. Funkcje sektora użyteczności publicznej
Systemy działania przedsiębiorstw użyteczności publicznej w gospodarce rynkowej

W7

Nowe zarządzanie publiczne . Kierunki zmian w funkcjonowaniu sektora publicznego

W8

Efektywność zarządzania w jednostkach sektora publicznego
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod wg KEK:

Wiedza:

K_W06

zna podstawowe składniki organizacji należących do różnych
sektorów
zna wybrane koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do ich
powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)
Umiejętności:

K_W07
K_W18

Kod wg KEK:
K_U03

K_U13

Kod wg KEK:
K_K02

ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach
zawodowych
ma podstawowe umiejętności uczestniczenia w
przeprowadzeniu audytu wybranych obszarów działalności
organizacji
Kompetencje społeczne:
jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza

Kod KRK:

S1A_W02
S1A_W02,
S1A_W08
S1A_W07

Kod KRK:
S1A_U06

S1A_U05

Kod KRK:
S1A_K02

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
pisemny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna,
rozwiązanie zadania
praktycznego

Metoda (forma)
weryfikacji
pisemny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna,
rozwiązanie zadania
praktycznego

Metoda (forma)
weryfikacji
Dyskusja, aktywność
na zajęciach, ocena
zadania
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nim
praktycznego i
prezentacji
jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
S1A_K01,
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
S1A_K06
badawczych
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K10

Cele kształcenia (przedmiotowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania, struktury, miejsca i roli sektora publicznego
w gospodarce. Wykazanie różnic występujących pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Zrozumienie specyfiki tej
części gospodarki, w której mechanizm rynkowy nie występuje lub ujawnia się ze słabą siłą. (obszar użyteczności
publicznej odznaczający się wyraźnie zarysowaną charakterystyką).
Wiedza
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien poznać zakres usług i podmioty publiczne działające w różnych
formach organizacyjno-prawnych, podstawowe składniki organizacji należących do różnych sektorów, znaczenie
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności organizacji.
Umiejętności
Student powinien posiadać umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji, potrafić
zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji, szczególnie w
obszarze działania przedsiębiorstw użyteczności publicznej w gospodarce rynkowej.
Kompetencje
Student jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy
przy użyciu różnych środków przekazu informacji, posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji różnych
projektów i ma świadomość możliwego oddziaływania skutków podejmowanych decyzji w obszarze usług publicznych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Kłopotek A., Zarządzanie w sektorze publicznym, SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
2. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w zarysie, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2003.
3. Zalewski A., Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2012.
2. Lubińska T., Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa
2009.
3. Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CeDeWu, Warszawa 2008.
Inne materiały dydaktyczne: materiały źródłowe.
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1.4.D. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji „bezpieczeństwo i zarządzanie
kryzysowe”
1.4.19. Zarządzanie kryzysowe
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Zarządzanie kryzysowe

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: V, VI

Zarządzanie studia I stopnia
Zarządzanie organizacjami
Specjalnościowy
Fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ZO-BiZK- SP1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

Wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania organizacjami
oraz zachowaniami organizacyjnymi, znajomość
podstawowych zagadnień etycznych
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i
dyskusji, analiza wybranych przypadków
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: zadanie zespołowe z
indywidualną kontrolą osiągnięć
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego
Dr Andrzej Marjański

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

16
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Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):
RAZEM:

2

Inna forma (jaka):
33

RAZEM:

18

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:
75
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

75

Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33
20

18
25

22

32

75

75

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1
W2
W3
W4
W5

W6
W7
W8

Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego. Teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego.
Prawne aspekty zarządzania kryzysowego.
Klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska.
Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych w sytuacjach
kryzysowych.
Organizacja i zadania centrum reagowania w gminie oraz centrum zarządzania kryzysowego w powiecie i
województwie. Sposób tworzenia gminnego zespołu reagowania oraz powiatowych i wojewódzkich zespołów
reagowania kryzysowego.
Siły i środki gminnego zespołu reagowania. Metodyka pracy gminnego zespołu reagowania w czasie klęski
żywiołowej.
Planowanie i kierowanie akcją przez gminny zespół reagowania w sytuacji kryzysowej. Przedsięwzięcia zarządzania
kryzysowego realizowane w fazie: zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy
Dokumentacja zarządzania kryzysowego w sytuacji klęski żywiołowej. Struktura i treści Planu reagowania
kryzysowego. Doświadczenia i wnioski z reagowania kryzysowego.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod wg KEK:

K_W03

K_W18

Wiedza:

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy

Kod KRK:

S1A_W03

S1A_W07

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Ocena zadania
zespołowego i
indywidualnych
osiągnięć
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K_W19

Kod wg KEK:
K_U02

K_U03

Kod wg KEK:
K_K01

pracy itp.)
zna podstawowe rodzaje struktur organizacyjnych, niektóre
czynniki wpływające na ich zmiany oraz rodzaje dokumentów
formalizujących organizację wraz z ich wybranymi
zastosowaniami
Umiejętności:
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach
zawodowych
Kompetencje społeczne:
posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

S1A_W07,
S1A_W08

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U06

Ocena zadania
zespołowego i
indywidualnych
osiągnięć

S1A_U06

Kod KRK:
S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04
S1A_K04

Metoda (forma)
weryfikacji
Dyskusja, aktywność
na zajęciach, ocena
indywidualnych
osiągnięć

jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w
nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z
odmiennością kulturową grupy
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K08

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Rozumienie podstawowych problemów i przyczyn powstawania sytuacji kryzysowych; podejmowania zadań i pełnienia
kompetencji organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji w sytuacjach kryzysowych; planowania i kierowania akcją
na szczeblu gminy.
Wiedza
Posiada wiedzę w zakresie zadań, zakresu i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego w Polsce. Ma wiedzę o
istocie i znaczeniu podstawowych standardów i przepisów prawa obowiązujących w systemie zarządzania kryzysowego.
Zna organizację podstawowych struktur zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach organizacyjnych.
Umiejętności
Potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w obszarze zarządzania kryzysowego im pełnić funkcję specjalisty. Posiada
umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego i umiejętność współpracy z przedstawicielami
innych podmiotów tworzących system zarządzania kryzysowego.
Kompetencje
Posiada zdolność przekazywania własnych poglądów oraz ma świadomość konieczności adaptacji do działania w
sytuacjach związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowej w trudnych do przewidzenia warunkach.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Sienkiewcz-Małuryjek K., Krynojewski F.R., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa
2010.

 Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Edukacja i Technika
Ratownictwa, Warszawa 2005.
 Kosowski B., Programowanie działań na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych, Szkoła Aspirantów Państwowej
Straży Pożarnej, Kraków 2006.
 Nowak E., (red), Zarządzanie kryzysowe w sytuacji klęski żywiołowej, Wyd. TWO, Warszawa 2006.
 Grocki R, Zarządzanie kryzysowe, dobre praktyki, Difin, Warszawa 2012 .
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Cieślarczyk M., Kuriata R., Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły
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Kupieckiej, Łódź 2005.
 Konieczny J., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, Warszawa-Poznań 2001.
 Gasińska K., (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem. Wybrane zagadnienia ochrony ludności, Szkoła Główna Służby
Pożarniczej: Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, Warszawa 2003.
 Tyrała P. Zarządzanie kryzysowe. Ryzyko, bezpieczeństwo, obronność – dla menedżerów administracji, polityki,
wojska, policji, gospodarki i edukacji, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2003.
 Nowak E., (red), Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Wyd. TWO, Warszawa 2007.
Inne materiały dydaktyczne: studia przypadków
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1.4.20. Podstawy zarządzania bezpieczeństwem publicznym
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Podstawy zarządzania bezpieczeństwem publicznym

Kod przedmiotu:

Nazwa angielska: The basis of the management the public safety

ZO-BiZK- SP2

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

Zarządzanie studia I stopnia
Zarządzanie organizacjami
kierunkowy / specjalnościowy
obowiązkowy / fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne:

2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

Wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania organizacjami
oraz
zachowaniami
organizacyjnymi,
znajomość
podstawowych zagadnień prawnych
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i
dyskusji, analiza wybranych przypadków
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: zadanie zespołowe z
indywidualną kontrolą osiągnięć
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego
dr hab. Piotr Rozwadowski

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):
RAZEM:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):
33

RAZEM:

18
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Praca własna studenta (PWS):

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:
75
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

75

42

RAZEM z PWS:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33
20

18
25

22

32

75

75

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego.

W2

Obowiązki i kompetencje Naczelnych Organów Państwa;.

W3

System Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym.

W4

Gotowość obronna Państwa.

W5

Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

W6

Realizacja szkolenia obronnego. Zasady wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

W7

Militaryzacja.

W8

Świadczenia na rzecz obrony.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod wg KEK:

Wiedza:

K_W06

zna podstawowe składniki organizacji należących do różnych
sektorów
zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
zna podstawowe rodzaje struktur organizacyjnych, niektóre
czynniki wpływające na ich zmiany oraz rodzaje dokumentów
formalizujących organizację wraz z ich wybranymi
zastosowaniami
Umiejętności:

K_W08
K_W19

Kod wg KEK:
K_U03

K_U14

ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów
funkcjonalnych
w
typowych
sytuacjach
zawodowych
ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi

Kod KRK:

S1A_W02
S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W07,
S1A_W08

Kod KRK:
S1A_U06

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Ocena zadania
zespołowego i
indywidualnych
osiągnięć

Metoda (forma)
weryfikacji
Ocena zadania
zespołowego i
indywidualnych
osiągnięć

S1A_U05
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Kod wg KEK:

normami i standardami w procesach zarządzania (planowania,
organizowania, motywowania i kontroli)
Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
S1A_K05
Dyskusja, aktywność
różnych projektów i ma świadomość możliwego
na zajęciach, ocena
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
indywidualnych
osiągnięć
K_K08
jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w
S1A_K04
nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z
odmiennością kulturową grupy
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K03

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Nabycie przez studentów kompleksowej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa a
w tym w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i jego obywatel na wszystkich szczeblach administracji
państwowej oraz w instytucjach podległych lub nadzorowanych przez poszczególne ministerstwa.
Wiedza
Zna podstawowe zasady organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem państwa. Zna zadania poszczególnych szczebli
administracji publicznej oraz zasady dokumentacji.
Umiejętności
Ma umiejętność zastosowania wiedzy specjalistycznej z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa oraz podjęcia
współpracy z przedstawicielami podmiotów związanych z obronnością w typowych sytuacjach. Ma kluczowe umiejętności
posługiwania się wybranymi normami i standardami w procesach zarządzania w sytuacja zagrożenia państwa.
Kompetencje
Posiada zdolność przygotowania i realizacji projektów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem publicznym. Ma
świadomość możliwych skutków podejmowanych decyzji oraz konieczności dostosowania działań do zmian zachodzących
w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
 Huzarski M., Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, AON, Warszawa 2009.
 Kaczmarek J., Współczesne bezpieczeństwo, AON, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Górski P., Planowanie operacyjne funkcjonowania administracji publicznej i przedsiębiorców w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny, AON, Warszawa 2007.
 Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa 2006.
 Barcik. J, Akt terrorystyczny i jego sprawca w świetle prawa międzynarodowego i wewnętrznego, AON ,Warszawa
2008.
Inne materiały dydaktyczne: studia przypadków
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1.4.21. Organizacja służb ochrony osób i mienia
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Organizacja służb ochrony osób i mienia

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

ZO-BiZK- SP3
Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

Zarządzanie studia I stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy
fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne:

Niestacjonarne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Wiedza
i
umiejętności
w
zakresie
zarządzania
przedsiębiorstwem oraz zachowań organizacyjnych, znajomość
podstawowych zagadnień prawnych związanych z działalnością
gospodarczą

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i
dyskusji, analiza wybranych przypadków
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: zadanie zespołowe z
indywidualną kontrolą osiągnięć
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Andrzej Marjański

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):
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RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:
75
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

75

RAZEM z PWS:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33
20

18
25

22

32

75

75

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład

W2
W3
W4
W5
W6

Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia. Zagadnienia organizacji i zarządzania w sferze
bezpieczeństwa;
Systemy funkcjonowania podmiotów gospodarczych branży ochrony.
Zasady przygotowania i prowadzenia ochrony.
Formy realizowania fizycznej ochrony osób imienia.
Ochrona obiektów obowiązkowej i szczególnej ochrony.
Ochrona osób. Organizacja i zarządzanie konwojem;

W7

Zadania pracowników ochrony w związku z zagrożeniem zamachami przestępczymi i terrorystycznymi.

W8

Zasady opracowania planu ochrony oraz procedur bezpieczeństwa.

W1

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

Wiedza:

K_W08

zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w
organizacji
zna podstawowe przepisy prawa, w tym prawa
gospodarczego, regulujące funkcjonowanie organizacji
Umiejętności:

K_W12
K_W17
Kod wg KEK:
K_U02

K_U19

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań
członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy
wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie

Kod KRK:

S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W05
S1A_W07,
S1A_W10
Kod KRK:
S1A_U06

S1A_U08

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Ocena
indywidualnych
osiągnięć w ramach
zadania zespołowego

Metoda (forma)
weryfikacji
Ocena
indywidualnych
osiągnięć w ramach
zadania zespołowego
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Kod wg KEK:

w określonym zakresie
Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
S1A_K02
Dyskusja, aktywność
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
na zajęciach, ocena
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
indywidualnych
nim
osiągnięć
K_K05
posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z
S1A_K02,
nastawieniem na osiąganie wspólnych celów
S1A_K03
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Poznanie zagadnień odnoszących się do specyfiki i umiejętności wynikających z szerokiego zakresu zadań menedżera i
pracownika ochrony osób i mienia. Zdobycie umiejętności do rozpoznania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom
skierowanym przeciwko życiu i mieniu. Poznanie zagadnień odnoszących się do specyficznych zadań firm ochrony w
stanach gotowości obronnej państwa. Metody przygotowania kadry działającej w zakresie prywatnego sektora
bezpieczeństwa.
Wiedza
Zna zasady organizacyjno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstw ochrony osób i mienia oraz komercyjnego obszaru
bezpieczeństwa. Zna kluczowe zasady kierowania pracownikami służb ochrony oraz zna podstawowe przepisy prawa, w
tym prawa gospodarczego, regulujące funkcjonowanie komercyjnych podmiotów ochrony osób i mienia.
Umiejętności
Potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia pełniąc w nim
funkcję specjalisty. Posiada podstawowe umiejętności przewidywania zachowań członków zespołu w typowych sytuacjach
związanych z ochroną osób i mienia, oraz przeprowadzić analizę wybranych motywów zachowań oraz wpływania na nie w
określonym zakresie na członków zespołu.
Kompetencje
Jest przygotowany do kierowania zespołem w przedsiębiorstwie ochrony osób i mienia. Posiada niezbędne kompetencje w
zakresie komunikowania, perswazji oraz negocjowania w obszarze działalności ochrony osób i mienia.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Wojtal J., Milewicz M., Ochrona osób i mienia, Tonik, Toruń 2008.
 Enerlich M., Ochrona osób i mienia- licencja II stopnia, Toruń 2000.
 Kozdrowski S., Kurs na drugi stopień licencji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia ., Słupsk 2000.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Ustawa o ochronie osób imienia z 22.08.1997.
 Ustawa o broni i amunicji z 21.05.1999.
 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 20.03. 2009.
Inne materiały dydaktyczne: studia przypadków
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1.4.22. Zarządzanie antykryzysowe w organizacji
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Zarządzanie antykryzysowe w organizacji

Kod przedmiotu:

Nazwa angielska: Crisis management in an organization

ZO-BiZK- SP4

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Zarządzanie studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy
fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

Wiedza
i
umiejętności
w
zakresie
zarządzania
przedsiębiorstwem oraz zachowań organizacyjnych i
zarządzania zasobami ludzkimi
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i
dyskusji, analiza wybranych przypadków
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: zadanie zespołowe z
indywidualną kontrolą osiągnięć
Katedra Zarządzania, Zakład Przedsiębiorczości i Firm
Rodzinnych
Dr Andrzej Marjański

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):
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RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:
75
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

75

RAZEM z PWS:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33
20

18
25

22

32

75

75

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

Kryzys a sytuacja kryzysowa w organizacji. Definiowanie oraz kategorie kryzysu i sytuacji kryzysowych.
Zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny kryzysów organizacji;
Błędne zarządzanie konsekwencją powstawania kryzysu w organizacji;
Sposoby przygotowania jednostki organizacyjnej do sytuacji kryzysowych; Metody wykrywania i przezwyciężania
kryzysu.
Restrukturyzacja – proces ratowania organizacji .Projektowanie i wdrażanie programów antykryzysowych
Zarządzanie w sytuacjach zaistnienia zjawisk kryzysowych. Główne założenia zarządzania kryzysem.
Sukces w zarządzaniu kryzysem.
Zarządzanie kryzysowe w praktyce – studia przypadków.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod wg KEK:

Wiedza:

K_W07

zna wybrane koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do ich
powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju
zna wybrane metody analizy strategicznej organizacji i jej
otoczenia
zna podstawowe rodzaje struktur organizacyjnych, niektóre
czynniki wpływające na ich zmiany oraz rodzaje dokumentów
formalizujących organizację wraz z ich wybranymi
zastosowaniami
Umiejętności:

K_W16
K_W19

Kod wg KEK:
K_U03

K_U09

ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów
funkcjonalnych
w
typowych
sytuacjach
zawodowych
ma elementarne umiejętności analizy i prognozowania

Kod KRK:

S1A_W02,
S1A_W08
S1A_W06

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Ocena
indywidualnych
osiągnięć w ramach
zadania zespołowego

S1A_W07,
S1A_W08

Kod KRK:
S1A_U06

Metoda (forma)
weryfikacji
Ocena
indywidualnych
osiągnięć w ramach
zadania zespołowego

S1A_U04
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Kod wg KEK:

poziomu i zmian wybranych wielkości i mierników osiągnięć
organizacji
Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu
S1A_K02,
Dyskusja, aktywność
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
S1A_K03
na zajęciach, ocena
użyciu różnych środków przekazu informacji
indywidualnych
osiągnięć
K_K06
rozumie potrzebę postępowania etycznego w ramach
S1A_K04
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K04

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zdobycie wiedzy i wypracowanie praktycznych umiejętności w podejmowaniu wyzwań z jakimi będzie borykać się
przedsiębiorstwo w sytuacjach zagrożenia dla podstawowych wartości, interesów oraz celów jakie wystąpią w sytuacji
kryzysowej. Profesjonalne przygotowanie kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwach i jednostkach organizacyjnych .
Wiedza
Zna wybrane koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do powstawania kryzysów oraz analizy organizacji i otoczenia w
zakresie powstawania zagrożeń dla podstawowych wartości i celów organizacji. zna zasady budowy planu
antykryzysowego w organizacji.
Umiejętności
Posiada umiejętność zastosowania wybranych elementów wiedzy specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami
innych obszarów funkcjonalnych w sytuacji zagrożenia i kryzysu w organizacji. Ma podstawowe umiejętności analizy i
prognozowania sytuacji związanych w przyczynami kryzysów w organizacjach.
Kompetencje
Jest przygotowany do komunikowania się w organizacji oraz z otoczeniem w sytuacjach kryzysu oraz potrafi wykorzystać
różne środki komunikowania w procesie rozwiązywania kryzysu. Rozumie i potrafi zastosować reguły etycznego
postępowania na zajmowanym stanowisku w organizacji.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie- perspektywa strategiczna, Orgmasz, Warszawa 2003.
 Walas-Trębacz J., Ziarko J., Podstawy zarządzania kryzysowego – zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie, KA im.
A.F. Modrzewskiego, Kraków 2011.

 Nogalski B., Maciniewicz H., Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2004.
 Smektała T., Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Astrum Wrocław 2005.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Skalik J., Strategia przedsiębiorstwa w zarządzaniu kryzysowym, Difin, Warszawa 2005
 Bazerman M.H., Watkins M.D., Zagrożenia do przewidzenia, Helion, Gliwice 2006.
Inne materiały dydaktyczne: studia przypadków
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1.5. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalności „zarządzanie zasobami ludzkimi”
1.5.1. Ekonomika i organizacja zasobów ludzkich
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Ekonomika i organizacja zasobów ludzkich

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Język wykładowy:
polski
Rok: III

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: V

Zarządzanie – studia I stopnia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
specjalnościowy, obowiązkowy, specjalność do wyboru studenta
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Stacjonarne: 0

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

ZZL_PS1

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

Niestacjonarne: 0

Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Wykład z elementami dyskusji, studium przypadku
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne, testy
online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie pisemnej.
Zakład Zarządzania Kapitałem Społecznym
Prof. dr hab. Czesław Sikorski, dr Jarosław Sokołowski

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

30

Wykład:

16

Ćwiczenia:

30

Ćwiczenia:

16

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4
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Inna forma (jaka):

Inna forma (jaka):

RAZEM:

66

RAZEM:

36

Praca własna studenta (PWS):

59

Praca własna studenta (PWS):

89

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin potrzebnych na
zrealizowanie aktywności:
studia
stacjonarne

studia niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
akademickim

66

36

2. Przygotowanie się do zajęć

25

40

34

49

125

125

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć):
Wykłady
W1

Zasoby ludzkie jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa.

W2

Nakłady zasobów ludzkich w przedsiebiorstwie.

W3

Gospodarowanie czasem pracy.

W4

Istota, czynniki i analiza kosztów pracy

W5

Efekty pracy w przedsiębiorstwie.

W6

Rachunek efektywnosci zasobów ludzkich.

W7

Budowa systemów wynagrodzeń w przedsiębiorstwie

W8

Prawne uwarunkowania zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie.

C1

Ćwiczenia
Zasoby ludzkie jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa: dyskusja.

C2

Efektywność zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie: studia przypadków.

C3

Strategie zasobów ludzkich, a strategie firmy: dyskusja

C4

System kadrowy przedsiębiorstwa

C5

Istota, czynniki i funkcje wynagradzania: dyskusja

C6

Systemy wynagradzania w przedsiębiorstwie

C7

Wynagrodzenie a efektywność pracy: studium przypadku

C8

Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie: analiza przykładów.
-IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod KEK:

Wiedza:

K_W08

zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania
ludźmi w organizacji

K_W12

Kod wg
KRK:
S1A_W02,
S1A_W03

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_W05

test wiedzy

test wiedzy
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K_W15

zna typowe metody badań i analiz w wybranych
obszarach działalności organizacji (np. analizy rynku,
analizy finansowej, jakości produktów i usług)

S1A_W06

obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego

K_W23

ma wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju
przedsiębiorczości

S1A_W11

test wiedzy

Kod KEK:

Umiejętności:

Kod wg
KRK:

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy
teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym
organizacji i pełnić funkcje specjalisty w tym zakresie

S1A_U06

Metoda (forma)
weryfikacji
obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego

K_U05

posiada podstawowe umiejętności efektywnego i
skutecznego zarządzania powierzonymi zasobami
ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi
w celu wykonania zadań

S1A_U07

Kod KEK:

Kompetencje społeczne:

K_U02

K_K02

Kod wg
KRK:
S1A_K02

obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego
Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
obserwacja i ocena
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i
wykonania zadania
poza nim
K_K04
jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w S1A_K02,
obserwacja i ocena
miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej S1A_K03
wykonania zadania
wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu
praktycznego
informacji
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Głównym celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu ekonomicznych uwarunkowań
gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie, kosztów i efektywności tych zasobów i organizacji gospodarowania
nimi.
Wiedza
Student zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe relacje pomiędzy tymi obszarami, zna podstawowe ujęcia
procesu i funkcji kierowania ludźmi w organizacji, zna typowe metody badań i analiz dotyczących zasobów ludzkich,
ma wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości.
Umiejętności
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, posiada podstawowe umiejętności
efektywnego i skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi.
Kompetencje
Student jest przygotowany do organizowania i kierowania (na poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim. Potrafi komunikować się z pracownikami, potrafi
organizować niektóre elementy procesu zarządzania personelem
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Gableta M. (red.), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wyd. AE Wrocław 2006.
 Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Of. Wyd. Wolter-Kluwer Business, Kraków 2008.
 Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody. Wyd II. PWE, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:






Cascio W.F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
Jacukowicz Z., Praca i jej opłacanie, ODiDK, Gdańsk 2002.
Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
Sekuła Z., Uwarunkowania i instrumenty polityki płac w firmie. Of. Wyd. P. Wr., Wrocław 2003.
Inne materiały dydaktyczne
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1.5.2. Metody wyposażania organizacji w personel
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Metody wyposażenia organizacji w personel

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

ZZL-PS2

The methods of resourcing people

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
Polski
Rok: III

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: VI

Zarządzanie
studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Specjalnościowy, obowiązkowy
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne:

Stacjonarne:

Niestacjonarne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

Socjologia, zachowania organizacyjne, psychologia,
zarządzanie zasobami ludzkimi
Wykład, ćwiczenia.
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie:
Studia stacjonarne i niestacjonarne – zaliczenie w formie
pisemnej oraz przygotowanie projektu. Ocena końcowa jest
wypadkową ocen cząstkowych z pracy pisemnej oraz projektu
Zarządzania, Zakład Zarządzania Kapitałem Społecznym
dr Ewa Stroińska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

30

Wykład:

16

Ćwiczenia:

30

Ćwiczenia:

16

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Inna forma (jaka):
RAZEM:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Inna forma (jaka):
66

RAZEM:

36
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Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:

Praca własna studenta (PWS):

59

RAZEM z PWS:

125

89
125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

66

36

2. Przygotowanie się do zajęć

10

20

4. Wykonanie projektów

19

23

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

24

40

6. Pisemna praca zaliczeniowa

6

6

125

125

3. Przygotowanie esejów

7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
WYKŁADY
W1

Uwarunkowania strategiczne w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników

W2

Polityka personalna wobec rozwiązań praktycznych w zakresie pozyskiwania pracowników

W3

Planowanie zatrudnienia i organizacji pracy

W4

Specyfika procesu doboru: rekrutacji i selekcji w organizacji

W5

Tworzenie opisów stanowisk pracy

W6
W7

Nowoczesne alternatywy wobec pozyskiwania personelu – outsourcing, pracownicy zdalni, job rotation,
leasing pracowniczy, praktyki i staże zawodowe
Projektowanie kampanii rekrutacyjnej – wybór metod i technik doboru pracowników

W8

Proces adaptacji i orientacji zawodowej
ĆWICZENIA

C2

Planowanie i projektowanie procesu doboru personelu do organizacji: rekrutacja, selekcja i wprowadzenie do
pracy
Analiza roli i zadań osoby rekrutującej w procesie doboru.

C3

Analiza treści pracy. Tworzenie opisów stanowisk pracy. Analiza roli organizacyjnej

C4

Budowanie profilu kwalifikacyjnego kandydata/tki do pracy.

C5

Formy rekrutacji – wady i zalety. Nowoczesne formy pozyskiwania pracowników. - dyskusja

C6

Techniki selekcji: analiza dokumentów i referencje – zadania praktyczne

C7

Techniki selekcji: prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzanie testów.

C8

Wprowadzenie, włączenie do pracy i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa – studium przypadku, dyskusja

C1

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Wiedza:
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Kod wg KRK:

Kod KEK:

K_W09

ma wiedzę na temat głównych ról i funkcji organizacyjnych

S1A_W04

K_W12

zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w
organizacji

S1A_W05

K_W21

ma podstawową wiedzę na temat roli procesów
cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji

S1A_W08

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

Umiejętności:
Kod wg KRK:
K_U06

K_U11

K_U14

Kod KEK:
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
ma elementarne umiejętności dokonywania oceny wybranych
rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania
typowych decyzji
ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
normami i standardami w procesach zarządzania (planowania,
organizowania, motywowania i kontroli)
Kompetencje społeczne:

Kod wg KRK:
K_K06
K_K08

K_K09

S1A_U02,
S1A_U03
S1A_U07

S1A_U05

Kod KEK:
rozumie potrzebę postępowania etycznego w ramach
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych
jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w
nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z
odmiennością kulturową grupy
rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania
zdolności interpersonalnych

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K04
S1A_K04

S1A_K01,
S1A_K02

Metoda (forma)
weryfikacji
Obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego,
dyskusja, ocena
aktywności na
zajęciach

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu podstawowych elementów polityki personalnej związanej z
doborem kandydatów na stanowiska pracy. Celem jest pokazanie znaczenia dobrze poprowadzonego procesu doboru dla
funkcjonowania i budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Wiedza
Student ma wiedzę z zakresu procesu planowania kadr, ma wiedzę dotyczącą procesu rekrutacji i selekcji oraz adaptacji
jako elementów procesu ZZL
Umiejętności
Umie zaplanować odpowiednią ilość kadr, potrafi wybrać odpowiednią metodę selekcji kandydatów do pracy, umie
przygotować odpowiednio proces rekrutacji, np. napisać ogłoszenie o pracę
Kompetencje
Rozumie znaczenie procesu doboru jako ważnego elementu budowania zespołu pracowniczego; rozumie potrzebę
postępowania etycznego, jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w nowych warunkach i sytuacjach
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Literatura podstawowa przedmiotu:
1. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, OE, Kraków 2003
2. W. Bańka, Zarządzanie personelem – teoria i praktyka, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2000
3. M. F. Cook, Outsourcing funkcji personalnej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2006
4. M. Dale, Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, OE, Kraków, 2001
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, WYD. C.H. Beck, Warszawa 2006
2. J. Marciniak, Pozyskiwanie pracowników, Rekrutacja – adaptacja – rozwój, Wyd. Prawno Ekonomiczne INFOR Sp. z
o.o., Warszawa 1999
3. M. Peel, Rozmowa kwalifikacyjna. Gotowe pytania i wnioski z odpowiedzi, Helion One Press, Gliwice 2004
4. L. Zbiegień Maciąg, Marketing personalny, Wydawnictwo Bussines Press, Warszawa 1996
Inne materiały dydaktyczne:
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1.5.3. Procesy rozwoju personelu w organizacji
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
Kod przedmiotu:
Procesy rozwoju personelu w organizacji
przedmiotu
ZZL-PS3
Staff development processes in the organization
(modułu)
Wydział Zarządzania
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie
studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: V

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
specjalnościowy
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne:

Stacjonarne:

Niestacjonarne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Podstawy zarządzania
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie:
Pracy pisemnej, aktywność na zajęciach
Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania Kapitałem
Społecznym
Prof. dr hab. Czesław Sikorski, dr Alicja Krajenta- Kopeć

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

Ćwiczenia:

n ie st a c j o na r ne
Wykład:
Ćwiczenia:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

3

Inna forma (jaka):

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57
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RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33

18

10

15

32

42

75

75

2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
WYKŁAD
W1

Strategiczne znaczenie szkoleń w budowaniu potencjału pracowniczego

W2

Modele zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój personelu

W3

Podejście do rozwoju kadr w strategii sita i strategii kapitału ludzkiego – uzupełnienie materiału

W4

Analiza potrzeb szkoleniowych

W5

Realizacja szkolenia. Dobór metod, warunków realizacji szkoleń oraz trenerów. Metody on the job i off the job

W6

Ewaluacja szkoleń. Model Kirkpatricka

W7

Wykorzystanie ośrodków oceny w diagnozowaniu potencjału pracowników

W8

Rozwój pracowników a awans zawodowy
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg KEK:
Kod KRK:

K_W10

zna podstawowe koncepcje człowieka oraz główne ujęcia
teorii motywacji

S1A_W05

K_W12

zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w
organizacji

S1A_W05

K_W15

zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)
Umiejętności:

S1A_W06

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Ustny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna
Ustny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna
Ustny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna
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Kod wg KEK:

Kod KRK:
jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
użyciu różnych środków przekazu informacji
posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z
nastawieniem na osiąganie wspólnych celów

S1A_K02,
S1A_K03

K_U07

potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji

K_U19

posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań
członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy
wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie
w określonym zakresie
Kompetencje społeczne:

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
S1A_U08

K_K04

K_K05

Kod wg KEK:
K_K09

S1A_K02,
S1A_K03

Kod KRK:
rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania
zdolności interpersonalnych

Metoda (forma)
weryfikacji
Praca pisemna,
prezentacja, zadania
praktyczne
Praca pisemna,
prezentacja, zadania
praktyczne
Praca pisemna,
prezentacja, zadania
praktyczne
Praca pisemna,
prezentacja, zadania
praktyczne

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K01,
S1A_K02

Obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego,
dyskusja, ocena
aktywności na
zajęciach
K_K10
jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i S1A_K01,
Obserwacja i ocena
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i S1A_K06
wykonania zadania
badawczych
praktycznego,
dyskusja, ocena
aktywności na
zajęciach
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne
lub projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwościami tworzenia przestrzeni rozwoju pracowników w organizacji. W
ramach zajęć słuchacz ma nabyć umiejętności rozpoznawania potrzeb szkoleniowych, sytuacyjnego doboru metod
szkoleniowych i ewaluacji szkoleń. Powinien poznać umiejętności planowania ścieżki kariery personelu
Wiedza
Student wie jakie znaczenie ma dla organizacji rozwijanie kapitału ludzkiego. Zna specyfikę potrzeb szkoleniowych oraz
metod realizacji szkoleń. Wie o modelach zarządzania zasobami ludzkimi w kontekscie rozwój personelu
Umiejętności
Potrafi zdiagnozować potrzeby szkoleniowe. Umie zorganizować szkolenie oraz odpowiednio ocenić jego skuteczność.
Umie wyznaczyć ścieżkę kariery zawodowej pracowników
Kompetencje
Student rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych które w ramach
rozwoju personelu mają dość duże znaczenie
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników w rozwój organizacji, OE, Kraków, 2002
2. Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, OE, Kraków, 2008
3. Williams A., Reilly P., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa, 2009
4. Zarządzanie talentami, red. A. Pocztowski, OE, Kraków, 2008
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
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1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Kraków, 2011
2. Bramley P., Ocena efektywności szkoleń, OE, Kraków, 2001
3. Parsloe E., Wray M., Trener i mentor, OE, Kraków, 2002
4. Woodruffe Ch., Ośrodki oceny i rozwoju, OE, Kraków, 2003
Inne materiały dydaktyczne:
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1.5.4. Motywowanie i wynagradzanie personelu
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu

Motywowanie i wynagradzanie personelu
w organizacji

ZZL-PS4

Motivating and compensation systems in the organization
Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Zarządzanie
studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: V

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
specjalnościowy
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne:

Stacjonarne:

Niestacjonarne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Podstawy zarządzania
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie:
Pracy pisemnej, aktywność na zajęciach
Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania Kapitałem
Społecznym
Prof. dr hab. Czesław Sikorski, dr Jarosław Sokołowski

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

Ćwiczenia:

n ie st a c j o na r ne
Wykład:
Ćwiczenia:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

3

Inna forma (jaka):

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

16

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57
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RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
akademickim

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33

18

10

15

32

42

75

75

2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
WYKŁAD
W1

Istota, cele i zakres funkcji motywowania w zarządzaniu organizacją

W2

Podstawowe teorie motywacji pracy

W3

Narzędzia motywowania i budowa systemów motywowania pracowników

W4

Ocena pracy i jej motywacyjna funkcja

W5

Teoria i polityka wynagrodzeń w przedsiębiorstwie

W6

Projektowanie systemów wynagrodzeń w przedsiębiorstwach

W7

Wynagrodzenia pozapłacowe i systemy pakietowe

W8

Problemy motywowania i wynagrodzeń kadry kierowniczej przedsiębiorstw
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg KEK:
Kod KRK:

K_W10

zna podstawowe koncepcje człowieka oraz główne ujęcia
teorii motywacji

S1A_W05

K_W12

zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w
organizacji

S1A_W05

K_W15

zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)

S1A_W06

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Ustny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna
Ustny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna
Ustny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna
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Umiejętności:
Kod wg KEK:

Kod KRK:
jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
użyciu różnych środków przekazu informacji
posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z
nastawieniem na osiąganie wspólnych celów

S1A_K02,
S1A_K03

K_U07

potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji

K_U19

posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań
członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy
wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie
w określonym zakresie
Kompetencje społeczne:

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
S1A_U08

K_K04

K_K05

Kod wg KEK:
K_K09

S1A_K02,
S1A_K03

Kod KRK:
rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania
zdolności interpersonalnych

Metoda (forma)
weryfikacji
Praca pisemna,
prezentacja, zadania
praktyczne
Praca pisemna,
prezentacja, zadania
praktyczne
Praca pisemna,
prezentacja, zadania
praktyczne
Praca pisemna,
prezentacja, zadania
praktyczne

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K01,
S1A_K02

Obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego,
dyskusja, ocena
aktywności na
zajęciach
K_K10
jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i S1A_K01,
Obserwacja i ocena
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i S1A_K06
wykonania zadania
badawczych
praktycznego,
dyskusja, ocena
aktywności na
zajęciach
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne
lub projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Głównymi założeniami i celami przedmiotu jest gruntowne zapoznanie studentów z dorobkiem nauki i praktyki
motywowania pracowników w organizacjach na wszystkich ich szczeblach. Kolejnym celem jest przygotowanie studentów
do analizy i projektowania systemów motywowania i wynagrodzeń w przedsiębiorstwach.
Wiedza
Student zna podstawowe teorie motywacji pracy. Ma wiedzę narzędziach motywowania i budowa systemów
motywowania pracowników. Zna specyfikę projektowania systemu wynagrodzeń i wie jaka jest jego rola dla pracownika i
organizacji
Umiejętności
Umie dobrać odpowiednie narzędzia motywowania wobec określonych grup pracowników, umie zbudować system
wynagrodzeń
Kompetencje
Rozumie znaczenie systemu wynagrodzeń, jest świadomy potrzeby współdziałania w tej kwestii z określonymi grupami
pracowniczymi
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Wolter Kluwer Business, Warszawa, 2009
2. Borkowska S., Skuteczne strategie wynagrodzeń Tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer, 2012
4. Kopertyńska M.W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa, 2009
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Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Karaś R., Teorie motywacji w zarządzaniu, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, 2003
2. Kozioł L., Motywacja w pracy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2002
3. Sekuła Z., Motywowanie do pracy – teorie i instrumenty, PWE, Warszawa, 2008
Inne materiały dydaktyczne: prezentacje do wykładów opracowane przez wykładowcę
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1.5.5. Kultura organizacyjna
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kultura organizacyjna

Kod przedmiotu:

Organizational Culture

ZZL-PS5

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Zarządzanie - studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: III

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: VI

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Specjalnościowy
Obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne:

Stacjonarne:

Niestacjonarne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zachowania organizacyjne,
Podstawy zarządzania
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne, testy
online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie:
Pracy pisemnej, aktywność na zajęciach
Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania Kapitałem Społecznym
Prof. dr hab. Czesław Sikorski, dr Anna Sołtys

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):

16

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57
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RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33

18

10

15

32

42

75

75

2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
WYKŁADY
W1

Podejście kulturowe w zarządzaniu (Pojęcie kultury organizacyjnej. Korzyści związane z podejściem kulturowym
w zarządzaniu. Przyczyny rozwoju podejścia kulturowego)

W2

System kulturowy organizacji (Wzory myślenia: założenia kulturowe (wierzenia), wartości (realizowane i
deklarowane), normy społeczne (moralne, obyczajowe i prakseologiczne)

W3

Kształtowanie kultury organizacyjnej (Czynniki kulturotwórcze w organizacji: wpływ interakcji społecznych,
wpływ formalnych wymagań organizacyjnych, kulturotwórcza rola kierownika)

W4

Strategie kształtowania kultury organizacyjnej (Strategie koncyliacyjne: dialog i negocjowanie. Strategie
konfrontacyjne: manipulowanie i dyktat)

W5

Rodzaje i wymiary kultury organizacyjnej (Koncepcja F. Kluckhohna i F.L. Strodtbecka, koncepcja G. Hofstede’a
i koncepcja Ch. Hampden-Turnera i A. Trompenaarsa)

W6

Siła kultury organizacyjnej (Wyrazistość wzorów kulturowych. Stopień upowszechnienia wzorów kulturowych.
Głębokość zakorzenienia wzorów kulturowych. Problem tożsamości organizacji)

W7

Funkcje kultury organizacyjnej
informacyjnej)

W8

Tradycyjny i współczesny sposób rozumienia funkcji: integracyjnej, percepcyjnej i adaptacyjnej (Upadek
tradycyjnych sposobów redukowania niepewności: autorytaryzmu, formalizmu i kolektywizmu)

(Zmiana stosunku do niepewności pod wpływem globalizacji i rewolucji

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg KRK:

student posiada wiedzę pozwalającą:

Kod KEK:

K_W03

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich

S1A_W03

Metoda (forma)
weryfikacji
Test wiedzy i praca
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K_W15

otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna pojęcie kultury organizacyjnej oraz możliwości jej
oddziaływania na rozwój i sukces organizacji
zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)
Umiejętności:

Kod wg KRK:

Student powinien umieć:

K_U02

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy S1A_U06
teoretycznej
w
określonym
obszarze
funkcjonalnym organizacji i pełnić funkcje
specjalisty w tym zakresie

K_W13

pisemna
S1A_W05
S1A_W06

Kod KEK:

Metoda (forma)
weryfikacji
Test wiedzy i praca
pisemna

Kompetencje społeczne:
Kod wg KRK:

Student nabędzie postawy:

Kod KEK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
S1A_K02
Praca pisemna
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze znaczeniem i specyfiką kultury w procesie zarządzania zasobami ludzkimi
Wiedza
Student ma wiedzę dotycząca znaczenie kultury w procesie zarządzania personelem. Zna systemy kulturowe organizacji
oraz strategie kształtowania kultury w organizacji. Wie o funkcjach kultury jej rodzajach i wymiarach
Umiejętności
Student potrafi oceniać skutki organizacyjne określonych wzorów kulturowych, umie wskazać pożądane w danych
warunkach cechy kultury organizacyjnej oraz rozróżniać typy kultur organizacyjnych. Analizować system kulturowy
organizacji. Potrafi interpretować zjawiska organizacyjne z perspektywy kulturowej. Wie jak i potrafi zaprojektować
sposób przeprowadzenia zmiany kulturowej
Kompetencje
Słuchacz nabędzie umiejętności otwartości na argumenty dotyczące pożądanych wzorów kultury organizacyjnej. Musi
umieć współpracować, komunikować się oraz egzystować z ludźmi reprezentującymi różne nawyki kulturowe
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Sikorski Cz., Kształtowanie kultury organizacyjnej. Filozofia, strategie, metody, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,
2009
2. Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, wyd. II, C.H. Beck, Warszawa, 2006
3. Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa, 2002
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji, Difin, Warszawa, 2003
2. Sikorski Cz., Kultury świata – kultury organizacji. Zapiski z podróży, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2012
Inne materiały dydaktyczne: prezentacje do wykładów opracowane przez wykładowcę
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1.5.6. Ocena pracy i zarządzanie wynikami
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
Kod przedmiotu:
Ocena pracy i zarządzanie wynikami
przedmiotu
ZZL-PS6
Job evaluation
(modułu)
Wydział Zarządzania
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie
studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
specjalnościowy
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne:

Stacjonarne:

Niestacjonarne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Podstawy zarządzania
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie:
Pracy pisemnej, aktywność na zajęciach
Katedra Zarządzania
Prof. dr hab. Czesław Sikorski, dr Alicja Krajenta-Kopeć

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):
RAZEM:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):
33

RAZEM:

18
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Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33

18

10

15

32

42

75

75

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
WYKŁADY
W1

Istota, cele i zakres oceny pracy w przedsiebiorstwie

W2

Analiza pracy jako podstawa systemów oceny pracy

W3

Przedmiot i cele wartościowania pracy

W4

Metody i techniki wartościowania pracy na stanowiskach

W5

Wykorzystanie wartościowania pracy w ZZL

W6

Ocena umiejętności i kompetencji a wartościowanie pracy

W7

Rola i zasady oceny efektów pracy, efekty indywidualne, zespołowe, organizacyjne

W8

Metody i techniki okresowych ocen pracowników
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg KEK:
Kod KRK:

K_W08

zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami

S1A_W02,
S1A_W03

K_W10

zna podstawowe koncepcje człowieka oraz główne ujęcia
teorii motywacji

S1A_W05

K_W12

zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w
organizacji

S1A_W05

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Ustny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna
Ustny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna
Ustny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna
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K_W15

zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)
Umiejętności:

Kod wg KEK:
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji

K_U09

ma elementarne umiejętności analizy i prognozowania
poziomu i zmian wybranych wielkości i mierników osiągnięć
organizacji
posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań
członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy
wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie
w określonym zakresie
Kompetencje społeczne:

Kod wg KEK:
K_K09

Ustny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna

Kod KRK:

K_U07

K_U19

S1A_W06

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
S1A_U04

S1A_U08

Kod KRK:
rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania
zdolności interpersonalnych

Metoda (forma)
weryfikacji
Praca pisemna,
prezentacja, zadania
praktyczne
Praca pisemna,
prezentacja, zadania
praktyczne
Praca pisemna,
prezentacja, zadania
praktyczne

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K01,
S1A_K02

Obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego,
dyskusja, ocena
aktywności na
zajęciach
K_K10
jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i S1A_K01,
Obserwacja i ocena
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i S1A_K06
wykonania zadania
badawczych
praktycznego,
dyskusja, ocena
aktywności na
zajęciach
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne
lub projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami oceny wymagań na stanowiskach i efektów pracy oraz
zapoznanie z zakresem i metodami oceny pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi i zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Wiedza
Student zna i rozumie zasady doboru i stosowania metod oceny wymagań na stanowiskach pracy i efektów pracy, rozumieć
istotę i znaczenie oceny pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi;
Umiejętności
Student umie identyfikować uwarunkowania tego procesu; potrafi rozpoznawać podstawowe techniki i metody oceny
pracownika oraz skonstruować prosty system oceny pracowników, uwzględniający zasady skutecznej oceny pracownika;
Potrafi swobodnie posługiwać się aparaturą pojęciową związaną z analizowaną tematyką.
Kompetencje
Rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Armstrong M., Wartościowanie stanowisk pracy. Przestrzeganie zasady równej płacy w praktyce, Wolter Kluwer
Business, Warszawa, 2008
2. Borkowska S., Skuteczne strategie wynagrodzeń Tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer, 2012
3. Poels F., Wartościowanie pracy i strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002
4. Sidor – Rządkowska M., Kompetencyjne systemów ocen pracowników, OE, 2006
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Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Cummins A., Hastings S., Wood W., Armstrong M., Wartościowanie stanowisk pracy. Przestrzeganie Zasady równej
płacy w praktyce, Wolters Kluwer, 2008
2. Dzieńdziora J., Ocenianie pracowników. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, Humanitas, 2008
3. Gruszczyńska-Malec G., Wartościowanie pracy teoria i praktyka, AE, Katowice, 2008
4. Oleksyn T., Metody ocen i rozwoju zawodowego pracowników, Biblioteczka Pracownicza, 2009
Inne materiały dydaktyczne:
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1.5.7. Współczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Współczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi

Kod
przedmiotu:

Modern methods of human resource management

ZZL-SP1

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: V

Zarządzanie
studia I stopnia
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne:

Stacjonarne:

Niestacjonarne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Podstawy zarządzania
Wykład /konwersatorium
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie:
Pracy pisemnej, aktywność na zajęciach
Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania Kapitałem
Społecznym
dr Alicja Krajenta-Kopeć, dr Jarosław Sokołowski

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

Wykład/konwersatorium:

St u d i a
30

Ćwiczenia:

n ie st a c j o na r ne

Wykład/konwersatorium:
Ćwiczenia:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

16

3

2

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):
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RAZEM:

33

RAZEM:

57

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

52

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33

18

10

5

32

42

75

75

2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć):.
WYKŁAD
W1

Rola i znaczenie zasobów ludzkich we współczesnej organizacji

W2
W3

Modele zarządzania zasobami ludzkimi (Tradycyjny model zarządzania zasobami ludzkimi, Model stosunków
międzyludzkich, Istota modelu zasobów ludzkich)
Podejścia do zasobów ludzkich (Strategia sita, Strategia inwestowania w kapitał ludzki)

W4

Kapitał ludzki a wartość firmy. Metody wyceny kapitału intelektualnego

W5

Metody zarządzania personelem

W6

Zarządzanie kompetencjami i metody oparte na kompetencjach

W7

Wynagrodzenia jako element strategii firmy. Metody wartościowania pracy

W8

Wybrane metody oceny i rozwoju potencjału pracowników: Assessment Center, coaching, mentoring, metoda
feedback 360
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg KEK:
Kod KRK:

K_W08
K_W10
K_W12
K_W15

zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
zna podstawowe koncepcje człowieka oraz główne ujęcia
teorii motywacji
zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w
organizacji
zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach

S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W05

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Ustny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna

S1A_W05
S1A_W06
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działalności organizacji (np. analizy rynku,
finansowej, jakości produktów i usług)
Umiejętności:

analizy

Kod wg KEK:

Kod KRK:

K_U07

potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji

K_U09

ma elementarne umiejętności analizy i prognozowania
poziomu i zmian wybranych wielkości i mierników osiągnięć
organizacji
posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań
członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy
wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie
w określonym zakresie
Kompetencje społeczne:

K_U19

Kod wg KEK:
K_K09

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
S1A_U04

Praca pisemna,
prezentacja, zadania
praktyczne

S1A_U08

Kod KRK:
rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania
zdolności interpersonalnych
jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
badawczych

Metoda (forma)
weryfikacji

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K01,
S1A_K02
S1A_K01,
S1A_K06

Obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego,
K_K10
dyskusja, ocena
aktywności na
zajęciach
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne
lub projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z współczesnymi metodami zarządzania zasobami ludzkimi oraz ich
wykorzystaniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi na tle zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem
Wiedza
Student ma wiedzę dotyczącą roli i znaczenia zasobów w i dla organizacji. Zna podstawowe modele i strategie zarządzania
zasobami ludzkimi. Ma wiedze o znaczeniu kapitału ludzkiego oraz specyfice jego wynagradzania i rozwijania.
Umiejętności
Potrafi zaprojektować odpowiednią strategię zarządzania personelem korespondującą ze specyfiką organizacji, umie
zdiagnozować kompetencje pracowników. Umie zastosować wybrane metody oceny potencjału pracowników
Kompetencje
Jest świadomy swojej roli w ramach polityki personalnej realizowanej w organizacji. Ma kompetencje społeczne i
komunikacyjne pozwalające mu na efektywne i skuteczne realizowania procesu ZZL
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Kraków, 2011
2. Borkowska S., Skuteczne strategie wynagrodzeń Tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer, Kraków, 2012
3. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategie-procesy-metody, PWE, 2006
4. ZZL Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. Król H., Ludwiczyński A., PWN, 2006
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, 2006
2. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, red. Pocztowski A., AE, Kraków, 2002
3. Rakowska A., Sitko-Lutek, A. Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa, 2000
4. Wiśniewski Z., Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków, 2005
Inne materiały dydaktyczne:
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1.5.8. Psychologiczne aspekty zarządzania
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Psychologiczne aspekty zarządzania

Kod
przedmiotu:

Psychological aspects of management

ZZL-SP2

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie
studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: V

Psychologia Zarządzania
specjalnościowy
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne:

Stacjonarne:

Niestacjonarne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

Podstawowe wiadomości z zakresu psychologii ogólnej,
psychologii zachowań organizacyjnych, zzl
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Test wiadomości, obecność i aktywność na zajęciach
Katedra Psychologii Zarządzania i Doradztwa Zawodowego
Prof. dr hab. Henryk Skłodowski

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57
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RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

30

18

42

57

3

3

75

75

2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: zaliczenie
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
WYKŁAD
W1
W2
W3

Zarządzanie potencjałem ludzkim, kadra jako dobro firmy (normy grupowe formalne i nieformalne,
uwarunkowania funkcjonowania zespołu pracowniczego)
Kierownik – lider – przywódca (typy przywództwa, style kierowania, osobowość kierownika, patologia władzy,
zagrożenia zdrowotne)
Ocena dojrzałości zawodowej i społecznej zespołu

W5

Wpływ społeczny w środowisku pracy (motywowanie, perswazja, propaganda, reklama, nacisk większości na
mniejszość, mniejszości na większość, pułapki psychologiczne)
Proces decyzyjny w grupie pracowniczej

W6

Rola i istota procesu grupowego w działaniach grupowych, opór przed zmianą, działania sabotażowe

W7

Wypalenie zawodowe

W8

Kreatywność w zespole pracowniczym (uwarunkowania osobowościowe, zaspokojenie potrzeb)

W4

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg KEK:
Kod KRK:

K_W11
K_W12

ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w
działalności człowieka i zespołów pracowniczych oraz jej
uwarunkowań
zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w
organizacji

S1A_W05,
S1A_W04,
S1A_W11
S1A_W05

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Test wiedzy, praca
pisemna

Umiejętności:
Kod wg KEK:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
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K_U19

posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań
członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy
wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie
w określonym zakresie

S1A_U08

Praca pisemna,
prezentacja

Kompetencje społeczne:
Kod wg KEK:
K_K04

K_K09

jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
użyciu różnych środków przekazu informacji
rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania
zdolności interpersonalnych

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K02,
S1A_K03

Obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego,
dyskusja, aktywność
na zajęciach

S1A_K01,
S1A_K02

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cel
Przyswojenie podstawowych pojęć związanych z psychologią zarządzania, psychologicznymi aspektami kierowania i
zarządzania zespołem, budowania grupy, istotą procesu grupowego. Poznanie mechanizmów zarządzania w grupie, (w
organizacji) i zdobycie podstawowych umiejętności niezbędnych do interpretowania przyczyn trudnych sytuacji
pojawiających się podczas funkcjonowania w firmie.
Wiedza
Student wie o znaczeniu procesów grupowych mających wpływ na pracę i współpracę. Wie na czym polega specyfika
wypalenia zawodowego i jego skutków dla realizowania pracy zawodowej. Ma wiedzę dotycząca roli i istoty procesu
grupowego w działaniach grupowych, opór przed zmianą, działania sabotażowe
Umiejętności
Student umie pokierować procesem grupowym i zachodzącymi tam działaniami. Potrafi zbudować metody pozwalające
skutecznie zapobiegać wypaleniu zawodowemu, umie poprowadzić proces decyzyjny
Kompetencje
Ma kompetencje społeczne pozwalające mu na współpracę z ludźmi, ma świadomość znaczenia działań etycznych w
ramach współpracy i zachodzących interakcji społecznych
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Antoszkiewicz, J.D., Pawlak, Z., Techniki menedżerskie, Poltext, Warszawa 2000
2. Bartkowiak G.: Psychologia zarządzania. Wydawnictwo ZCO, Zielona Góra 2008
3. Jay, R., Biznes, kierowanie zespołem, Galaktyka Sp. z o.o., Łódź 1998
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Sęk, H., Wypalenie zawodowe, PWN, Warszawa 2000
2. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
3. Cooper R.K.: .EQ Inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2000
Inne materiały dydaktyczne:
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1.5.9. Dysfunkcje i patologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Dysfunkcje i patologie w zarządzaniu zasobami
ludzkimi

Kod
przedmiotu:

ZZL-SP3

Disfunctions and Pathologies of HRM
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
Rodzaj modułu
polski
kształcenia:
Rok: III
Semestr: VI
ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne:
Niestacjonarne:
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Zarządzanie
studia I stopnia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 3
Data aktualizacji sylabusu: maj 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne:
Niestacjonarne:
socjologia organizacji, psychologia
zarządzanie zasobami ludzkimi, zachowań organizacyjnych
wykład konwersatoryjny
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: na podstawie prezentacji
grupowych zagadnień przedmiotowych i analiz przypadków
Katedra Zarządzania
prof. dr hab. Czesław Sikorski, dr Anna Sołtys

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia st a cj o n a rne
St u d ia n ie st a c j o na r ne
Wykład:
30
Wykład:
16
Ćwiczenia:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Warsztaty:
Seminarium:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

2
Inna forma (jaka):
Inna forma (jaka):
33
RAZEM:
RAZEM:
18
Praca własna studenta (PWS):
42
Praca własna studenta (PWS):
57
RAZEM z PWS:
75
RAZEM z PWS:
75
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
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aktywności:
studia
studia
stacjonarne
niestacjonarne
30
18

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
30
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
12
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
75
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć)

35
22

75

Wykład
Anatomia zdrowej organizacji i jej zaburzenia
Proces i narzędzia diagnozy organizacyjnej
Patologie organizacyjne
Dysfunkcyjne zachowania i dysfunkcjonalne zjawiska w organizacji
Konflikt i nadużycia w organizacji
Sposoby zapobiegania zjawiskom dysfunkcjonalnym w organizacji
Rozwiązywanie problemów organizacyjnych
Grupy zawodowe wysokiego ryzyka
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg KEK:
Kod KRK:
Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
K_W10
zna podstawowe koncepcje człowieka oraz główne ujęcia
S1A_W05
Prezentacja
teorii motywacji
K_W17
zna podstawowe przepisy prawa, w tym prawa S1A_W07
gospodarczego, regulujące funkcjonowanie organizacji
S1A_W10
K_W21
ma podstawową wiedzę na temat roli procesów S1A_W08
cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji
Umiejętności:
Kod wg KEK:
Kod KRK:
Metoda (forma)
weryfikacji
K_U02
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w S1A_U06
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
K_U03
ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy S1A_U06
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów
funkcjonalnych
w
typowych
sytuacjach
zawodowych
Prezentacja
K_U19
posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań S1A_U08
członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy
wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie
w określonym zakresie
K_U20
posiada podstawowe umiejętności przygotowania typowych S1A_U09
prac pisemnych oraz krótkich wystąpień ustnych związanych S1A_U10
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
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z problematyką zarządzania w języku polskim i języku obcym
Kompetencje społeczne
Kod wg KEK:
K_K01

Kod KRK:
posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04
S1A_K04

Metoda (forma)
weryfikacji
Prezentacja

rozumie potrzebę postępowania etycznego w ramach
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Cel zajęć: celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w problematykę szeroko definiowanej dysfunkcji i patologii w
systemie psychospołecznym organizacjami, rezultatem zajęć będzie umiejętność samodzielnego diagnozowania i
rozwiązywania problemów w zakresie postaw i zachowań dysfunkcyjnych oraz rozwiązań systemowych eliminujących
patologie systemu organizacji
Wiedza
Student ma wiedzę dotyczącą określonych procesów które zachodzą w organizacji a mają charakter społeczny i nie zawsze
pozytywny. Ma wiedzę na temat społecznych aspektów organizacji, zachowań patologicznych. Ma wiedzę dotyczącą
podstawowych procesów sprzyjających rozwiązywaniu zachowań patologicznych.
K_K06

Umiejętności
Umie diagnozować konflikty i procesy patologiczne w organizacji. Umie wybierać odpowiednie techniki ich
rozwiązywania.
Kompetencje
Posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów nie tylko w sprawach zawodowych, rozumie potrzebę
postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. A. Bechowska-Gebhardt, T. Stalewski, Mobbing - patologia zarządzania personelem, Wyd. Difin, Warszawa 2004
2. M. Bugdol, Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Difin, Warszawa 2007
3. A.J. Bernstein , S. Craft Rozen, Trudni współpracownicy. GWP 2002
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. B. Grabowska, Psycho terror w pracy. Jak zapobiegać i jak sobie radzić z mobbingiem, Wyd. Wielbłąd, Gdańsk 2003
2. M.F. Hirigoyen, Molestowanie w pracy, Wydawnictwo w drodze, Poznań, 2003
3. U. Jakubowska, K. Skarżynska, J. Wasilewski, Konflikty międzygrupowe: przejawy, źródła i metody rozwiązywania,
Wyd. SWPS, Warszawa 2007
A.J. Bernstein , S. Craft Rozen, Dinozaury są wśród nas. Wyd PWN, 1992
Inne materiały dydaktyczne: Linki do stron źródłowych
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1.5.10. Tendencje i procesy nowoczesnych rynków pracy
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Tendencje i procesy nowoczesnych rynków pracy

Zarządzanie
studia I stopnia, licencjackie

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

Zarządzanie zasobami ludzkimi
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne:

ZZL-SP4

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne:

Stacjonarne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

socjologia, ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie pisemnie – esej
Katedra Zarządzania
dr Ewa Stroińska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57
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RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

30

18

12

14

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

30

40

6. Pisemna praca zaliczeniowa

3

3

75

75

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów

7. Inne:
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
WYKŁAD

W4

Społeczna debata wokół współczesnej definicji pracy (praca – nie praca, rodzaje pracy. Elementy definicyjne –
czynności, społeczne znaczenie, źródło pozycji społecznej, praca w systemie wartości, aspekty pracy jako
wartości, postawy wobec pracy, praca w cyklu życia, socjalizacja do pracy)
Zawód jako sposób zinstytucjonalizowania pracy. Definicja. Licencja i mandat, organizacja grupy zawodowej,
Etos i etyka zawodowa. Prestiż zawodu jako kryterium zróżnicowania społecznego, Stereotypy
Zatrudnienie jako forma instytucjonalizacji pracy. Rynek pracy jako instytucja społeczna. Struktura zatrudnienia
jako wskaźnik rozwoju gospodarczego
Nowe klasy pracownicze (nowe podziały zawodowe, polaryzacja rynku pracy) i nowa tożsamość pracownicza

W5

Pojęcie kariery na współczesnym rynku pracy

W6

Pojęcie elastyczności i jej znaczenie dla rynku, pracownika, pracodawcy. Nowe formy pracy: telepraca,
samozatrudnienie, outsourcing,
Polityka wyrównywania szans na rynku (segregacja zawodowa, inkluzja i ekskluzja, grupy szczególnego ryzyka,
polityka Work-Life-Balance, szklany sufit, szklana podłoga)

W1

W2
W3

W7
W8

Employer branding, PR jako nowoczesne narzędzia wspomagające politykę personalną
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:

Kod KEK:

Wiedza:

Kod wg
KRK:

K_W02

ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów
systemów społecznych i gospodarczych

S1A_W01,
S1A_W02

K_W21

ma podstawową wiedzę na temat roli procesów
cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji

S1A_W08

Umiejętności:

Kod wg
KRK:
S1A_U01,
S1A_U02

Kod KEK:
K_U01

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Esej, aktywność na
zajęciach

Metoda (forma)
weryfikacji
Esej, aktywność na
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K_U06

K_U08

Kod KEK:

w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji
Kompetencje społeczne:

zajęciach
S1A_U02,
S1A_U03
S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
Kod wg
KRK:
S1A_K04

Metoda (forma)
weryfikacji

jest świadomy zasad poruszania się na rynku pracy i
Obserwacja, Esej,
uwarunkowań zmiany zatrudnienia
aktywność na
K_K08
jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w S1A_K04
zajęciach
nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z
odmiennością kulturową grupy
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K07

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem nauczania przedmiotu jest opanowanie zwrócenie uwagi na podstawowe tendencje i procesy występujące na
współczesnym rynku pracy. Student powinien zwrócić uwagę na społeczne, zawodowe, psychologiczne aspekty, które
wpływają na zmiany w ramach realizowanej polityki personalnej. Celem jest podkreślenie roli nowych form nawiązywania
umowy, realizowania stosunku pracy w ramach nowoczesnego rynku pracy i jego wymagań.
Wiedza
Student ma wiedzę dotyczącą głównych czynników zmian występujących na rynku pracy. Ma wiedzę w jakim kierunku
podążać powinny organizacje i pracownicy aby odpowiadać na kluczowe wyzwania współczesnych zmian . Wie na czym
polega polityka PR we współczesnych organizacjach
Umiejętności
Potrafi diagnozować zmiany na rynku, potrafi wybierać te metody i narzędzia które najbardziej pasują do dopasowania
organizacji do zmian, potrafi wytłumaczyć znaczenie zmian rynku pracy pracownikom i ich istotność dla organizacji, umie
wybrać odpowiednie narzędzia PR jako zmienne motywacji pracowników
Kompetencje

Student ma świadomość zasad poruszania się na rynku pracy i uwarunkowań zmiany zatrudnienia
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Kucharski L., Kwiatkowski E. Rynek pracy w Polsce tendencje uwarunkowania i polityka państwa, UŁ, Łódź, 2010
Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004
Bąk E., Elastyczne formy zatrudnienia, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006
Kryńska E. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Wyd. IPiSS, Warszawa
2003
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Sennett R., Korozja charakteru, WWL Muza SA, Warszawa 2006
Handy Ch., Wiek paradoksu, Dom wydawniczy ABC, Warszawa 1996
Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006
Ehrenreich B., Za grosze pracować i (nie) przetrwać, WAB, Warszawa 2006
Inne materiały dydaktyczne: http://pracownik.net.pl/prekariat_nowa_niebezpieczna_klasa
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1.6. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalności „ rachunkowość i finanse w zarządzaniu”
1.6.1. Zarządzanie ryzykiem finansowym
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:
(według siatki)

Zarządzanie ryzykiem finansowym

RiFwZ-PS1

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie
studia I-go stopnia, licencjackie

Nazwa specjalności:

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu kształcenia:

specjalnościowy
fakultatywny

Rok: II

Semestr: 3

ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma weryfikacji efektów kształcenia oraz zasady
zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Znajomość instytucji działających na rynku
finansowym i instrumentów finansowych
Wykład z wykorzystaniem rzutnika + ćwiczenia
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to
formy synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne
(fora tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają
się w formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni).
Pozostałe realizowane są z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość.
Egzamin. Test sprawdzający wiedzę teoretyczną.
Praca zaliczająca ćwiczenia (specyfikacja czynników
ryzyka, sposoby ograniczania danego rodzaju ryzyka)
Katedra Finansów
Prof. dr hab. Mirosław Wypych

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:

St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

30

Wykład:

16

Ćwiczenia:

30

Ćwiczenia:

16

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:
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Konsultacje przedmiotowe:

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

Inna forma (jaka): zaliczenie

4

Inna forma (jaka): zaliczenie

RAZEM:

66

RAZEM:

36

Praca własna studenta (PWS):

59

Praca własna studenta (PWS):

89

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

66

36

2. Przygotowanie się do zajęć

20

22

2. Zapoznanie z literaturą podstawową

33

63

4. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:

6

4

125

125

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1
W2
W3
W4

W5
W6

Ryzyko działalności gospodarczej i jego klasyfikacja (Pojęcie ryzyka, ryzyko wewnętrzne i zewnętrzne,
klasyfikacja ryzyka, proces zarządzania ryzykiem).
Pomiar ryzyka rynkowego (miary zmienności, wrażliwości, zagrożenia, koncepcja VAR).
Ryzyko finansowe, jego rodzaje, pomiar, zabezpieczenia (ryzyko kontrahenta, ryzyko finansowania,
ryzyko walutowe, ryzyko ceny / stopy procentowej)
Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem (podstawowe rodzaje instrumentów, istota, korzyści i
ryzyko inwestowania w instrumenty pochodne - kontrakty terminowe, swapy, opcje, futures, kontrakty
FRA).
Identyfikacja ryzyka w różnych obszarach działalności (produkcyjno-usługowa, bankowa,
ubezpieczeniowa).
Składniki sprawozdania finansowego jako elementu procesu identyfikacji ryzyka związanego z
prowadzeniem działalności gospodarczej

W7

Zintegrowane zarządzanie efektywnością i ryzykiem – modele RORAC - RAROC

W8

Przykłady liczbowe (koszty i korzyści stosowania różnych instrumentów finansowych w zarządzaniu
ryzykiem).
Ćwiczenia

C1

Rozpoznawanie ryzyka – ocena racjonalności zachowań.

C2

Podejmowanie decyzji ryzykownych .

C3

Analiza i pomiar ryzyka rynkowego,

C4

Analiza i pomiar ryzyka rynkowego,

C5

Analiza i pomiar ryzyka portfela inwestycji.

C6

Analiza i pomiar ryzyka kredytowego banku.

C7

Analiza i pomiar ryzyka stopy procentowej.

C8

Analiza sprawozdań ﬁnansowych w celu oceny ryzyka inwestowania.
IV. EFEKTY (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) KSZTAŁCENIA ORAZ CELE KSZTAŁCENIA
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Efekty kształcenia (zgodnie z wykazem Efektów kształcenia):
Kod wg KEK:

K_W11

K_W12
Kod wg KEK:
K_U02

K_U03

K_U06

K_U07
Kod wg KEK:

Wiedza:
ma wiedzę na temat zastosowania wybranych zaawansowanych
metod statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi
informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych w
organizacji
zna wybrane specjalistyczne metody badań w poszczególnych
obszarach działalności organizacji
Umiejętności:
posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i
procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy
zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i
metodycznych
potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną,
wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk
pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu
oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej
otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności
posiada umiejętności modelowania i przewidywania przebiegu
wybranych procesów w organizacji lub instytucji przy użyciu
niektórych zaawansowanych metod ekonometrycznych i narzędzi
informatycznych
Kompetencje społeczne:

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza
K_K03
nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych,
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych
podejmowanych działań
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku
K_K04
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy osobom
nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):

Kod KRK

S2A_W06

Metoda
(forma)
weryfikacji)
Test wiedzy,
ustny
sprawdzian

S2A_W06
Kod KRK
S2A_U01,
S2A_U02
S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U02,
S2A_U03

Zadanie
praktyczne,
prezentacja

S2A_U04,
S2A_U03,
S2A_U01,
S2A_U02
Kod KRK
S2A_K02,
S2A_K05,
S2A_K03,
S2A_K07

Zadanie
praktyczne,
prezentacja

S2A_K01,
S2A_K04

Cele:
Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu identyfikacji, klasyfikacji i pomiaru ryzyka działalności gospodarczej, ze
szczególnym uwzględnieniem ryzyka finansowego (ryzyko kontrahenta, płynności, cenowe, stopy procentowej,
kursowe). Zapoznanie z instrumentami finansowymi, ryzykiem z nimi związanym, oraz możliwościami
wykorzystania jako narzędzi zabezpieczających przed ryzykiem lub redukujących ryzyko. Przećwiczenie
umiejętności w powyższym zakresie na podstawie studiów przypadku, obejmujących wybrane typowe sytuacje w
działalności gospodarczej
Wiedza:
 posiada wiedzę na temat zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 zna rodzaje ryzyk i metody ich identyfikacji,
 zna metody pomiaru podstawowych ryzyk występujących w przedsiębiorstwie
Umiejętności:
 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozpoznania rodzaju ryzyka i oceny skali ryzyka działalności
gospodarczej,
 potrafi zastosować w praktyce narzędzia zabezpieczające przed ryzykiem lub redukujących ryzyko,
 potrafi opisać ryzyko na podstawie sprawozdania finansowego i dokonać jego analizy,
Kompetencje:
 dysponuje dużą wiedzą o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka i potrafi wykorzystać ją w
praktyce,
 docenia znaczenie procesu zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej,
 jest przygotowany do działania w zespołach interdyscyplinarnych, skłonny do dyskusji i przekonywania,
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jest świadomy konieczności doskonalenia wiedzy i poznawania nowych instrumentów zarządzania ryzykiem.

V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Dębski W. [2007], Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa.
2. Sopoćko A. [2005], Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3. Tarczyński W., Mojsiewicz M. [2001], Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Holliwell J. [2001], Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym, K. E. Liber,
Warszawa.
2. Kaczmarek T.T. [2005], Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa
3. Tarczyński W. [2003], Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa
Inne materiały dydaktyczne:
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1.6.2. Metody oceny zdolności kredytowej
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Metody oceny zdolności kredytowej

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:

Język wykładowy:
polski
Rok: III

Semestr: 5

Zarządzanie studia I stopnia
Rachunkowość i zarządzanie finansami

Specjalizacyjny – specjalizacja Zarządzanie finansami w
bankowości i ubezpieczeniach
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: -

RiFwZ-PS2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 3

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Znajomość produktów bankowych i metod analizy finansowej
przedsiębiorstw
Wykład z wykorzystaniem rzutnika , ćwiczenia
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość.
Praca zaliczeniowa – ocena przypadku (na podstawie danych
ze sprawozdań finansowych wybranej firmy)
Katedra Finansów
Prof. dr hab. Mirosław Wypych

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

30

Wykład:

16

Ćwiczenia:

30

Ćwiczenia:

16

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe
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Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

4

Inna forma (jaka):

RAZEM:

66

RAZEM:

36

Praca własna studenta (PWS):

59

Praca własna studenta (PWS):

89

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
akademickim

66

36

2. Przygotowanie się do zajęć

22

49

37

40

125

125

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Produkty kredytowe banku (rodzaje kredytów, skala ryzyka związanego z przeznaczeniem kredytu, kwotą,
okresem kredytowania).

W2

Procedury udzielania kredytów (wnioski kredytowe, umowy kredytowe, monitoring kredytów)

W3

Pojęcie zdolności kredytowej, niezbędność analizowania zdolności kredytowej, źródła informacji o
kredytobiorcy
Identyfikacja czynników ryzyka wpływających na zdolność kredytową (osoby fizyczne, przedsiębiorcy)

W4
W6

Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw (kryteria i zakres oceny)
Wybrane modele analizy wskaźnikowej, modele regresji wielorakiej – Altmana, Gajdki/Stosa, modele
scoringowe)

W7

Ocena zdolności kredytowej w zakresie kredytów konsumpcyjnych.

W8

Analiza porównawcza metod oceny zdolności kredytowej w wybranych bankach

W5

Ćwiczenia
C1

Wprowadzenie do analizy zdolności kredytowej

C2

Analiza finansowa – podstawą dokonywania oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw.

C3

Analiza wskaźnikowa – zadania

C4

Przykład pozytywnej ocena wniosku kredytowego przedsiębiorstwa – studium przypadku

C5

Przykład negatywnej ocena wniosku kredytowego przedsiębiorstwa – studium przypadku

C6

Zasady klasyfikacji kredytów – zadania

C7

Zasady wyliczania rezerw celowych przez bank – zadania

C8

Prezentacja projektów przygotowanych przez studentów
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IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod wg KEK:
K_W03
K_W08
K_W15

Kod wg KEK:
K_U02

K_U03

K_U09
K_U10

Kod wg KEK:

Wiedza:
ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)
Umiejętności:
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach
zawodowych
ma elementarne umiejętności analizy i prognozowania
poziomu i zmian wybranych wielkości i mierników osiągnięć
organizacji
ma elementarne umiejętności identyfikacji uwarunkowań i
kryteriów rozwiązywania typowych problemów organizacji
Kompetencje społeczne:

posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
różnych projektów i ma świadomość możliwego
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu
K_K04
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
użyciu różnych środków przekazu informacji
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
K_K03

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji)

S1A_W03
S1A_W02,
S1A_W03

Analiza
przypadku – praca
pisemna

S1A_W06

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U06

S1A_U06

Analiza
przypadku – praca
pisemna

S1A_U04
S1A_U02,
S1A_U07
Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K05
S1A_K02,
S1A_K03

Analiza przypadku
– praca pisemna

Cele:
Przedstawienie metod oceny zdolności kredytowej jako niezbędnego narzędzia zarządzania ryzykiem kredytowym w
działalności bankowej, leasingowej, kredycie kupieckim.
Wiedza:


zna podstawowe typy produktów kredytowych banku i inne formy kredytowania, oraz związane z nimi czynniki
ryzyka.
 zna podstawowe metody analityczne stosowane w praktyce oceny zdolności kredytowej (analiza wskaźnikowa,
metody dyskryminacyjne).
Umiejętności:


posiada umiejętność zgromadzenia danych odpowiednich dla oceny skali ryzyka kredytowego w zależności od
rodzaju kredytu i klienta,
 umie dobrać metodę analityczną w zależności od skali ryzyka kredytowego i dostępności danych. Umie
przeprowadzić kompletne wnioskowanie analityczne zakończone decyzją kredytową (pozytywną lub negatywną).
Kompetencje:


współpracuje w zespole realizującym projekty.
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dokonuje podziału ról, aby zrealizować ustalone zadania,



ma świadomość zakresu swojej wiedzy i konieczności rozwijania zainteresowań w celu doskonalenia rozwoju
zawodowego,
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Jaworski W.L. (red.), Współczesny bank, Poltext, Warszawa 1999 i późn. wydania
2. Ryżewska S., Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, Twigger, Warszawa 1998.
3. Iwonicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Zaleska M. (red.), Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007.
2. Matuszyk A., Credit scoring, CEDEWU, Warszawa 2008.
3. Bednarski L., Symptomy i ocena zagrożeń sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Sopot 1999.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.6.3. Przedsiębiorstwo na rynku finansowym
OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

I.

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

RiFwZ-PS3

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Katedra Finansów

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie studia I-go stopnia

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Specjalnościowy fakultatywny

Rodzaj modułu kształcenia:
Semestr: IV

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS: 5

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 2

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma weryfikacji efektów kształcenia oraz zasady
zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 1

Znajomość
elementów,
mechanizmów,
zasad
funkcjonowania systemu finansowego w tym banków oraz
przedsiębiorstw oraz rynku finansowego
Wykład z wykorzystaniem rzutnika
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to
formy synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Praca pisemna na postawie referaty (stugium przypadku)
– analiza spółki giełdowej
Katedra Finansów
Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Wypych

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:

St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):
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RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

27

4. Wykonanie projektów

15

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Relacje przedsiębiorstwa z rynkiem finansowym. Rynek finansowy i jego segmenty. Instrumenty rynku
finansowego.

W2

Giełda papierów wartościowych – rola w pozyskiwaniu kapitału przez spółki publiczne i w mechanizmie
transformacji oszczędności w inwestycje..

W3

Pasywne związki przedsiębiorstwa z rynkiem finansowym. Źródła finansowania i formy pozyskiwania
kapitału. Kryteria wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Kapitał i koszt kapitału w
przedsiębiorstwie,

W4

Struktura kapitałowa. Koszt kapitału. Problem optymalizacji struktury kapitałowej. Docelowa struktura
kapitału.

W5

Inwestycje przedsiębiorstwa na rynku finansowym (aktywa finansowe) . Długoterminowe i
krótkoterminowe inwestycje finansowe.

W6

Ewidencja księgowa i wycena bilansowa inwestycji finansowych. Dochód z inwestycji finansowych i
rentowność inwestycji finansowych. Analiza wpływu inwestycji finansowych na wynik netto.

W7

Analiza pasywnych powiązań z rynkiem finansowym na podstawie sprawozdań finansowych konkretnych
spółek giełdowych – studium przypadku (praca w zespołach)

W8

Analiza aktywnych powiązań z rynkiem finansowym na podstawie sprawozdań finansowcych konkretnych
spółek giełdowych – studium przypadku (praca w zespołach).
IV. EFEKTY (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) KSZTAŁCENIA ORAZ CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia (zgodnie z wykazem efektów kształcenia):

Kod wg
KEK
K_W05
K_W12

Wiedza:

Kod KRK:

zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i
konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami
zna wybrane specjalistyczne metody badań w poszczególnych
obszarach działalności organizacji

S2A_W02,
S2A_W06
S2A_W06

Forma
weryfikacji:
Sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna
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K_W13

zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji

S2A_W06

Kod wg
KEK

Umiejętności:

Kod KRK:

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej
wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu
(w powiązaniu ze specjalnością)
potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz
analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia
oraz oceny ich przydatności i skuteczności
umie, w wybranym zakresie, projektować i stosować w zarządzaniu
mierniki dokonań przedsiębiorstwa/organizacji

S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08

Kompetencje społeczne:

Kod KRK

K_U01

K_U06
K_U08
Kod wg
KEK:

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz
K_K03
rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych,
politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych
działań
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku
K_K04
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy osobom
nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):

S2A_U02
S2A_U03

Forma
weryfikacji:

Sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna

S2A_U03
S2A_U06

S2A_K02
S2A_K05
S2A_K03
S2A_K07

Forma
weryfikacji:

Sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna

S2A_K01
S2A_K04

Celem kształcenia jest przedstawienie relacji między przedsiębiorstwem a rynkiem finansowym z punktu widzenia
podejmowania decyzji finansowych dotyczących pozyskiwania kapitału na rynkach finansowych oraz
wykorzystywania rynków finansowych do lokowania nadwyżek finansowych pozostających do dyspozycji
przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne uzupełnione są analizami przypadków na przykładzie konkretnych
przedsiębiorstw realizujących różne strategie finansowe i inwestycyjne.
Wiedza:
 posiada wiedzę na temat roli rynku finansowego w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
 zna kryteria wyboru źródeł pozyskiwania kapitału,
 identyfikuje funkcje inwestycji finansowych w przedsiębiorstwie,
 zna narzędzia analizy pasywnych i aktywnych powiązań przedsiębiorstwa z rynkiem finansowym
Umiejętności:
 umie opisać rolę giełdy papierów wartościowych w gospodarce narodowej,
 potrafi mierzyć koszt kapitału,
 potrafi wykorzystywać w praktyce metody optymalizacji struktury kapitałowej,
 potrafi dokonywać wyceny aktywów finansowych.
Kompetencje:



jest przygotowany do negocjacji w sprawie kontaktów przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi,
posiada umiejętności przekonywania o zasadności właściwych wyboru źródeł pozyskiwania kapitału oraz form
lokowania nadwyżek finansowych,
 docenia potrzebę doskonalenia wiedzy dotyczącej innowacyjnych usług i instrumentów finansowych
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1.
2.

Bielawska A. (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Czechowska D.I. (red.), Instrumenty dłużne w gospodarce CeDeWu, Warszawa 2010.
Gmytrasiewicz M., Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw, DIFIN, Warszawa 2002.

3.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Banaszczuak-Soroka U., Rynki Finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, C.H. Beck.
Warszawa 2012.
1.

Bień W., Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2008.

2. Wypych M. (red.), Instrumenty zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, SWSPiZ, Łódź 2010
Inne materiały dydaktyczne:
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1.6.4. Rachunek kosztów
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Rachunek kosztów

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: V

RiFwZ-PS4

Zarządzanie studia I stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
specjalnościowy, obowiązkowy, specjalność do wyboru
studenta
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 0

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 0

Wiedza i umiejętności zgodne z sylabusem do przedmiotu
Rachunkowość
Wykład konwersatoryjny
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: pisemnej
Zakład Rachunkowości Zarządczej Katedry Rachunkowości
Prof. dr hab. Marian Walczak, Dr Justyna Fijałkowska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57
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RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

22

37

20

20

75

75

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Istota, cele, struktura rachunku kosztów. Miejsce rachunku kosztów w strukturze informacyjnej przedsiębiorstwa

W2

Sposoby klasyfikacji kosztów: Według zasobów. Według produktów finalnych. Według miejsc powstawania
kosztów. Według reagowania kosztów na wolumen produkcji. Według stopnia wykorzystania zdolności
produkcyjnych. Według faz cyklu życia produktu. Według procesów łańcucha wartości.

W3

Rachunek kosztów rzeczywistych, rachunek kosztów normalnych, rachunek kosztów postulowanych,
podmiotowy i przedmiotowy rachunek kosztów

W4

Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych

W5

Rachunki progów rentowności

W6

Rachunek kalkulacyjny kosztów
•
Metody kalkulacji podziałowej
•
Metody kalkulacji doliczeniowej.

W7

Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń

W8

Nowoczesne rachunki kosztów – target costing, keizen costing i ABC.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W04

K_W14

Wiedza:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

zna podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w
odniesieniu do funkcjonowania rynków oraz gospodarowania
w warunkach ograniczonych zasobów
zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne
metody ilościowe a także narzędzia informatyczne

S1A_W02,
S1A_W03,
S1A_W09
S1A_W06

praca pisemna z
obroną
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K_W15

K_W18

Kod wg KEK:
K_U02

K_U04
K_U06

Kod wg KEK:
K_K02

gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i
społecznych
zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)
Umiejętności:
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
posiada elementarne umiejętności związane z samodzielnym
podejmowaniem działalności gospodarczej
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
Kompetencje społeczne:
jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim

S1A_W06

S1A_W07

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U06
praca pisemna z
obroną
S1A_U06
S1A_U02,
S1A_U03

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K02

praca pisemna z
obroną,
aktywność na
zajęciach
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem kursu jest zapoznanie studentów ze stosowanymi w praktyce światowej koncepcjami, metodami i technikami
rachunku kosztów, które mają umożliwić tworzenie informacji o kosztach przychodach i wynikach i tym samym
stanowią niezbędne instrumenty zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami, przedstawienie miejsca rachunku
kosztów w systemie rachunkowości, systemie informacyjnym i systemie zarządzania jednostkami gospodarczymi;
przedstawienie tradycyjnych i współczesnych systemów rachunku kosztów oraz zaprezentowanie możliwości
zastosowań określonych rachunków kosztów w planowaniu, ocenie oraz w procesach podejmowania decyzji.
Wiedza
Student zna miejsce rachunku kosztów w systemie rachunkowości, systemie informacyjnym i systemie zarządzania
przedsiębiorstwem, wie, w jaki sposób podejmować decyzje dzięki informacjom uzyskanym z rachunkowości, zna
tradycyjne systemy rachunków kosztów i posiada podstawową wiedzę o nowoczesnych rachunkach kosztów i
rachunkach decyzyjnych.
Umiejętności
Student umie podejmować decyzje w oparciu o analizę informacji w ramach rachunku kosztów, umie obliczyć koszt
jednostkowy produktu w zależności od rodzaju produkcji, umie zastosować określony rachunek kosztów w planowaniu,
podejmowaniu decyzji, zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Kompetencje
Student jest przygotowany do kierowania organizacją w odniesieniu do podejmowania decyzji w zakresie kosztów i
przychodów oraz opłacalności decyzji dla organizacji biznesowej.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
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Literatura podstawowa przedmiotu:



Sobańska I., (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H.Beck, Warszawa 2009.
Jaruga A., Kabalski P., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa
2010.

Sojak, S., Rachunek kosztów – podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne, SKw P, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Świderska, G.K., (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, definicje, podstawowe problemy,
pytania testowe i zadania sytuacyjne z rozwiązaniami. SKw P, Warszawa 2008.

Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1999.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.6.5. Rachunkowość podatkowa
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Rachunkowość podatkowa

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

Zarządzanie studia I stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
specjalnościowy, obowiązkowy, specjalność do wyboru
studenta
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

RiFwZ-PS5

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 0

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 0

Znajomość podstaw finansów przedsiębiorstwa,
rachunkowości
Wykład, prezentacja projektu
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: pisemnej
Zakład Rachunkowości Finansowej Katedry Rachunkowości
Prof. dr hab. Marian Walczak, Dr Andrzej Jackiewicz

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57
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RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarn
e

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

10

20

4. Wykonanie projektów

16

19

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

16

18

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

W2

W3

W4

W5

Podatki w systemie podatkowym.
 Klasyfikacja podatków.
 Podatki kosztowe.
 Podatki obciążające zysk brutto.
Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
 Podmiot i przedmiot opodatkowania.
 Dochody wolne.
 Dochody zwolnione.
 Przychody w podatku dochodowym od osób prawnych (pdop).
 Przekształcenie przychodów księgowych w przychody podatkowe.
 Przychody księgowe.
 Przychody podatkowe.
 Wyłączenia z przychodów (art. 12 ust 4 pkt. 1 i 2).
Koszty bilansowe a koszty uzyskania przychodu.
 Koszty bilansowe (księgowe) w Zakładowym Planie Kont.
 Zakres pojęciowy kosztów uzyskania przychodów (KUP).
 Koszty nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu (KNKUP).
 Koszty uzyskania przychodu faktycznie poniesione.
 Koszty uzyskania przychodu rozliczane proporcjonalnie.
 Koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami.
 Związek kosztów z osiągniętymi przychodami.
 Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy. Roczne rozliczenie podatku.
Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 Specyfikacja źródeł przychodu (art. 10).
 Przychody z działalności wykonywanej osobiście.
 Rozpoznanie przychodów z działalności gospodarczej (art. 14 updof).
 Wyłączenia z przychodów (art. 14 ust. 3).
 Ustalanie różnic kursowych
Koszty uzyskania przychodów – zakres pojęciowy oraz analiza z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób
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W6

W7

W8

fizycznych (updof).
Koszty w działalności gospodarczej.
Koszty z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, itp.
Koszty pozostałe.
Ustalanie dochodu i podstawy opodatkowania.
 Z działalności gospodarczej.
 Z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, itp.
Rozrachunki z tytułu VAT.
 Zwolnienia w podatku VAT.
 Rejestracja podatników VAT krajowych i UE.
 Ewidencje podatku VAT.
 Dokumentowanie VAT i obowiązek podatkowy.
 Ograniczenia obniżania podatku należnego o podatek naliczony wynikające z art. 88 ust. 3a ustawy.
 Klasyfikacje statystyczne w VAT.
 Zasady rozliczania podatku VAT.
 Dyrektywa 112/WE/2006.
 Orzecznictwo WSA, NSA, ETS i jego rola w rozliczeniach VAT.
Sporządzanie deklaracji podatkowej VAT-7.
 Przeniesienie kwot z rejestrów zakupu i rejestrów sprzedaży.
 Ewidencja rozrachunków z tytułu VAT.
 Sporządzenie VAT -7.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W02
K_W08
K_W18

Kod wg KEK:
K_U02

K_U07

K_U14

Kod wg KEK:
K_K03

Wiedza:

ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów
systemów społecznych i gospodarczych
zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)
Umiejętności:
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji
ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
normami i standardami w procesach zarządzania (planowania,
organizowania, motywowania i kontroli)

Kompetencje społeczne:
posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji

Kod KRK:

S1A_W01,
S1A_W02
S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W07

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
zadania
zespołowe z
indywidualną
kontrolą
osiągnięć
test wiedzy,
zadanie
praktyczne

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U06

zadania
praktyczne
Prezentacja
zadania
projektowe
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
S1A_U05

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K05

zadania
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różnych projektów i ma świadomość możliwego
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji

praktyczne
zadania
zespołowe z
indywidualną
kontrolą
osiągnięć
praca pisemna z
obroną

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Tłumaczyć i rozpoznawać wybrane przepisy prawa podatkowego pod katem rozliczeń podatkowych. Analizować
interpretacje podatkowe i orzecznictwa sądowe WSA, NSA, ETS. Rozpoznawać ryzyko podatkowe. Tworzyć rzetelne
podstawy rozliczeń podatkowych.
Wiedza
Student ma podstawową wiedzę na temat systemu podatkowego, w tym podatków dochodowych i podatku od towarów
i usług.
Umiejętności
Student potrafi rozpoznać przychody i koszty podatkowe, ustalić dochód do opodatkowania i dokonać rozliczenia
podatku VAT w deklaracji VAT-7.
Kompetencje
Student ma świadomość złożonego procesu rozliczeń podatkowych ( PDOP, PDOF, VAT, ) i konieczność
systematycznego dokształcania się w tym zakresie.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Bielęda T., Kończał H., Rybacka K., Liniecka M., VAT w pytaniach i odpowiedziach, Poradnik na 2012r.,
wyd. Gofin, Gorzów Wlkp. 2012.

Kosacka-Łędzewicz D., Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych, Unimex, 2012.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do ustawy o VAT.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Kubacki R., Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych, Unimex, 2010.
Kosacka-Łędzewicz D., Olszewski B., VAT w 2011r. Zmiany od stycznia 2011r., D&K, Edukacja i Consulting
, Białystok 2011.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.6.6. Rachunkowość w postępowaniu upadłościowym
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Rachunkowość w postępowaniu upadłościowym

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

Stacjonarne: 2

Zarządzanie studia I stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
specjalnościowy, obowiązkowy, specjalność do wyboru
studenta
ECTS: 3

ECTS (bezpośredni udział):

RiFwZ-PS6

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:

Kod przedmiotu:

Data aktualizacji sylabusu:
ECTS (zajęcia praktyczne): maj 2012

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 0

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 0

Wiedza i umiejętności zgodne sylabusami do przedmiotów:
Ekonomia, Rachunkowość, Rachunkowość finansowa,
Prawo w gospodarce
Wykład / konwersatorium
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: pisemnej
Zakład Analizy Finansowej Katedry Rachunkowości
Prof. dr hab. Marian Walczak, dr Sławomir Jędrzejewski

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57
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RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

28

43

14

14

75

75

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Wprowadzenie do rachunkowości podmiotów w warunkach sanacji lub upadłości


Problemy w rachunkowości podmiotów nie działających według zasady kontynuacji działalności.



Analiza sytuacji finansowej podmiotu na potrzeby badania zagrożenia utraty zdolności do kontynuacji
działalności.

W2

Aspekty formalnoprawne w warunkach polskich:
•
Przesłanki i cel ogłoszenia upadłości.
•
Składanie wniosku o ogłoszenie upadłości.
•
Ogłaszanie upadłości.

W3

Aspekty formalnoprawne w warunkach polskich:
•
Fazy postępowania upadłościowego.
•
Skutki ogłoszenia upadłości (w stosunku do upadłego i jego majątku).
•
Organy postępowania upadłościowego

W4

Wpływ ogłoszenia upadłości na konieczność sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający
ogłoszenie upadłości:
•
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego.
•
Składniki sprawozdania finansowego.
•
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego po ogłoszeniu
upadłości
•
Inwentaryzacja (terminy zasady i osoby odpowiedzialne).

W5

Niezbędne operacje w księgach rachunkowych po ogłoszeniu upadłości

W6

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w trakcie trwania postępowania upadłościowego i na dzień jego
zakończenia - zasady wyceny i prezentacji majątku i kapitałów.

W7

Sprawozdania finansowe w trakcie trwania postępowania upadłościowego i na dzień jego zakończenia:


Terminy sporządzania sprawozdań finansowych.



Osoby odpowiedzialne za sporządzanie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych.
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W8



Składniki sprawozdań finansowych.



Ogłaszanie sprawozdań finansowych.

Metody wyceny przedsiębiorstw i ich majątku na potrzeby sporządzania sprawozdań finansowych po ogłoszeniu
upadłości.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W03

K_W14

K_W17

Kod wg KEK:
K_U02

K_U03

K_U14

K_U15

Kod wg KEK:

Wiedza:

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne
metody ilościowe a także narzędzia informatyczne
gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i
społecznych
zna podstawowe przepisy prawa, w tym prawa
gospodarczego, regulujące funkcjonowanie organizacji
Umiejętności:
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach
zawodowych
ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
normami i standardami w procesach zarządzania (planowania,
organizowania, motywowania i kontroli)
ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
przepisami prawa oraz wybranymi standardami systemów
zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i
rozwiązań
Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

S1A_W03

test wiedzy,
zadanie
zespołowe z
indywidualną
kontrolą
osiągnięć

S1A_W06

S1A_W07,
S1A_W10
Kod KRK:
S1A_U06

S1A_U06

Metoda (forma)
weryfikacji
test wiedzy,
zadanie
zespołowe z
indywidualną
kontrolą
osiągnięć

S1A_U05

S1A_U05

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu S1A_K02,
zadanie
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
S1A_K03
zespołowe z
użyciu różnych środków przekazu informacji
indywidualną
kontrolą
K_K06
rozumie potrzebę postępowania etycznego w ramach
S1A_K04
osiągnięć
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K04

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zapoznanie studentów z problematyka upadłości przedsiębiorstw jak również sporządzania sprawozdań finansowych w
warunkach odrzucenia możliwości kontynuacji działalności pod kątem terminów, zasad wyceny i prezentacji i ich
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zatwierdzania.
Wiedza
Po zakończeniu przedmiotu student będzie potrafił rozpoznać podmiot zagrożony upadłością, posiadał wiedzę, w
którym momencie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Będzie wiedział w jakim sądzie i jakie dokumenty
należy złożyć aby zainicjować rozpoczęcie postępowania upadłościowego.
Umiejętności
Po zakończeniu kursu student będzie posiadał umiejętność sporządzenia sprawozdania finansowego po ogłoszeniu
upadłości.
Kompetencje
Po zakończeniu zajęć student będzie rozumiał cel i znał specyfikę postępowania upadłościowego
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z pózn. zm.).

Ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z pózn. zm).

Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z pózn. zm.).
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Jaruga A., Martyniuk T. (red.), Komentarz do ustawy o rachunkowości. MSSF – KSR – Podatki, Wydanie IV
zmienione, ODDK, Gdańsk 2010.

Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, ODDK, Gdańsk
2008.

Prusak B. (red.), Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Difin 2007.
Inne materiały dydaktyczne:
Dokumentacja postępowania upadłościowego wybranych przedsiębiorstw, raport z wyceny upadłego przedsiębiorstwa,
propozycje układowe przedsiębiorstwa w upadłości z możliwością zawarcia układu.
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1.6.A. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji „zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa”
1.6.7. Strategiczne decyzje finansowe w przedsiębiorstwie
OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

I.

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Strategiczne decyzje finansowe w
przedsiębiorstwie

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek

RiFwZ -FP-SP1

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie
studia I-go stopnia, stacjonarne/ niestacjonarne

Nazwa specjalności:

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Język wykładowy:
polski
Rok: II

Specjalnościowy
fakultatywny
Data aktualizacji sylabusu: maj 2012
ECTS: 3

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne:

Niestacjonarne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Znajomość systemu finansowego przedsiębiorstwa i
sprawozdawczości finansowej

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika

Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość:

Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.

Forma weryfikacji efektów kształcenia oraz zasady
zaliczania przedmiotu:

Egzamin. Paca pisemna.

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:

Katedra Finansów

Osoba koordynująca przedmiot:

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Wypych

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:

St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

16
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Konsultacje przedmiotowe
Egzaminy i zaliczenia w sesji

Konsultacje przedmiotowe
3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

5

10

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

25

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Podejście strategiczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
(konkurencja, rozwój, cele). Pojmowanie i formułowanie strategii przedsiębiorstwa - typy zachowań
strategicznych. Ocena strategicznych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.

W2

Źródła informacji w podejmowaniu decyzji finansowych z uwzględnieniem modyfikacji
sprawozdawczości finansowej.

W3

Strategia finansowa i strategiczne decyzje finansowe w przedsiębiorstwie: Istota strategii finansowej
przedsiębiorstwa. Strategia finansowa a cel główny przedsiębiorstwa. Rodzaje i obszary strategicznych
decyzji w obszarze finansów przedsiębiorstwa.

W4

Strategia finansowa a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Uwarunkowania i zasady podejmowania
decyzji finansowych o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.

W5

Strategiczne decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa: Struktura majątkowa i jej związek z wynikami
finansowymi. Cele inwestowania i rodzaje decyzji inwestycyjnych. Decyzje inwestycyjne w kontekście
celu głównego przedsiębiorstwa. Inwestowanie rzeczowe i finansowe - wybrane problemy analizy
opłacalności.

W6

Dźwignia operacyjnej i operacyjny próg rentowności: istota, pomiar znaczenie w podejmowaniu decyzji
operacyjnych i inwestycyjnych.

W7

Strategiczne decyzje dotyczące finansowania przedsiębiorstwa: Struktura kapitałowa i jej związek z
wynikami finansowymi. Optymalizacja struktury kapitałowej a ryzyko i cel główny przedsiębiorstwa.

W8

Wykorzystanie dźwigni finansowej w podejmowaniu decyzji. Podział zysku i polityka dywidendy w
spółkach akcyjnych - punkt widzenia menedżerów, akcjonariuszy i inwestorów.
IV. EFEKTY (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) KSZTAŁCENIA ORAZ CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia (zgodnie z wykazem Efektów kształcenia):
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Kod wg
KEK
K_W05

K_W11

K_W13
Kod wg
KEK
K_U01

K_U03

K_U06
Kod wg
KEK

Wiedza:

Kod KRK:

zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i
konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami
ma wiedzę na temat zastosowania wybranych zaawansowanych
metod
statystycznych,
ekonometrycznych
oraz
narzędzi
informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych w
organizacji
zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji

S2A_W02,
S2A_W06

Umiejętności:

Kod KRK:

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej
wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu
(w powiązaniu ze specjalnością)
potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną,
wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk pokrewnych
zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz
analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia
oraz oceny ich przydatności i skuteczności

S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08

Kompetencje społeczne:

Kod KRK

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz
K_K03
rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych,
politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych
działań
rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego
zdobywania
i
doskonalenia
wiedzy
oraz
umiejętności
K_K05
profesjonalnych w warunkach procesów integracyjnych w Europie i
globalizacji
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):

S2A_W06

Forma
weryfikacji

Zaliczenie
pisemne

S2A_W06
Forma
weryfikacji

Dyskusja,
Zaliczenie
pisemne

S2A_U02,
S2A_U03

S2A_K02,
S2A_K05
S2A_K03
S2A_K07
S2A_K01
S2A_K06
S2A_K02

Forma
weryfikacji

Dyskusja,
zaliczenie
pisemne

Cele:
Celem kształcenia jest nauczenie studentów podejmowania strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.
Po prezentacji zasad formułowania strategii i charakterystyce różnych typów zachowań strategicznych studenci
zostają zapoznani z podstawowymi rodzajami strategii finansowych i odpowiadających im decyzji. Posługując się
instrumentami zarządzania finansowego rozwiązują problemy strategiczne podporządkowane realizacji celu
głównego przedsiębiorstwa
Wiedza:


interpretuje finansowe cele przedsiębiorstwa,



zna zasady formułowania strategii przedsiębiorstwa,



zna podstawowe instrumenty finansowe użyteczne w podejmowaniu decyzji finansowych.

Umiejętności:


potrafi identyfikować obszary strategicznych decyzji finansowych,



potrafi wykorzystać instrumenty zarządzania finansowego w podejmowaniu decyzji strategicznych,



umie ocenić wpływ ryzyka operacyjnego i finansowego na działalność i wyniki przedsiębiorstwa

Kompetencje:
 rozumie znaczenie strategii w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
 docenia znaczenie wpływu otoczenia przedsiębiorstwa na jego działalność i możliwości rozwojowe,
 jest przygotowany do pracy w zespole przygotowującym strategię przedsiębiorstwa,
 rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności .
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
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Literatura podstawowa przedmiotu:
1. W. Szczęsny [red.], Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
2. E. A. Helfert – Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
3. M. Wypych [red.] Instrumenty zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, SWSPiZ, Łódź 2010.
1.
2.

Jog V., Suszyński C. - Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 2004.
M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.

Inne materiały dydaktyczne:
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1.6.8. Metody analizy zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem
I.

OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Metody analizy zagrożenia przedsiębiorstwa
bankructwem

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek

Kod przedmiotu:

RiFwZ-FP-SP2

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie
studia I-go stopnia, stacjonarne/ niestacjonarne

Nazwa specjalności:

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Język wykładowy:
polski
Rok: II

Specjalizacja: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III

Stacjonarne: 2

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS: 3

ECTS (bezpośredni udział):

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 0

Niestacjonarne: 0

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Znajomość systemu finansowego przedsiębiorstwa i
sprawozdawczości finansowej

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika

Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość:

Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.

Forma weryfikacji efektów kształcenia oraz zasady
zaliczania przedmiotu:

Egzamin. Praca pisemna

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:

Katedra Finansów

Osoba koordynująca przedmiot:

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Wypych

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:

St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2
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Inna forma (jaka):

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

15

10

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

15

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Otoczenie przedsiębiorstwa. Finansowe cele przedsiębiorstwa - punkt widzenia menedżerów, właścicieli,
wierzycieli. Zagrożenie ryzykiem.

W2

Sprawozdania finansowe jako źródło informacji w ocenie sytuacji finansowej. Relacje i wskaźniki
wykorzystywane do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Zjawisko upadłości i prawne jej uwarunkowania. Upadłość a bankructwo – przesłanki trudnej sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa i symptomy zagrożenia bankructwem

W3
W4

System wczesnego ostrzegania jako metoda prognozowaniu bankructwa. Rys historyczny i podstawowe
założenia. Procedura konstrukcji modelu oceny zagrożenia bankructwem.

W5

Światowe i krajowe modele analizy dyskryminacyjnej w badaniu zagrożenia bankructwem.
Charakterystyka i analiza porównawcza.

W6

Bankowe metody oceny ryzyka kredytowego jako system wczesnego ostrzegania. Analiza scoringowe
osób fizycznych i przedsiębiorstw.
Praktyczne aspekty wykorzystania metod wczesnego ostrzegania przed bankructwem – analiza
przypadków
Statystyczna analiza przyczyn upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Makroekonomiczne konsekwencje
bankructw przedsiębiorstw.

W7
W8

IV. EFEKTY (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) KSZTAŁCENIA ORAZ CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia (zgodnie z wykazem Efektów kształcenia):
Kod wg
KEK
K_W04

K_W05

Wiedza:
zna wybrane skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i
zarządcze zjawisk kulturowych w skali organizacji i instytucji (w
kontekście wiodących ujęć teoretycznych właściwych dla dyscypliny
zarządzanie)
zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i
konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami

Kod KRK:
S2A_W01,
S2A_W02
S2A_W02,
S2A_W06

Forma
weryfikacji
Dyskusja.
Zaliczenie
pisemne
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K_W11

K_W13
Kod wg
KEK
K_U01

K_U06

K_U07

K_U10
Kod wg
KEK

K_K03

K_K05

ma wiedzę na temat zastosowania wybranych zaawansowanych
metod
statystycznych,
ekonometrycznych
oraz
narzędzi
informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych w
organizacji
zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji

S2A_W06
S2A_W06

Umiejętności:

Kod KRK:

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej
wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu
(w powiązaniu ze specjalnością)
potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz
analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia
oraz oceny ich przydatności i skuteczności
posiada umiejętności modelowania i przewidywania przebiegu
wybranych procesów w organizacji lub instytucji przy użyciu
niektórych zaawansowanych metod ekonometrycznych i narzędzi
informatycznych
potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji
strategicznych oraz proponować niektóre procedury rozstrzygnięć z
wykorzystaniem wybranych zaawansowanych metod i narzędzi
wspomagających procesy podejmowania decyzji

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08

Kompetencje społeczne:

Forma
weryfikacji

S2A_U02,
S2A_U03
S2A_U04,
S2A_U03,
S2A_U01,
S2A_U02

Dyskusja,
Zaliczenie
pisemne

S2A_U07,
S2A_U04
Kod KRK

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz
rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych,
politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych
działań
rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego
zdobywania
i
doskonalenia
wiedzy
oraz
umiejętności
profesjonalnych w warunkach procesów integracyjnych w Europie i
globalizacji

S2A_K02,
S2A_K05,
S2A_K03,
S2A_K07
S2A_K01,
S2A_K06,
S2A_K02

Forma
weryfikacji

Dyskusja,
Zaliczenie
pisemne

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele:
Przedsiębiorstwa zagrożone są bankructwem. Celem kształcenia jest nauczenie studentów analizy sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa pod kątem oceny zagrożenie bankructwem. Posługując się instrumentami zarządzania
finansowego, bazując na sprawozdaniach finansowych konkretnych przedsiębiorstw, studenci wykorzystują metody
analizy dyskryminacyjnej i na tej podstawie rozpoznają sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie.
Wiedza:
 posiada wiedzę w zakresie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 rozumie istotę upadłości i bankructwa i ma orientację na temat ich przyczyn,
 docenia potrzebę oceny zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem,
 zna instrumenty zarządzania finansowego umożliwiające oceną zagrożenia bankructwem.
Umiejętności:
 potrafi identyfikować sytuacje zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem,
 potrafi wykorzystać instrumenty zarządzania finansowego do oceny zagrożenia bankructwem,
 potrafi interpretować wyniki analizy i wskazać kierunki usprawnień zapobiegające bankructwu,
Kompetencje:





docenia znaczenie badania zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem,
jest przygotowany do pracy w zespole stosującym systemy zagrożenia bankructwem ,
posiada predyspozycje do przekonywania o potrzebie dokonywania zmian,
wykazuje odpowiedzialność za rezultaty prowadzonych analiz .

V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem [red.], M. Walczak, Difin, Warszawa 2008.
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2. Instrumenty zarządzania finansami w przedsiębiorstwie [red.] M. Wypych, SWSPiZ, Łódź 2010
3. Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, (red. ) E. Mączyńska, SGH, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, Difin, Warszawa 2002.
2. Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw (red.) B. Prusak, Difin, Warszawa 2007
3. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.6.9. Analiza czynnikowa rentowności i wartości przedsiębiorstwa
II. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Analiza czynnikowa rentowności i wartości
przedsiębiorstwa

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek

Kod przedmiotu:

RiFwZ-FP-SP3

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie
studia I-go stopnia, stacjonarne/ niestacjonarne

Nazwa specjalności:

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Język wykładowy:
polski
Rok: II

Specjalizacja: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: IV

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS: 3

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne:

Niestacjonarne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Znajomość systemu finansowego przedsiębiorstwa i
sprawozdawczości finansowej

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika

Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość:

Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.

Forma weryfikacji efektów kształcenia oraz zasady
zaliczania przedmiotu:

Praca pisemna

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:

Katedra Finansów

Osoba koordynująca przedmiot:

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Wypych

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:

St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2
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Inna forma (jaka):

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

15

10

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

15

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Otoczenie przedsiębiorstwa oraz jego sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło danych
dotyczących możliwości kontynuowania przez niego działalności gospodarczej i szans dalszego rozwoju.

W2

Rentowność jako wyznacznik realizacji głównego celu przedsiębiorstwa. Metody pomiaru rentowności
przedsiębiorstwa w różnych przekrojach.

W3

Analiza porównawcza i czynnikowa poziomu rentowności. Wykorzystanie analizy wrażliwości do
prognozowania wzrostu rentowności

W4

Wartość przedsiębiorstwa jako cel finansowy działalności przedsiębiorstwa w ujęciu długoterminowym.
Determinanty kształtujące wartość przedsiębiorstwa

W5

Metody szacowania wartości przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem ekonomicznej wartości
dodanej.

W6

Relacje między rentownością a wartością przedsiębiorstwa.

W7

Analiza czynnikowa wartości przedsiębiorstwa – kapitał i koszt kapitału, stopa dyskontowa.
Analiza przypadków na przykładzie konkretnych przedsiębiorstw

W8

IV. EFEKTY (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) KSZTAŁCENIA ORAZ CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia (zgodnie z wykazem Efektów kształcenia):
Kod wg
KEK

Wiedza:

Kod KRK:

Forma
weryfikacji

K_W04

zna wybrane skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i
zarządcze zjawisk kulturowych w skali organizacji i instytucji (w
kontekście wiodących ujęć teoretycznych właściwych dla dyscypliny
zarządzanie)

S2A_W01,
S2A_W02

Dyskusja.
Zaliczenie
pisemne
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K_W11

K_W13
Kod wg
KEK
K_U01

K_U06
K_U08

K_U10
Kod wg
KEK

ma wiedzę na temat zastosowania wybranych zaawansowanych
metod
statystycznych,
ekonometrycznych
oraz
narzędzi
informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych w
organizacji
zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji

S2A_W06
S2A_W06

Umiejętności:

Kod KRK:

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej
wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu
(w powiązaniu ze specjalnością)
potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz
analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia
oraz oceny ich przydatności i skuteczności
umie, w wybranym zakresie, projektować i stosować w zarządzaniu
mierniki dokonań przedsiębiorstwa/organizacji
potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji
strategicznych oraz proponować niektóre procedury rozstrzygnięć z
wykorzystaniem wybranych zaawansowanych metod i narzędzi
wspomagających procesy podejmowania decyzji

S2A_U06,
S2A_U07
S2A_U08

Kompetencje społeczne:

Kod KRK

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz
K_K03
rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych,
politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych
działań
rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego
zdobywania
i
doskonalenia
wiedzy
oraz
umiejętności
K_K05
profesjonalnych w warunkach procesów integracyjnych w Europie i
globalizacji
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia): :.
K_K02

S2A_U02
S2A_U03
S2A_U03
S2A_U06

Forma
weryfikacji

Dyskusja,
Zaliczenie
pisemne

S2A_U07
S2A_U04
Forma
weryfikacji

S2A_K02,
S2A_K03
S2A_K02,
S2A_K05
S2A_K03
S2A_K07

Dyskusja,
zaliczenie
pisemne

S2A_K01,
S2A_K06
S2A_K02

Cele :
Zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami analizy rentowności oraz wartości z punktu widzenia
podejmowania strategicznych decyzji finansowych
Wiedza:


posiada wiedzę w zakresie metod oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,



zna instrumenty zarządzania finansowego umożliwiające pomiar rentowności i wartości firmy,



posiada wiedzę na temat znaczenia rentowności i wartości w podejmowaniu decyzji strategicznych.

Umiejętności:


potrafi wykorzystać instrumenty zarządzania finansowego do pomiaru rentowności i wartości,



potrafi interpretować wyniki analizy i wskazać kierunki poprawy rentowności i wzrostu wartości,



potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji strategicznych

Kompetencje:


jest przygotowany do pracy indywidualnej i w zespole,



reprezentuje podejście systemowe w podejściu do rozwiązywania problemów strategicznych ,



wykazuje odpowiedzialność za rezultaty prowadzonych analiz .

V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
2. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007.
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3. Walczak M.(red.), Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
4. Waśniewski T. Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Helfert E.A., Technika analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
2. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN, Warszawa 2008.
3. Wypych M. (red.), Instrumenty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, SWSPiZ, Łódź 2010
Inne materiały dydaktyczne:
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1.6.10. Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie
III. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

SiFwZ-FP-SP4

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie
studia I-go stopnia, stacjonarne/ niestacjonarne

Nazwa specjalności:

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Język wykładowy:
polski
Rok: II

Specjalizacja: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: IV

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne:

Niestacjonarne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Znajomość systemu finansowego przedsiębiorstwa i
sprawozdawczości finansowej

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika

Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość:

Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.

Forma weryfikacji efektów kształcenia oraz zasady
zaliczania przedmiotu:

Egzamin. Praca pisemna

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:

Katedra Finansów

Osoba koordynująca przedmiot:

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Wypych

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:

St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe
Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

16

Konsultacje przedmiotowe
3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Inna forma (jaka):
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RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

15

10

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

15

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Znaczenie kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem – kapitał jako źródło tworzenia
wartości i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

W2

Determinanty kształtowania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa – koszt kapitału w przedsiębiorstwie.

W3

Rzeczowy majątek trwały – pomiar, ewidencja procesy zużycia, amortyzacja, dekapitalizacja, ocena
efektywności gospodarowania.

W4

Strategie kapitałowe przedsiębiorstwa – reprodukcja kapitału trwałego, ryzyko inwestycyjne, finansowanie
przedsięwzięć inwestycyjnych

W5

Finansowy majątek trwały – funkcje, ewidencja, wycena, wpływ na wynik finansowy

W6

Kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie – pomiar, znaczenie w zabezpieczeniu płynności finansowej.

W7

Strategie zarządzania kapitałem obrotowym – rodzaje, identyfikacja, determinanty wyboru.

W8

Praktyczne aspekty zarządzania kapitałem obrotowym – analiza przypadków.
IV. EFEKTY (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) KSZTAŁCENIA ORAZ CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia (zgodnie z wykazem Efektów kształcenia):

Kod wg
KEK
K_W04
K_W12
K_W13
K_W15

Wiedza:
zna wybrane skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i
zarządcze zjawisk kulturowych w skali organizacji i instytucji (w
kontekście wiodących ujęć teoretycznych właściwych dla dyscypliny
zarządzanie)
zna wybrane specjalistyczne metody badań w poszczególnych
obszarach działalności organizacji
Zna współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania
dokonaniami przedsiębiorstwa
posiada wiedzę dotyczącą podstaw i znaczenia procesów
restrukturyzacyjnych i odnowy strategicznej organizacji

Kod KRK:

Forma
weryfikacji

S2A_W01,
S2A_W02
S2A_W06

Dyskusja.
Zaliczenie
pisemne

S2A_W06
S2A_W08
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Kod wg
KEK
K_U01

K_U06

K_U10

K_U11

Umiejętności:

Kod KRK:

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej
wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu
(w powiązaniu ze specjalnością)
potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz
analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia
oraz oceny ich przydatności i skuteczności
potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji
strategicznych oraz proponować niektóre procedury rozstrzygnięć z
wykorzystaniem wybranych zaawansowanych metod i narzędzi
wspomagających procesy podejmowania decyzji
posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji i krytycznej
oceny możliwych wariantów strategii organizacji

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08

S2A_U07,
S2A_U03

Kompetencje społeczne:

Kod KRK

Kod wg
KEK

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz
K_K03
rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych,
politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych
działań
rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego
zdobywania
i
doskonalenia
wiedzy
oraz
umiejętności
K_K05
profesjonalnych w warunkach procesów integracyjnych w Europie i
globalizacji
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):

S2A_U02,
S2A_U03
S2A_U07,
S2A_U04

Forma
weryfikacji

Dyskusja,
Zaliczenie
pisemne

Forma
weryfikacji

S2A_K02,
S2A_K05,
S2A_K03,
S2A_K07
S2A_K01,
S2A_K06,
S2A_K02

Cele:
Przedsiębiorstwo chcą dostosować się do otoczenia, aby przetrwać i rozwijać się powinno realizować zrównoważony
rozwój, dla którego koniecznym warunkiem staje się odpowiednia strategia kapitałowa. Celem kształcenia jest
przedstawienie roli kapitału w realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa i poznanie różnych strategii
zarządzania zarówno kapitałem trwałym rzeczowym i finansowym), jak i kapitałem pracującym.
Wiedza:
 posiada wiedzę w zakresie pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwo,
 rozróżnia funkcje kapitału rzeczowego i kapitału finansowego,
 ma wiedzę na temat ryzyka inwestycyjnego i metod jego kwantyfikacji,
 zna procedury analizy strategicznej.
Umiejętności:
 potrafi dokonać wyboru korzystnych dla przedsiębiorstwa źródeł pozyskiwania kapitału,
 potrafi diagnozować strukturę kapitałową i krytycznie oceniać warianty jej optymalizacji,
 potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji dotyczących zagospodarowania kapitału.
Kompetencje:
 jest przygotowany do pracy indywidualnej i w zespole ,
 wykazuje kreatywność i posiada predyspozycje do przekonywania o potrzebie dokonywania zmian,
 wykazuje odpowiedzialność za rezultaty prowadzonych analiz .
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J., Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007.
2. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007,
3. Gmytrasiewicz M., Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2002.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Ickiewicz J., Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwie, SHG, Warszawa 2004.
2. Szczęsny W. (red.), Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, C.H.Beck, , Warszawa 2003.
3. Iwin J., Kapitał amortyzacyjny w przedsiębiorstwie, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.6.B. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji „zarządzanie finansami w bankowości i
ubezpieczeniach”
1.6.11. Instytucje finansowe
OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

I.
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Instytucje finansowe

RiFwZ-FBU-SP1

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie
studia I-go stopnia, stacjonarne/ niestacjonarne

Nazwa specjalności:

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu kształcenia:

Rok: II

Semestr: III

Kierunkowy / specjalnościowy
Obowiązkowy / fakultatywny
ECTS: 3

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne:

Niestacjonarne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Znajomość elementów i zasad funkcjonowania systemu
finansowego i mechanizmów jego funkcjonowania
(makroekonomia i finanse, bankowość, ubezpieczenia,
rynki finansowe.)

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika

Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to
formy synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.

Forma weryfikacji efektów kształcenia oraz zasady
zaliczania przedmiotu:

Praca pisemna

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:

Katedra Finansów

Osoba koordynująca przedmiot:

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Wypych

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:

St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

16
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Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

15

10

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

15

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia:
Wykład
System finansowy i jego segmenty. Istota systemu finansowego i jego znaczenie w gospodarce
narodowej. Transformacja oszczędności w inwestycje. Nadzór nad systemem finansowym.
Banki – instytucje kredytowe. Istota i specyfika banku. System bankowy – bank centralny, banki
komercyjne.

W1
W2

Rodzaje i funkcje banków komercyjnych. Podstawowe operacje i produkty bankowe. Procedury
kredytowe.
Krajowa Izba Rozliczeniowa – organizacja i systemy rozliczeń międzybankowych. Pieniądz
elektroniczny .

W3
W4
W5

Instytucje ubezpieczeniowe. Pojęcie, funkcje i rodzaje ubezpieczeń. Ubezpieczenia gospodarcze.
Zakłady ubezpieczeń, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

W6

Podstawowe produkty ubezpieczeniowe. Konstrukcja składki w ubezpieczeniach
Współpraca banków i firm ubezpieczeniowych.

W7

Ubezpieczenia społeczne. Organizacja systemu ubezpieczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Konstrukcja składki w ubezpieczeniach społecznych.
Instytucje parabankowe. Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

W8

gospodarczych.

IV. EFEKTY (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) KSZTAŁCENIA ORAZ CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia (zgodnie z wykazem Efektów kształcenia):
Kod wg
KEK

Wiedza:

Kod KRK:

Forma
weryfikacji
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K_W01
K_W05

K_W11

K_W12

Interpretuje
treści
współczesnych
doktryn
społecznych,
ekonomicznych i teorii przedsiębiorstwa posługując się terminologią
naukową na rozszerzonym poziomie
zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i
konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami
ma wiedzę na temat zastosowania wybranych zaawansowanych
metod
statystycznych,
ekonometrycznych
oraz
narzędzi
informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych w
organizacji
zna wybrane specjalistyczne metody badań w poszczególnych
obszarach działalności organizacji

Kod wg
KEK
K_U02

K_U08

Umiejętności:
posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i
procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy
zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i
metodycznych
Posiada umiejętność projektowania i stosowania w zarządzaniu
systemu mierników dokonań przedsiębiorstwa/organizacji

S2A_W01
S2A_W02
S2A_W02,
S2A_W06

Zaliczenie
pisemne

S2A_W06
S2A-W06
Kod KRK:
S2A_U01,
S2A_U02

S2A_U03
S2A_U06

Forma
weryfikacji
Dyskusja,
Zaliczenie
pisemne

Kod wg
KEK

Kompetencje społeczne:

Kod KRK

Forma
weryfikacji

K_K03

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz
rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych,
politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych
działań

S2A_K02,
S2A_K05
S2A_K03
S2A_K07

Dyskusja,
zaliczenie
pisemne

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):.
Cele:
Instytucje finansowe zajmują ważne miejsce w strukturze podmiotowej gospodarki narodowej. Celem kształcenia
jest zaznajomienie studentów z organizacją i funkcjonowaniem podstawowych instytucji finansowych i ich roli w
transformacji oszczędności w inwestycje
Wiedza:
 docenia znaczenie instytucji finansowych w funkcjonowaniu gospodarki narodowej,


zna podstawowe produkty oferowane przez instytucje finansowe,



posiada wiedzę na temat sieci bezpieczeństwa funkcjonowania instytucji finansowych.

Umiejętności:
 umie opisać funkcje instytucji finansowych,


potrafi ocenić atrakcyjność ofert produktów banków i firm ubezpieczeniowych,



umie objaśnić ryzyko związane z korzystaniem usług instytucji para bankowych.

Kompetencje:
 jest przygotowany do wykonywania prostych czynności bankowych i ubezpieczeniowych,


ma świadomość ryzyka związanego z korzystaniem z usług instytucji finansowych,



docenia znaczenie współpracy między instytucjami finansowymi.

V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Czechowska I.D., Procesy integracji sektora bankowego i ubezpieczeniowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2004.
2. U. Banaszczak-Soroka, Rynki finansowe, instytucje, uczestnicy, C.H. Beck, warszawa 2012.
2. Flejterski S., Świecka B (red.) Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. J. Czekaj (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.
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2. M. Marcinkowska, Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
3. Iwanicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, SGH, Warszawa

Inne materiały dydaktyczne:
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1.6.12. Polityka lokacyjna banków i zakładów ubezpieczeń
I.

OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Polityka lokacyjna banków i zakładów
ubezpieczeń

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Kod przedmiotu:

RiFwZ-FBU-SP2

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie
studia I-go stopnia, stacjonarne/ niestacjonarne

Nazwa specjalności:

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu kształcenia:

Rok: II

Semestr: III

Kierunkowy / specjalnościowy
Obowiązkowy / fakultatywny
Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS: 3

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne:

Niestacjonarne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Znajomość elementów i zasad funkcjonowania systemu
finansowego i mechanizmów jego funkcjonowania
(makroekonomia i finanse, bankowość, ubezpieczenia,
rynki finansowe.)

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika

Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to
formy synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.

Forma weryfikacji efektów kształcenia oraz zasady
zaliczania przedmiotu:

Praca pisemna

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:

Katedra Finansów

Osoba koordynująca przedmiot:

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Wypych

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:

St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe
Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

Konsultacje przedmiotowe
3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2
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Inna forma (jaka):

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

15

10

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

15

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia)
Wykład
W1

Działalność bankowa i ubezpieczeniowa w systemie finansowym państwa. Miejsce sektora bankowego i
ubezpieczeniowego w strefie usług finansowych

W2

Charakterystyka instytucji bankowych i ubezpieczeniowych w Polsce. Specyfika działalności banków,
firm ubezpieczeniowych.

W3

Problemy lokacji zasobów funduszowych. Mechanizm transformacji oszczędności w inwestycje. Wpływ
inflacji na finansowanie inwestycji.

W4

Znaczenie polityki lokacyjnej dla akumulacji kapitału. Dywersyfikacja rozwiązań instrumentalnych
rynku inwestycyjnego.

W5

Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w roli inwestora na rynku finansowym. Skutki podatkowe dla
podmiotów dokonujących lokat finansowych. Aktywność lokacyjna banków, firm ubezpieczeniowych.

W6

Efektywność działalności inwestycyjnej sektora bankowo-ubezpieczeniowego. Działalność lokacyjna w
ramach sprawozdań przepływu środków pieniężnych. Znaczenie przychodów i kosztów z działalności
lokacyjnej w ustalaniu wyniku finansowego.

W7

Ryzyko w działalności inwestycyjnej. Współczynnik wypłacalności i margines wypłacalności. Rezerwy
bankowe oraz techniczno-ubezpieczeniowe a działalność lokacyjna.

W8

Aktywa finansowe banków komercyjnych. Rola lokat w majątku i kapitałach obcych sektora
ubezpieczeń. Analiza na podstawie sprawozdań konkretnych instytucji.
IV. EFEKTY (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) KSZTAŁCENIA ORAZ CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia (zgodnie z wykazem Efektów kształcenia):

Kod wg
KEK

Wiedza:

Kod KRK:

Forma
weryfikacji
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K_W05

K_W11

K_W12

zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i
konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami
ma wiedzę na temat zastosowania wybranych zaawansowanych
metod
statystycznych,
ekonometrycznych
oraz
narzędzi
informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych w
organizacji
zna wybrane specjalistyczne metody badań w poszczególnych
obszarach działalności organizacji

Kod wg
KEK
K_U02

K_U10
Kod wg
KEK

S2A_W02,
S2A_W06

Umiejętności:
posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i
procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy
zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i
metodycznych
potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji
strategicznych oraz proponować niektóre procedury rozstrzygnięć z
wykorzystaniem wybranych zaawansowanych metod i narzędzi
wspomagających procesy podejmowania decyzji
Kompetencje społeczne:

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz
K_K03
rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych,
politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych
działań
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):.

S2A_W06

Zaliczenie
pisemne

S2A-W06
Kod KRK:
S2A_U01,
S2A_U02

S2A_U07,
S2A_U04

Forma
weryfikacji

Dyskusja,
Zaliczenie
pisemne

Kod KRK

Forma
weryfikacji

S2A_K02,
S2A_K05,
S2A_K03,
S2A_K07

Dyskusja,
zaliczenie
pisemne

Cele:
Zapoznanie studentów ze specyfiką działalności lokacyjnej sektora bankowego i ubezpieczeniowego, przedstawienie
pożądanych cech portfela oraz instrumentów, ukazanie wpływu działalności lokacyjnej na funkcjonowanie
badanych sektorów
Wiedza:


docenia znaczenie banków i firm ubezpieczeniowych w alokacji kapitału gospodarce narodowej,



zna podstawowe zasady inwestowania w instrumenty rynku finansowego,



posiada wiedzę dotyczącą analizy portfelowej jako metody redukcji ryzyka inwestycyjnego.

Umiejętności:


umie czytać sprawozdania finansowe z punktu widzenia analizy lokowania kapitału,



potrafi budować portel inwestycyjny i oceniać efektywność lokat finansowych,



potrafi mierzyć poziom ryzyka inwestycyjnego w banku i firmie ubezpieczeniowej.

Kompetencje:


jest przygotowany do działania w zespole, potrafi negocjować i dyskutować,



docenia potrzebę dokształcania się w celu poznania nowych możliwości inwestowania kapitału,



jest przygotowany do podjęcia własnej działalności w zakresie doradztwa finansowego.

V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Czechowska I.D., Procesy integracji sektora bankowego i ubezpieczeniowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2004.
2. U. Banaszczak-Soroka, Rynki finansowe, instytucje, uczestnicy, C.H. Beck, warszawa 2012.
2. Flejterski S., Świecka B (red.) Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Sas-Kulczycka K., Choryło D. Król J., Lasota Z., Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce, WIG-Press, Warszawa 2000.
2. M. Marcinkowska, Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
3. J. Czekaj (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.
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Inne materiały dydaktyczne:

284

1.6.13. Instytucje zbiorowego inwestowania
OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

II.

Nazwa przedmiotu
(modułu)

Instytucje zbiorowego inwestowania

Kod przedmiotu:

RiFwZ-FBU-SP3

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Katedra Finansów

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie
studia I-go stopnia, stacjonarne/ niestacjonarne

Nazwa specjalności:

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu kształcenia:

Rok: II

Semestr: IV

Kierunkowy / specjalnościowy
Obowiązkowy / fakultatywny
ECTS: 3

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne:

Niestacjonarne:

Znajomość systemu finansowego przedsiębiorstwa i
sprawozdawczości finansowej

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma weryfikacji efektów kształcenia oraz zasady
zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to
formy synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Praca pisemna
Katedra Finansów
Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Wypych

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:

St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

16
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Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

15

10

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

15

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
Idea i formy zbiorowego inwestowania. Geneza powstania funduszy inwestycyjnych i funduszy
emerytalnych. Przesłanki zbiorowego. Inwestowania. Mechanizm zbiorowego inwestowania.
Elementy teorii portfela inwestycyjnego. Dywersyfikacja jako forma redukcji ryzyka inwestycyjnego

W1
W2

W7

Fundusze inwestycyjne. Istota, rodzaje funduszy inwestycyjnych. Prawne podstawy funkcjonowania
funduszy inwestycyjnych w Polsce. Polityka lokacyjna i strategie inwestycyjne funduszy inwestycyjnych.
Instrumenty lokacyjne. Jednostka uczestnictwa w funduszu – zasady konstrukcji i wyceny. Certyfikat
inwestycyjny. Powiązania między towarzystwem inwestycyjnym a funduszem inwestycyjnym.
Fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe. Istota otwartych funduszy emerytalnych. Działalność
lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych – ograniczenia prawne i strategie inwestycyjne. Zasady
lokowania aktywów OFE.
Jednostka uczestnictwa w funduszu emerytalnych – zasady konstrukcji i wyceny. Ubezpieczenia z
funduszem inwestycyjnych – konstrukcja składki ubezpieczeniowej.
Dochodowość inwestycji w instytucjach zbiorowego inwestowania – wskaźniki oceny dochodowości.

W8

Ocena sytuacji finansowej TFI i PTE – analiza na podstawie wybranych instytucji

W3
W4
W5

W6

IV. EFEKTY (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) KSZTAŁCENIA ORAZ CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia (zgodnie z wykazem Efektów kształcenia):
Kod wg
KEK

Wiedza:

Kod KRK:

Forma
weryfikacji

K_W05

zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i
konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami

S2A_W02,
S2A_W06

Zaliczenie
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K_W11

K_W14

ma wiedzę na temat zastosowania wybranych zaawansowanych
metod
statystycznych,
ekonometrycznych
oraz
narzędzi
informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych w
organizacji
zna kluczowe przepisy prawa krajowego oraz rozporządzenia,
dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie
organizacji wybranych sektorów oraz funkcjonowanie jednolitego
rynku europejskiego

Kod wg
KEK
K_U02

K_U10

K_U14
Kod wg
KEK

Umiejętności:
posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i
procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy
zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i
metodycznych
potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji
strategicznych oraz proponować niektóre procedury rozstrzygnięć z
wykorzystaniem wybranych zaawansowanych metod i narzędzi
wspomagających procesy podejmowania decyzji
posiada umiejętność posługiwania się przepisami prawa krajowego
oraz prawa UE w zakresie działalności gospodarczej i społecznej w
celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji
Kompetencje społeczne:

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz
K_K03
rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych,
politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych
działań
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):

pisemne
S2A_W06

S2A_W07

Kod KRK:

Forma
weryfikacji

S2A_U01
S2A_U02

S2A_U07
S2A_U04

Dyskusja,
Zaliczenie
pisemne

S2A_U05
Kod KRK

Forma
weryfikacji

S2A_K02,
S2A_K05
S2A_K03
S2A_K07

Dyskusja,
zaliczenie
pisemne

Cele:
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania instytucji zajmujących się inwestowaniem
środków pozyskiwanych głównie od osób fizycznych. Poznanie mechanizmu transformacji oszczędności w
inwestycje za pośrednictwem instytucji finansowych i kryteriów form oszczędzania przez osoby fizyczne.
Umiejętność oceny opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe emitowane przez instytucje zbiorowego
inwestowania
Wiedza:


zna zasady dywersyfikacji ryzyka na rynku finansowym,



posiada wiedzę na temat dobrowolnych i obligatoryjnych form lokowania kapitału,



zna narzędzia oceny opłacalności lokat finansowych.

Umiejętności:


umie dokonywać wyboru form lokowania kapitału,



umie oceniać opłacalność inwestycji w instrumenty finansowe,



umie oceniać ryzyko inwestycji w instrumenty finansowe

Kompetencje:


posiada merytoryczne przygotowanie do podejmowania decyzji o lokowaniu kapitału na rynkach finansowych,



jest kontaktowy i skłonny do rzetelnego doradztwa finansowego osobom nie posiadającym wiedzy w zakresie
lokowania oszczędności na rynkach finansowych,



działa profesjonalnie i jest w stanie podjąć samodzielna działalność w zakresie doradztwa finansowego.

Literatura podstawowa przedmiotu:
1.
2.
3.

Banaszak Soroka U., Rynki finansowe. organizacja, instytucje, uczestnicy, C.H. Beck, Warszawa 2012.
Czechowska I.D., Procesy integracji sektora bankowe i ubezpieczeniowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź
2004.
M. Marcinkowska, Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
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Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.

Pietrzak E., Markiewicz M., Finanse, bankowość i rynki finansowe, Uniwersytet Gdański, Gdański, 2007,
Zawadzka P., Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych, C.H. Becka, Warszawa 2009.
J.K. Solarz, Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.

Inne materiały dydaktyczne:
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1.6.14. Ocena sytuacji finansowej banków i zakładów ubezpieczeń
I.

OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Ocena sytuacji finansowej banków i zakładów
ubezpieczeń

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Kod przedmiotu:

RiFwZ-FBU-SP4

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie
studia I-go stopnia (magisterskie)

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu kształcenia:

specjalnościowy
fakultatywny

Rok: II

Semestr: IV

ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Podstawowe wiadomości z zakresu zasad
funkcjonowania banków i zakładów ubezpieczeń

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika + (case study)

Forma weryfikacji efektów kształcenia oraz zasady
zaliczania przedmiotu:

Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to
formy synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Praca pisemna – analiza sytuacji finansowej wybranej
instytucji na podstawie jej sprawozdań finansowych

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:

Katedra Finansów

Osoba koordynująca przedmiot:

Prof. dr hab. Mirosław Wypych

Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:

St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

16
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Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

15

10

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

15

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć:
Wykład
W1

Zawartość i interpretacja sprawozdania finansowego banku.

W2

Wskaźniki charakteryzujące rentowność i efektywność działania banku.
Czynniki ryzyka bankowego i ich mierniki.

W3
W4

Zawartość i interpretacja sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń.
Specyficzne wskaźniki charakteryzujące działalność ubezpieczeniową.

W5
W6

Ocena sytuacji finansowej wybranego banku na podstawie sprawozdań finansowych

W7

Ocena sytuacji finansowej wybranego zakładu ubezpieczeń na podstawie sprawozdań finansowych
Analizy sektorowe na podstawie danych nadzoru finansowego

W8

IV. EFEKTY (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) KSZTAŁCENIA ORAZ CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia (zgodnie z wykazem Efektów kształcenia):
Kod wg KEK:

K_W12
K_W13
Kod wg KEK:

Wiedza:
zna wybrane specjalistyczne metody badań w poszczególnych
obszarach działalności organizacji
zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji
Umiejętności:

Kod KRK

S2A_W06
S2A_W06
Kod KRK

Metoda
(forma)
weryfikacji
wiedzy
Test wiedzy,
sprawdzian
ustny
Metoda
(forma)
weryfikacji
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K_U02

K_U06

K_U12

posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych
zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i
interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych
ujęć teoretycznych i metodycznych
potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do
opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności
organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i
skuteczności
posiada umiejętności związane z metodyką przeprowadzania
audytu wybranych obszarów przedsiębiorstwa
Kompetencje społeczne:

Kod wg KEK:

jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego
projektowania i prowadzenia badań naukowych z
K_K06
wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (w
wybranym zakresie)
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):

S2A_U01
S2A_U02

S2A_U02
S2A_U03

Praca pisemna,
prezentacja

S2A_U05
Kod KRK

Metoda
(forma
weryfikacji)

S2A_K02
S2A_K06
S2A_K01
S2A_K03

Praca pisemna,
prezentacja

Cele:
Wyrobienie umiejętności samodzielnej interpretacji sprawozdań finansowych banków i zakładów ubezpieczeń oraz
oceny działalności tych instytucji z punktu widzenia rentowności, efektywności działań i bezpieczeństwa.
Wiedza:
 zna specyfikę działalności bankowej i ubezpieczeniowej i sposób jej prezentacji za pomocą sprawozdań
finansowych,


posiada wiedzę w zakresie metod analizy sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych ze szczególnym
uwzględnieniem banków i zakładów ubezpieczeń,

Umiejętności:
 potrafi interpretować informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych,


potrafi ocenić sytuację finansową banku i firmy ubezpieczeniowej i sformułować na tej podstawie wnioski,



potrafi podejmować decyzje na podstawie analizy sprawozdań finansowych,



potrafi przeprowadzić analizę porównawczą między bankami (zakładami ubezpieczeń) i natle sektora
bankowego (ubezpieczeniowego)

Kompetencje:


jest przygotowany zarówno do pracy samodzielnej, jak i w zespołach,



reprezentuje podejście systemowe do rozwiązywania problemów,



wykazuje kreatywność w formułowaniu wniosków na podstawie sprawozdań finansowych i ich analizy,



wykazuje odpowiedzialność za formułowane wnioski i ewentualne decyzje.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005
2. Wąsowski W., Ekonomika i finanse banku komercyjnego, Difin, Warszawa 2004
3. Monkiewicz J. i In., Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 1999
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Iwanicz_Drozdowska M., Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa 1999
2. Ronka-Chmielowiec W. (red.), Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń, Branta, Bydgoszcz 2004
3. Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007
Inne materiały dydaktyczne:
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1.6.C. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji „rachunkowość przedsiębiorstw”
1.6.15. Metody kalkulacji kosztów
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Metody kalkulacji kosztów

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: V

Zarządzanie studia I stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

RiFwZ-RP-SP1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 0

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 0

Wiedza i umiejętności zgodne z sylabusem do przedmiotu
Rachunkowość
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: pisemnej
Zakład Rachunkowości Zarządczej Katedry
Rachunkowości
Prof. dr hab. Marian Walczak, Dr Justyna Fijałkowska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2
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Inna forma (jaka):

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarn
e

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

22

37

20

20

75

75

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Istota, cel i przedmiot kalkulacji kosztów.

W2

Rodzaje i metody kalkulacji.

W3

Odmiany kalkulacji podziałowej.
•
Kalkulacja podziałowa prosta.
•
Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami.

W4

Kalkulacja doliczeniowa.

W5

Wielostopniowość rachunku kalkulacyjnego – kalkulacja przy produkcji fazowej (procesowej)
•
według metody bezpółfabrykatowej
•
według metody półfabrykatowej

W6

Kalkulacja produktów sprzężonych (kalkulacja odjemna).

W7

Kalkulacja kosztów w rachunku kosztów działań.

W8

Cele kalkulacji kosztów a przydatność tradycyjnych metod kalkulacji.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W14

Wiedza:

zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

S1A_W06

Praca pisemna
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K_W15

K_W17
K_W18

Kod wg KEK:
K_U02

K_U03

K_U07

Kod wg KEK:
K_K03

K_K11

metody ilościowe a także narzędzia informatyczne
gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i
społecznych
zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)
zna podstawowe przepisy prawa, w tym prawa
gospodarczego, regulujące funkcjonowanie organizacji
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)
Umiejętności:
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach
zawodowych
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji

Kompetencje społeczne:
posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
różnych projektów i ma świadomość możliwego
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

S1A_W06

S1A_W07,
S1A_W10
S1A_W07

Kod KRK:
S1A_U06

Metoda (forma)
weryfikacji
Praca pisemna

S1A_U06

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K05

Obserwacja
udziału w
zajęciach i ocena
wykonania
zadania
praktycznego

S1A_K07

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty kalkulacji kosztów, czynników mających wpływ na wybór przedmiotu
kalkulacji, celów informacyjnych kalkulacji oraz typów, metod i odmian tradycyjnej i nowoczesnej kalkulacji kosztów
tak, aby student miał wiedzę o możliwości dokonywania kalkulacji kosztów, umiejętność jej przeprowadzania oraz
potrafił ocenić jej przydatność dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Wiedza
Student zna istotę kalkulacji kosztów, jej podstawowe rodzaje i metody oraz okoliczności ich zastosowania.
Umiejętności
Student potrafi dobrać odpowiednią metodę kalkulacji kosztów do określonego rodzaju produkcji. Umie przeprowadzić
kalkulację, tak by wyliczyć koszt jednostkowy wytworzenia.
Kompetencje
Student ma świadomość konieczności logicznego myślenia i odpowiedniego podejmowania decyzji dla zarządzania w
organizacji biznesowej.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
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Literatura podstawowa przedmiotu:


Jaruga A., Kabalski P., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa
2010.

Sobańska I (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H.Beck, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Sojak, S., Rachunek kosztów – podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne, SKwP, 2010
Inne materiały dydaktyczne:
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1.6.16. Regulacje prawne i wzorcowe rachunkowości
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Regulacje prawne i wzorcowe rachunkowości

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

Zarządzanie studia I stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

RiFwZ-RP-SP2

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:

Kod przedmiotu:

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 0

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 0

Wiedza i umiejętności zgodne z sylabusami do
przedmiotów: Rachunkowość, Rachunkowość finansowa
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: pisemnej
Zakład Rachunkowości Zarządczej Katedry Rachunkowości
Prof. dr hab. Marian Walczak, Dr Justyna Fijałkowska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):
RAZEM:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):
33

RAZEM:

18
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Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

27

30

30

75

75

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

W2

Polskie regulacje prawne dotyczące rachunkowości


Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)



Najważniejsze rozporządzenia i zarządzenia Ministra Finansów dotyczące rachunkowości



Krajowe Standardy Rachunkowości



Rachunkowość polska w perspektywie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w
krajach Unii Europejskiej.

Podstawy prawne prawa podatkowego


Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych



Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych



Ustawa o podatku od towarów i usług

W3

Wymogi rachunkowości dla sektora MŚP

W4

Pozostałe regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce


Wymogi GPW dotyczące sprawozdawczości przedsiębiorstw notowanych na giełdzie



Szczegółowe uregulowania dotyczącej działalności bankowej i ubezpieczeniowej



Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009, Nr 77, poz. 649)

W5

Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczące rachunkowości
Najważniejsze rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące rachunkowości

W6

Ramy konceptualne sprawozdawczości finansowej jako podstawa MSR/MSSF oraz Ogólnie Akceptowalnych
Zasad Rachunkowości (GAAP) w Stanach Zjednoczonych

W7

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

W8

Ujednolicanie rachunkowości w skali globalnej.
•
Pojęcie standaryzacji i harmonizacji
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•
•

Cel i korzyści z ujednolicania rachunkowości w skali międzynarodowej,
Trudności związane z implementacją MSR/MSSF

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W03

K_W17
K_W18

Kod wg KEK:
K_U14

K_U15

Kod wg KEK:
K_K03

K_K10

Wiedza:

K_W01
ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna podstawowe przepisy prawa, w tym prawa
gospodarczego, regulujące funkcjonowanie organizacji
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)
Umiejętności:
ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
normami i standardami w procesach zarządzania (planowania,
organizowania, motywowania i kontroli)
ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
przepisami prawa oraz wybranymi standardami systemów
zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i
rozwiązań
Kompetencje społeczne:
posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
różnych projektów i ma świadomość możliwego
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
badawczych

Kod KRK:

S1A_W03

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Analiza
przypadku –
praca pisemna

S1A_W07,
S1A_W10
S1A_W07

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U05

Prezentacje –
prace zespołowe

S1A_U05

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K05

Aktywność na
zajęciach, udział
w dyskusji,
Ocena wykonania
zadania
praktycznego i
pracy pisemnej

S1A_K01,
S1A_K06

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi uregulowaniami prawnymi i wzorcowymi rachunkowości.
Wiedza
Student zna źródła podstawowych przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
obowiązujące w Polsce, a w szczególności prawnych regulacji rachunkowości.
Umiejętności
Student rozumie i potrafi korzystać z przepisów obowiązującego prawa w działalności gospodarczej.
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Kompetencje
Student potrafi dokonywać odpowiednich wyborów dozwolonych prawnie oraz postępować zgodnie z kodeksem
etycznym zawodu księgowego i przeciwdziałać nieprawidłowościom.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Jarugowa A., Martyniuk T. (red.), Komentarz do ustawy o rachunkowości. KSR – MSSF –Podatki, Oddk,
Gdańsk 2009

Walczak, M. (red.), Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości w praktyce, Difin, Warszawa 2004.

Molenda-Zaleska B., Molenda W., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej. Zadania z rozwiązaniami, SKwP, Warszawa 2010.

Jaruga A. i zespół, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) 2009. Najnowsze
zmiany, SKwP, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Jaruga A., Fijałkowska J., Jaruga-Baranowska M., Frendzel M., The Impact of IAS/IFRS on Polish Accounting
Regulations and Their Practical Implementation in Poland, Accounting in Europe, 2007 Vol. 4, Issue 1, pp: 6778.

Jaruga A., Fijałkowska J., Jaruga-Baranowska M., Review of practical implementation issues relating to
international financial reporting standards. Case study of Poland, 25th Session of United Nations Conference
on Trade and Development, Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of
Accounting and Reporting, Genewa 2008.

Jaruga A., Fijałkowska J., Problemy implementacji MSR/MSSF wymaganej przez UE i ich wpływ na wyniki i
majątek polskich spółek giełdowych, [w:] Polska w Unii Europejskiej – próba bilansu, Piasecki R. (red.), seria
„Studia i Monografie” nr 14, Wyd. SWSPiZ w Łodzi, Łódź 2006, s. 31-61.

Turzyński M., Wiatr M., Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Komentarz., ABC a Wolters Kluwer, Warszawa
2010
Inne materiały dydaktyczne:


Komentarze do Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).



Krajowe Standardy Rachunkowości.



Ramy konceptualne przygotowywania i przedstawiania sprawozdań finansowych (IASC), Opracowanie
Katedry Rachunkowości.



Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich, Dz. U. WE L.



Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008r. przyjmujące określone międzynarodowe
standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz. U. WE, L 320 z 29.11.2008 str. 1, z późn. zm.)



Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002r. z sprawie
stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. U. L 243 z 11.9.2002, str. 1)



Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
Interpretacje KIMSF i Interpretacje SKI,



Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Tom 1 i 2, SKwP, IASB, 2011.
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1.6.17. Unormowania wewnętrzne w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Unormowania wewnętrzne w prowadzeniu
ksiąg rachunkowych

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
Polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: V

Zarządzanie studia I stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

RiFwZ-RP-SP3

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:

Kod przedmiotu:

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 0

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 0

Podstawy rachunkowości, podstawy finansów
Wykład z elementami zajęć praktycznych
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: pisemnej
Zakład Rachunkowości Finansowej Katedry Rachunkowości
Prof. dr hab. Marian Walczak, dr Andrzej Jackiewicz

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):
RAZEM:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):
33

RAZEM:

18

300

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

27

4. Wykonanie projektów

15

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Wprowadzenie do rachunkowości jednostek sektora publicznego

W2

Przepisy prawne obowiązujące jednostki sektora finansów publicznych

W3

Rola Kierownika jednostki i Skarbnika w organizacji rachunkowości

W4

Polityka rachunkowości oraz unormowania wewnętrzne w jednostkach sektora publicznego.


Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym :


zakładowy plan kont,



wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe.



Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.



System służący ochronie danych i ich zbiorów,



Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych.



Instrukcja sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych.



Instrukcja inwentaryzacyjna.



Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej.



Instrukcja kancelaryjna.



Ewidencja wydatków strukturalnych

W5

Rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rzetelność sprawozdań budżetowych. Ich wpływ na
sporządzenie informacji i sprawozdania z wykonania budżetu

W6

Instrukcja w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Gminie i jednostkach
organizacyjnych

W7

Instrukcja w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania
zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
Instrukcja w sprawie zarządzania ryzykiem i jego identyfikacja

W8

Wybrane zagadnienia audytu i kontroli zarządczej jako elementy identyfikacji i oceny ryzyka w jednostkach
sektora finansów publicznych
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IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W04

K_W08
K_W18

Kod wg KEK:
K_U03

K_U05

K_U07

Kod wg KEK:
K_K02

K_K10

Wiedza:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

zna podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w
odniesieniu do funkcjonowania rynków oraz gospodarowania
w warunkach ograniczonych zasobów
zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)

S1A_W02,
S1A_W03,
S1A_W09
S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W07

Praca pisemna

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U06

Audyt wybranego
obszaru

ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach
zawodowych
posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego
zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji

Kompetencje społeczne:
jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim
jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
badawczych

S1A_U07

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
Kod KRK:
S1A_K02

S1A_K01,

Metoda (forma)
weryfikacji
Aktywność na
zajęciach.
Obserwacja
i ocena zadania
praktycznego

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zapoznać z unormowaniami wewnętrznymi i rzetelnością prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przedstawić dokumentację
polityki rachunkowości. Zapoznać z zasadami audytu i kontroli oraz wszelkimi zagadnieniami powiązanymi.
Wiedza
Student posiada wiedzę z zakresu niezbędnych unormowań wewnętrznych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
Umiejętności
Student potrafi opracować politykę rachunkowości oraz pozostałe unormowania wewnętrzne.

302

Kompetencje
Student jest świadomy wagi unormowań wewnętrznych i konieczności doskonalenia wiedzy i umiejętności praktycznych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm. ).

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm. ).

Jackiewicz A., Rzetelność prowadzenia ksiąg podatkowych-regulacje prawne, odpowiedzialność i problemy
praktyczne, w: red. naukowa H. Sobocka-Szczapa, Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej, wyd.
SWSP i Z, t. X, zeszyt 1, Łódź 2009.

Jackiewicz A. Domańska M., Audyt dochodów podatkowych i dochodów z tytułu opłat na przykładzie Gminy
Ozorków, w: pod red. Aleksego Banasiaka, Wybrane problemy przedsiębiorczości i zarządzania, t. 10 zeszyt 9,
wyd. SWSP i Z, Łódź 2009.

Gawryś J., Jackiewicz A., Polityka rachunkowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w: red. naukowa A.
Banasiak, Wybrane problemy przedsiębiorczości i zarządzania, t. X, zeszyt 9, wyd. SWSP i Z, Łódź 2009.

Kiziukiewicz T., Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, Difin, Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z
2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm ).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. z
2010 r. Nr 20, poz. 103 ).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
( Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz.
861 ze zm. ).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr
38, poz. 207 ze zm. ).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków
strukturalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 255 ze zm. ).
Inne materiały dydaktyczne:
własne materiały dydaktyczne prowadzącego
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1.6.18. Nowoczesne rachunki kosztów
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Nowoczesne rachunki kosztów

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

Zarządzanie studia I stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Specjalizacyjny
Obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

RiFwZ-RP-SP4

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 0

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 0

Znajomość rachunkowości, rachunkowości finansowej,
finansów przedsiębiorstw zgodnie z sylabusami
Wykład z użyciem materiałów źródłowych
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: pisemnej
Zakład Rachunkowości Zarządczej Katedry Rachunkowości
Prof. dr hab. Marian Walczak, Dr Justyna Fijałkowska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):
RAZEM:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):
33

RAZEM:

18
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Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

20

30

4. Wykonanie projektów

2

2

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

20

25

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Rola i miejsce rachunku kosztów i wyników w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem.

W2

Etapy procesu decyzyjnego i możliwości ich obsługi przez rachunek kosztów oraz pozostałe podsystemy systemu
rachunkowości.

W3

Zastosowanie rachunku kosztów w planowaniu aktywów operacyjnych, inwestycyjnych, kapitałów własnych i
obcych. Fazy cyklu życia produktu a systemy rachunku kosztów.

W4

Rachunek kosztów działań (Activity-Based Costing) – istota metody ABC, pomiar wielkości działań, etapy
projektowania i wdrażania systemu ABC, porównanie tradycyjnych metod rozliczania i kalkulacji kosztów z
metodą ABC.

W5

Rachunek kosztów docelowych (Target Costing) – cele, zasady i struktura rachunku kosztów docelowych.
Znaczenie analizy wartości w systemie Target costing.

W6

Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia (Kaizen Costing) – cele, główne zasady, procedury oraz obszary
zastosowania koncepcji kaizen.
Kompleksowe zarządzanie jakością (Total Quality Management).

W7

Budżetowanie w warunkach zastosowania nowoczesnych rachunków kosztów.
Decyzyjne rachunki kosztów i wyników w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym.

W8

Współczesny stan rozwoju rachunku kosztów w Polsce i na świecie. Najnowsze tendencje, przykłady i
zastosowania – sterowany czasem rachunek kosztów działań (Time-Driven ABC, lean accounting).
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
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K_W02
K_W04

K_W14

K_W15

Kod wg KEK:
K_U01

K_U04
K_U09

Kod wg KEK:
K_K03

K_K11

ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów
systemów społecznych i gospodarczych
zna podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w
odniesieniu do funkcjonowania rynków oraz gospodarowania
w warunkach ograniczonych zasobów
zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne
metody ilościowe a także narzędzia informatyczne
gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i
społecznych
zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)

S1A_W01,
S1A_W02
S1A_W02,
S1A_W03,
S1A_W09
S1A_W06

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
posiada elementarne umiejętności związane z samodzielnym
podejmowaniem działalności gospodarczej
ma elementarne umiejętności analizy i prognozowania
poziomu i zmian wybranych wielkości i mierników osiągnięć
organizacji

S1A_U01,
S1A_U02

obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K05

obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
różnych projektów i ma świadomość możliwego
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

Praca pisemna,
zadanie
praktyczne

S1A_W06

S1A_U06
S1A_U04

S1A_K07

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Przedstawienie istoty, rodzajów i funkcji nowoczesnych rachunków kosztów, czynników oddziałujących na poziom
kosztów, ich strukturę i zachowanie. Przedstawienie relacji współczesnych koncepcji kosztów i wyników w zarządzaniu
kosztami w ujęciu operacyjnym i strategicznym. Zaprezentowanie szczegółowych rozwiązań stosowanych w
nowoczesnych rachunkach kosztów.
Wiedza
Posiada wiedzę na temat kosztów, ich zmienności oraz sposobów klasyfikacji w systemach tradycyjnych oraz we
współczesnych rachunkach kosztów. Zna współcześnie stosowane rachunki kosztów i wyników stosowane w
zarządzaniu strategicznym i operacyjnym
Umiejętności
Zna metody klasyfikacji kosztów, potrafi zbadać przebiegi ich zmienności oraz analizować czynniki wpływające na ich
poziom. Potrafi dobrać i zastosować odpowiedni rachunek kosztów do wielkości i profilu działalności przedsiębiorstwa
Zna zasady analizy rentowności produktów.
Kompetencje
Posiada zdolności współpracy z kierownictwem zarówno w procesie planowania jak i kontroli dokonań. Posiada
wiedzę i umiejętności do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w zakresie rachunkowości.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
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Literatura podstawowa przedmiotu:



Sobańska I.(red), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne., CH Beck, Warszawa 2009
Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, wyd. SWSPiZ w
Łodzi, 2001.

Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1998.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Jaruga A.A., Kabalski P., Szychta A., Rachunkowośc zarządcza, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
D. Dobija, M. Kucharczyk (red.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2009.
 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Praca zbiorowa pod red. A. Jarugowej, wyd. SKwP, Warszawa
2000.
 Kaplan R.S., Anderson S.R., Rachunek kosztów działań sterowany czasem, PWN, Warszawa 2008.
Inne materiały dydaktyczne:
Zestaw prezentacji w systemie PowerPoint przygotowanych przez wykładowcę, case study – historia ewolucji rachunku
kosztów na podstawie TOYOTA MOTOR COMPANY
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1.6.D. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji „rachunkowość
publicznego”

jednostek sektora

1.6.19. Budżetowanie w jednostkach sektora publicznego
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: V

Zarządzanie studia I stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

RiFwZ-RJSP-SP1

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Rok: III

Kod przedmiotu:

Budżetowanie w jednostkach sektora
publicznego

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 0

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 0

Podstawy rachunkowości, podstawy finansów
Wykład z elementami zajęć praktycznych
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: pisemnej
Zakład Rachunkowości Finansowej Katedry Rachunkowości
Prof. dr. hab. Marian Walczak, dr Andrzej Jackiewicz

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

16
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Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

27

4. Wykonanie projektów
1).Sporządzenie uchwały budżetowej oraz dokonanie zmiany,
2).Sporządzenie wieloletniej prognozy finansowej,
3).Przykładowe sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu.

15

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

System finansowy jednostek sektora finansów publicznych. Przedstawienie wybranych przepisów prawnych
obowiązujących jednostki sektora finansów publicznych

W2

Pojęcie, cele, przedmiot i procedury budżetowania. Metody budżetowania. Zasady budżetowe

W3

Budżetowanie a planowanie ( budżetowanie roczne, planowanie wieloletnie – wieloletnia prognoza finansowa)

W4

Rachunek odchyleń i analiza wykonania :
a.
Dochodów własnych :
a)
majątkowych ( ze sprzedaży mienia ),
b)
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu,
c)
opłaty : targowa, od posiadania psów, zajęcie pasa drogi.
b.
Dochodów zewnętrznych :
a)
dotacji na zadania zlecone, powierzone,
b)
dofinansowanie własnych zadań bieżących,
c)
dotacji realizowanych w ramach programów z udziałem środków europejskich,
d)
udziałów,
e)
subwencji.
c.
Wydatków budżetowych :
a)
bieżących,
b)
majątkowych
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W5

Decyzje zarządcze i propozycje zmian. Sprawozdawczość budżetowa
a)
zwiększanie / zmniejszanie planowanych dochodów,
b)
ograniczanie / zwiększanie wydatków,
c)
nakłady na inwestycje,
d)
sprawozdania budżetowe jednostek sektora finansów publicznych jako przedmiot budżetowania

W6

Budżetowanie i analiza odchyleń. Wpływ na sporządzenie informacji oraz sprawozdania z wykonania budżetu
jednostki sektora finansów publicznych

W7

Wybrane zagadnienia audytu i kontroli zarządczej w zakresie budżetowania dochodów i wydatków budżetowych

W8

Propozycje zmian i usprawnienia sposobu budżetowania. Rzetelność prowadzenia ksiąg a rzetelność
budżetowania
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

K_W17

zna podstawowe przepisy prawa, w tym prawa
gospodarczego, regulujące funkcjonowanie organizacji
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)
ma podstawową wiedzę na temat roli procesów
cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji

S1A_W07,
S1A_W10
S1A_W07

Zadanie
projektowe

Umiejętności:

Kod KRK:

K_W18

K_W21

Kod wg KEK:
K_U02

K_U15

Kod wg KEK:

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
przepisami prawa oraz wybranymi standardami systemów
zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i
rozwiązań
Kompetencje społeczne:

S1A_W08

S1A_U06

S1A_U05

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
Przygotowanie
założeń do
wykonania
zadania
praktycznego

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
S1A_K02
Obserwacja
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
i ocena zadania
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
praktycznego
nim
K_K10
jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
S1A_K01,
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
S1A_K06
badawczych
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
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Cele
1.
Wprowadzenie do rachunkowości jednostek sektora publicznego. Przepisy prawne obowiązujące jednostki sektora
finansów publicznych.
2.
Przedstawić zasady planowania oraz budżetowania.
3.
Przedstawić zasady dokonywania zmian w trakcie realizacji budżetu i jego wykonanie.
4.
Omówić znaczenie sprawozdawczości budżetowej i zagadnień powiązanych w budżetowaniu.
5.
Omówić wybrane zagadnienia audytu i kontroli zarządczej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
Wiedza
Student posiada wiedzę z zakresu budżetowania w JST oraz podstawy prawne sporządzania budżetu.
Umiejętności
Student potrafi sporządzić budżet JST, poprawnie klasyfikować dochody i wydatki oraz dokonywać analizy odchyleń.
Kompetencje
Student ma świadomość występowania ryzyka w konstrukcji budżetu, zmiany przepisów i uwarunkowań
makroekonomicznych oraz konieczność dokształcania się w tym obszarze zagadnień.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Walczak M. (red. naukowa), Sprawozdawczość i analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, t. I i II, wyd.
SWSP i Z, Łódź 2008.

Gawryś J., Jackiewicz A., Polityka rachunkowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w: red. naukowa A.
Banasiak, Wybrane problemy przedsiębiorczości i zarządzania, t. X, zeszyt 9, wyd. SWSP i Z, Łódź 2009.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ).

Jackiewicz A. Domańska M., Audyt dochodów podatkowych i dochodów z tytułu opłat na przykładzie Gminy
Ozorków, w: pod red. Aleksego Banasiaka, Wybrane problemy przedsiębiorczości i zarządzania, t. 10 zeszyt 9,
wyd. SWSP i Z, Łódź 2009.

Domańska M., Sobolewski W., Ryzyko w zarządzaniu finansami na przykładzie Gminy Ozorków, w: pod red.
Andrzeja Jackiewicza, Finanse i rachunkowość w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem – Teoria i
praktyka, t. XII zeszyt 13, wyd. SWSP i Z, Brodnica 2011.

Rup W., Wzory księgowań w jednostce budżetowej , ODDK, Gdańsk 2012.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm. ).
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z
2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm ).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. z
2010 r. Nr 20, poz. 103 ).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz. 861 ze
zm. ).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 38,
poz. 207 ze zm. ).

Gawryś J., Jackiewicz A., Polityka rachunkowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w: red. naukowa A.
Banasiak, Wybrane problemy przedsiębiorczości i zarządzania, t. X, zeszyt 9, wyd. SWSPiZ, Łódź 2009.

Zysnarska A., Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, ODDK, Gdańsk 2008.
Inne materiały dydaktyczne:
własne materiały dydaktyczne prowadzącego
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1.6.20. Rachunkowość sektora publicznego
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: VI

Zarządzanie studia I stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

RiFwZ-RJSP-SP2

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Rok: III

Kod przedmiotu:

Rachunkowość sektora publicznego

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 0

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 0

Podstawy rachunkowości, podstawy finansów
Wykład z elementami zajęć praktycznych
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: pisemnej
Zakład Rachunkowości Finansowej Katedry Rachunkowości
Prof. dr. hab. Marian Walczak, dr Andrzej Jackiewicz

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
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n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

16
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Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

27

4. Wykonanie projektów

15

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1
W2
W3
W4

W5

W6
W7

W8

Wprowadzenie do rachunkowości jednostek sektora publicznego. Przepisy prawne obowiązujące jednostki
sektora finansów publicznych.
Klasyfikacja budżetowa
Dokumentacja i pomiar rachunkowości
Ewidencja operacji gospodarczych.

Konta służące do operacji finansowych. Zasady ewidencji operacji gospodarczych.

Ewidencja na kontach kosztów rodzajowych. Przyporządkowanie paragrafów do kont kosztów
rodzajowych.

Ewidencja dochodów budżetowych.

Ewidencja wydatków budżetowych.

Ewidencja przychodów i rozchodów budżetu.

Ewidencja środków trwałych. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Ewidencja inwestycji. Konto 080 – środki trwałe w budowie.
Ewidencja środków europejskich w księgach rachunkowych.

Ewidencja wydatków strukturalnych.

Rozliczenia w zakresie pobranych środków z budżetu Unii Europejskiej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Roczne zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Inwentaryzacja.

Wycena aktywów i pasywów.

Zamknięcia obrotówki.

Sporządzenie sprawozdania finansowego
Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych. Wybrane zagadnienia audytu i kontroli
zarządczej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
Sprawozdania Rb-27S, Rb-28, Rb-NDS, RB-PDP, Rb-N, RB-Z, RB-N, RB-UN, Rb-UZ.
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Audyt i kontrola zarządcza w zakresie dochodów i wydatków JST
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W17
K_W18

K_W21

Kod wg KEK:
K_U02

K_U15

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

zna podstawowe przepisy prawa, w tym prawa
gospodarczego, regulujące funkcjonowanie organizacji
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)
ma podstawową wiedzę na temat roli procesów
cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji

S1A_W07,
S1A_W10
S1A_W07

Praca pisemna

Umiejętności:

Kod KRK:

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
przepisami prawa oraz wybranymi standardami systemów
zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i
rozwiązań
Kompetencje społeczne:

S1A_W08

S1A_U06

S1A_U05

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
Przygotowanie
założeń do
wykonania
zadania
praktycznego

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
S1A_K02
Obserwacja
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
i ocena zadania
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
praktycznego
nim
K_K10
jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
S1A_K01,
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
badawczych
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zapoznać z zasadami rachunkowości budżetowej, unormowaniami wewnętrznymi i rzetelnością prowadzenia ksiąg
rachunkowych.
Przedstawić zasady rozliczeń finansowych oraz ewidencja operacji gospodarczych.
Zapoznać z zasadami sprawozdawczości budżetowej i wszelkimi zagadnieniami powiązanymi.
Wiedza
Student posiada wiedzę w zakresie rachunkowości budżetowej, w tym podstawowych ewidencji operacji gospodarczych.
Umiejętności
Student potrafi poprawnie klasyfikować dochody i wydatki, ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze i czytać
sprawozdania budżetowe.
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Kompetencje
Student jest przygotowany do pracy w dziale księgowości budżetowej, ma świadomość uzupełniania wiedzy zarówno w
zakresie rachunkowości budżetowej jak również rozliczania projektów.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm. ).
Zysnarska A., Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, ODDK, Gdańsk 2008.
Jackiewicz A., Rzetelność prowadzenia ksiąg podatkowych-regulacje prawne, odpowiedzialność i problemy
praktyczne, w: red. naukowa H. Sobocka-Szczapa, Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej, wyd.
SWSP i Z, t. X, zeszyt 1, Łódź 2009.

Jackiewicz A., Domańska M., Audyt dochodów podatkowych i dochodów z tytułu opłat na przykładzie Gminy
Ozorków, w: pod red. Aleksego Banasiaka, Wybrane problemy przedsiębiorczości i zarządzania, t. 10 zeszyt 9,
wyd. SWSP i Z, Łódź 2009.

Gawryś J., Jackiewicz A., Polityka rachunkowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w: red. naukowa A.
Banasiak, Wybrane problemy przedsiębiorczości i zarządzania, t. X, zeszyt 9, wyd. SWSP i Z, Łódź 2009.

Rup W., Wzory księgowań w jednostce budżetowej, wyd. ODDK Sp. Z o.o, Gdańsk 2012.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm ).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z
2010 r. Nr 20, poz. 103).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz. 861 ze
zm. ).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
38, poz. 207 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków
strukturalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 255 ze zm.).
Inne materiały dydaktyczne:
własne materiały dydaktyczne prowadzącego
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1.6.21. Ustawa o finansach publicznych w wykonywanie budżetu
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: VI

Zarządzanie studia I stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

RiFwZ-RJSP-SP 3

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Rok: III

Kod przedmiotu:

Ustawa o finansach publicznych a
wykonywanie budżetu

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 0

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 0

Podstawy rachunkowości, podstawy finansów
Wykład z elementami zajęć praktycznych
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: pisemnej
Zakład Rachunkowości Finansowej Katedry Rachunkowości
Prof. dr. hab. Marian Walczak, dr Andrzej Jackiewicz

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):
RAZEM:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):
33

RAZEM:

18
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Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

22

4. Wykonanie projektów

15

25

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Wprowadzenie do rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Przedstawienie wybranych przepisów
prawnych obowiązujących jednostki sektora finansów publicznych.

W2

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości.

W3

Procedury wykonywania i zmian budżetu jednostek sektora finansów publicznych :


Uchwała w sprawie sposobu i trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.



Projekt uchwały budżetowej.



Uchwała budżetowa.



Wieloletnia prognoza finansowa.

W4

Klasyfikacja budżetowa : dochody, wydatki, przychody, rozchody.

W5

Rachunkowość budżetowa oraz sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych jako
podstawowe elementy sporządzenia sprawozdania finansowego.

W6

Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych - sprawozdania Rb-27S, Rb-28, Rb-NDS,
RB-PDP, Rb-N, Rb-Z Rb-N, Rb-UN, Rb-UZ.

W7

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki sektora finansów publicznych oraz opinie organu nadzoru.

W8



Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest
jednostka sektora finansów publicznych.



Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest
jednostka sektora finansów publicznych.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki sektora finansów publicznych.



Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki sektora finansów publicznych.

Audyt i kontrola zarządcza jako elementy identyfikacji i oceny ryzyka w jednostkach sektora finansów
publicznych. Jawność i przejrzystość finansów publicznych.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
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Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W17
K_W18

Wiedza:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

S1A_W07,
S1A_W10
S1A_W07

Przygotowanie
założeń do
wykonania
zadania
praktycznego

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
ma podstawowe umiejętności uczestniczenia w
przeprowadzeniu audytu wybranych obszarów działalności
organizacji

S1A_U01,
S1A_U02

Praca pisemna

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

zna podstawowe przepisy prawa, w tym prawa
gospodarczego, regulujące funkcjonowanie organizacji
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)

Kod wg KEK:
K_U01

K_U13

Kod wg KEK:
K_K03

K_K10

posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
różnych projektów i ma świadomość możliwego
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
badawczych

S1A_U05

S1A_K05

Metoda (forma)
weryfikacji
Obserwacja i
ocena zadania
praktycznego

S1A_K01,
S1A_K06

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zapoznać z zasadami rachunkowości budżetowej, unormowaniami wewnętrznymi i rzetelnością prowadzenia ksiąg
rachunkowych. Przedstawić zasady projektowania budżetu jego wykonywania oraz dokonywania zmian w uchwale
budżetowej. Omówić znaczenie sprawozdawczości budżetowej i zagadnień powiązanych w sporządzaniu sprawozdania z
wykonania budżetu. Zapoznać z rolą i zasadami audytu i kontroli zarządczej.
Wiedza
Student posiada niezbędną wiedze z zakresu finansów publicznych i procedur wykonywania budżetu.
Umiejętności
Student potrafi analizować procedury przygotowania i wykonywania budżetu oraz rozpoznawać niezbędne ryzyko
w toku jego wykonywania.
Kompetencje
Student ma świadomość konieczności zrównoważonego budżetu, oraz reguły wydatkowej a także wysokiego wymogu
dokształcania się w obszarze sporządzania i wykonywania budżetu.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
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Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).

Zysnarska A., Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, ODDK, Gdańsk 2008.

Jackiewicz A., Rzetelność prowadzenia ksiąg podatkowych-regulacje prawne, odpowiedzialność i problemy
praktyczne, w: red. naukowa H. Sobocka-Szczapa, Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej, wyd.
SWSP i Z, t. X, zeszyt 1, Łódź 2009.

Jackiewicz A. Domańska M., Audyt dochodów podatkowych i dochodów z tytułu opłat na przykładzie Gminy
Ozorków, w: pod red. Aleksego Banasiaka, Wybrane problemy przedsiębiorczości i zarządzania, t. 10 zeszyt 9,
wyd. SWSP i Z, Łódź 2009.

Domańska M., Sobolewski W., Ryzyko w zarządzaniu finansami na przykładzie Gminy Ozorków, w: pod red.
Andrzeja Jackiewicza, Finanse i rachunkowość w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem – Teoria i
praktyka, t. XII zeszyt 13, wyd. SWSP i Z, Brodnica 2011.

Rup W., Wzory księgowań w jednostce budżetowej, wyd. ODDK Sp. Z o.o, Gdańsk 2012.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z
2010 r. Nr 20, poz. 103).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz. 861 ze
zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
38, poz. 207 ze zm.).

Gawryś J., Jackiewicz A., Polityka rachunkowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w: red. naukowa A.
Banasiak, Wybrane problemy przedsiębiorczości i zarządzania, t. X, zeszyt 9, wyd. SWSP i Z, Łódź 2009.
Inne materiały dydaktyczne:
własne materiały dydaktyczne prowadzącego
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1.6.22. Rachunkowość bankowa
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Rachunkowość bankowa

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

RiFwZ-RJSP-SP4

Zarządzanie studia I stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 0

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 0

Wiedza i umiejętności zgodne z sylabusami do
przedmiotów: Rachunkowość, Rachunkowość finansowa,
Analiza finansowa, Ekonomia
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: pisemnej
Zakład Rachunkowości Zarządczej Katedry Rachunkowości
Prof. dr hab. Marian Walczak, Mgr Małgorzata JarugaBaranowska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe
Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

16

Konsultacje przedmiotowe
3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Inna forma (jaka):
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RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

22

17

4. Wykonanie projektów

10

15

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

25

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Harmonizacja prawa bankowego w Unii Europejskiej. Dyrektywy EC, Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, wytyczne Bazylejskiego Komitetu
ds. Nadzoru Bankowego. Rola NBP oraz Komisji Nadzoru Finansowego w regulowaniu działalności bankowej.

W2

System informacyjny banku a system rachunkowości, klasyfikacja usług bankowych i ich odwzorowanie w
rachunkowości.

W3

Aktywa, kapitały własne i zobowiązania banku – definicje, zasady pomiaru i agregacji. Wzorcowy wykaz kont
banku. Bilans banku – zawartość informacyjna. Pozycje pozabilansowe.

W4

Koszty i przychody w operacjach bankowych – struktura i zawartość informacyjna rachunku zysków i strat
banku, ustalanie i podział wyniku finansowego.

W5

Odwzorowanie operacji z klientami: depozyty, kredyty i ich klasyfikacja, ocena ryzyka kredytowego, rezerwy
obowiązkowe.

W6

Operacje gospodarcze na rynku międzybankowym - Systemy rozliczeniowe ELIXIR, SORBNET, SWIFT.

W7

Sprawozdawczość finansowa banku. Elementy rocznego sprawozdania finansowego. FINREP, COREP,
MONREP. Szczególne obowiązki banków w zakresie bieżącej sprawozdawczości.

W8

Studium przypadku – ocena pozycji finansowej i dokonań banku komercyjnego na podstawie analizy finansowej.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W14

Wiedza:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne

S1A_W06

Praca pisemna
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K_W17
K_W18

Kod wg KEK:
K_U02

K_U05

K_U15

Kod wg KEK:
K_K02

K_K05

metody ilościowe a także narzędzia informatyczne
gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i
społecznych
zna podstawowe przepisy prawa, w tym prawa
gospodarczego, regulujące funkcjonowanie organizacji
posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia
wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji (np. standardy rachunkowości,
standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy
pracy itp.)

S1A_W07,
S1A_W10
S1A_W07

Umiejętności:

Kod KRK:

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego
zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań
ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
przepisami prawa oraz wybranymi standardami systemów
zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i
rozwiązań
Kompetencje społeczne:
jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim
posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z
nastawieniem na osiąganie wspólnych celów

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U06
Praca pisemna
S1A_U07

S1A_U05

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K02

Zadanie
zespołowe z
indywidualną
kontrolą
osiągnięć,
Obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

S1A_K02,
S1A_K03

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
1. Przedstawienie podstawowych regulacji prawnych tworzących ustrój rachunkowości w polskim systemie bankowym
z uwzględnieniem banku centralnego i banku komercyjnego.
2.Omówienie pakietu sprawozdawczości bankowej: dziennej, miesięcznej, rocznej z uwzględnieniem podmiotów
uprawnionych do ich otrzymania oraz szczególnej roli sprawozdania zarządu banku.
3. Analiza i porównanie rocznych raportów z działalności banków komercyjnych w Polsce. Wykorzystanie informacji
giełdowych do oceny ryzyka inwestycyjnego i kredytowego w zarządzaniu bankiem komercyjnym.
Wiedza
1. Posiada wiedzę dotyczącą krajowych oraz międzynarodowych uregulowań prawnych w zakresie działalności
bankowej.
2. Posiada niezbędną wiedzę dotyczącą miejsca i obowiązków banków jako instytucji zaufania społecznego w
zakresie bezpieczeństwa systemu finansowego Polski.
3. Zna zasady rachunkowości bankowej i wymogi sprawozdawczości finansowej banków ze szczególnym
uwzględnieniem badania płynności i wypłacalności.
4. Zna typowe metody oceny działalności instytucji finansowych i rozpoznawania podstawowych obszarów ryzyka
działalności bankowej.
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Umiejętności
1. Potrafi zastosować i zinterpretować przepisy prawa regulujące działalność banków.
2. Ma umiejętność prowadzenia rachunkowości bankowej w zakresie operacji z klientami z segmentu finansowego,
instytucjonalnego oraz klientów indywidualnych.
3. Potrafi prowadzić rachunkowość własną banku.
4. Potrafi sporządzać informacje do bieżących celów sprawozdawczych wymaganych przez Komisję Nadzoru
Finansowego oraz sprawozdawczości kwartalnej, półroczej i rocznej.
5. Ma umiejętności przygotowania analiz finansowych dotyczących banku i jego oceny na tle konkurencji.
Kompetencje
1. Jest przygotowany do samodzielnej pracy w departamentach: rachunkowości, analizy, sprawozdawczości oraz
kredytowym banku.
2. Jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uaktualniania wiedzy w szybko zmieniającym się otoczeniu
gospodarczym oraz poszerzania umiejętności profesjonalnych, zarówno teoretycznych jak i praktycznych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Popowska E., Wąsowski W., Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008.
Miętki Z., Rachunkowość bankowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007.
Marcinkowska M., Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banków.,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2006.

Grabczan W., Rachunkowość menadżerska w zarządzaniu bankiem, FRRwP, Warszawa 1996.

Iwanicz-Drozdowska M. (red.) Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, PWE, Warszawa, 2002.
Inne materiały dydaktyczne:


Prezentacje w PowerPoint do każdego wykładu przygotowane przez wykładowcę,



Raporty Roczne z działalności NBP (www.nbp.pl/ , www.nbpportal.pl/ ) i banków komercyjnych,



Animacje komputerowe dotyczące najnowszych rozwiązań sprawozdawczości bankowej – XBRL
(www.hp.jicpa.or.jp/english/xbrl, http://sbr-nl.nl Animation to introduce the Standard Business Reporting),



Bieżące informacje z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych – telewizja CNBC, portale biznesowe Internet, Gazeta Bankowa
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1.7. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalności „marketing i zarządzanie logistyczne”
1.7.1. Metody i techniki zarządzania
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: V

Zarządzanie – studia I stopnia
Marketing i zarządzanie logistyczne
specjalnościowy,
studenta
ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 3

MiZL-PS1

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Język wykładowy:
polski
Rok: III

Kod przedmiotu:

Metody i techniki zarządzania

obowiązkowy,

specjalność

do

wyboru

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

Stacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 1

Podstawy zarządzania
Wykład: wykład, dyskusje, przegląd literatury przedmiotu
wsparty analizami przypadków, prezentacje multimedialne
Ćwiczenia: dyskusje, ćwiczenia, praca grupowa, analiza
przypadków.
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin.
wykład: praca pisemna polegająca na odpowiedzeniu na 3
pytania problemowe, udział w zajęciach
ćwiczenia: ustna odpowiedź, aktywność na zajęciach, obecność
na zajęciach, przygotowanie i rozwiązanie opisów przypadków
Katedra Zarządzania
Prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz, dr Jadwiga KaczmarskaKrawczak

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

Wykład:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
Inna forma (jaka):

St u d ia
30
30

6

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
Inna forma (jaka):

16
16

4
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RAZEM:
66
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):
59
Praca własna studenta (PWS):
RAZEM z PWS:
125
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

36
89
125

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

66

36

30

44

15
14

25
20

125

125

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
WYKŁAD
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
C1

Instrumenty zarządzania współczesnymi organizacjami.
Metody i techniki planowania i organizowania
Wprowadzenie zmian poprzez innowacje
Kontrola menedżerska.
Metody i techniki organizowania pracy.
Techniki zbierania informacji dla potrzeb diagnozy.
Metody badania i normowania czasu pracy.
Techniki socjologiczne stosowane w badaniu organizacji.
ĆWICZENIA
Organizowanie w procesie zarządzania. Metody projektowania i planowania w organizacji. Analiza
diagnostyczna organizacji. Analiza zasobowa.

C2

Analiza SWOT/TOWS. Analiza działań. Techniki zbierania informacji.

C3

Techniki systematyzujące pracę kierownika. Zarządzanie przez cele. Zarządzanie przez wyjątki. Analiza
punktów przełomowych. Delegowanie uprawnień.

C4

Innowacje i metody wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie.

C5

Techniki motywacyjne. Zarządzanie przez motywację, partycypację, komunikację, konflikt.

C6

Techniki heurystyczne. Burza mózgów. Technika Philips. Techniki 635. Syntetyka. Technika delficka.

C7

Metody jakościowe. Analiza FMEA. Dom Jakości. Diagram Ishikawy. Analiza Pareto

C8

Zarządzanie projektami. Pojęcie projektu jako przedsięwzięcia, cechy projektu, wybór projektu i sposoby
realizacji fazy wstępnej, czyli planu działania, jego koordynacji oraz oceny wyników, symulacja realizacji
przykładowego przedsięwzięcia.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod wg
KRK:
S1A_W02,
S1A_W03

Wiedza:

Kod KEK:

Metoda (forma)
weryfikacji

zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami

K_W08

praca pisemna
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S1A_W05,
S1A_W04,
S1A_W11
S1A_W05

ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w
działalności człowieka i zespołów pracowniczych oraz jej
uwarunkowań
zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w
organizacji

Kod wg
KRK:
S1A_U07
S1A_U02,
S1A_U03
S1A_U02,
S1A_U07
Kod wg
KRK:

Umiejętności:
posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego
zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
ma elementarne umiejętności identyfikacji uwarunkowań i
kryteriów rozwiązywania typowych problemów organizacji
Kompetencje społeczne:

K_W11
K_W12
Kod KEK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_U05

K_U06

praca pisemna,
prezentacja, zadania
praktyczne

K_U10
Kod KEK:

Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
obserwacja i ocena
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
wykonania
zadania
S1A_K02
K_K02
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
praktycznego,
nim
dyskusja, ocena
jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w
aktywności na
S1A_K04
nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z
K_K08
zajęciach
odmiennością kulturową grupy
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe efekty kształcenia):
Cel:
Zapoznanie studentów z problematyką stosowania metod organizacji i zarządzania w organizacji. Przedstawienie
przedsiębiorstwa jako systemu wzajemnie połączonych i zależnych od siebie funkcji.
Zrozumienie istoty metod i technik zarządzania, a także dobór odpowiedniej metody zarządzania do danych warunków
organizacyjnych. Przewidywanie głównych problemów, które mogą pojawić się podczas wdrażania poszczególnych
metod zarządzania.
Wiedza
Student:
− zna najważniejsze metody i techniki planowania i organizowania,
− zna podstawowe metody zarządzania,
− posiada wiedzę o metodach i technikach organizowania pracy,
− zna metody badania i normowania czasu pracy,
− zna techniki socjologiczne stosowane w badaniu organizacji
Umiejętności
Student potrafi:
− dokonać oceny diagnostycznej organizacji,
− dokonać analizy SWOT/TOWS,
− stosować techniki motywacyjne,
− stosować metody jakościowe.
Kompetencje
Student:
− umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje,
− docenia odmienności kulturowe cechujące klientów i współpracowników w różnych krajach.
− zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
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 Antoszkiewicz J.D, Innowacje w firmie, praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa 2008.
 Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 Duchniewicz S. (red. nauk.), Metody organizacji i zarządzania, PTM, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Bieniok H. (red.), Metody sprawnego działania, Placet, Warszawa 2004.
 Brzozowski M., Kopiczyński T., Metody Zarządzania, AE Poznań, Poznań 2007.
 Kowalczewski W., Nazarka J. (red. nauk.), Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Difin,
Warszawa 2006.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.7.2. Zintegrowana komunikacja marketingowa
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Zintegrowana komunikacja marketingowa

MiZL-PS2

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie,
studia I stopnia

Nazwa specjalności:

Marketing i Zarządzanie Logistyczne

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Semestr: VI

Specjalnościowy
obowiązkowy
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

Stacjonarne: 2

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 2

Podstawy marketingu
Podstawy teorii organizacji i zarządzania
Podstawy psychologii i socjologii organizacji
Wykłady / Konwersatorium
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie zadanie projektowego w grupach
zakończonego prezentacją multimedialną wyników
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, dr Katarzyna KolasińskaMorawska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

30

Wykład:

16

Ćwiczenia:

30

Ćwiczenia:

16

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Inna forma (jaka):
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RAZEM:

66

RAZEM:

36

Praca własna studenta (PWS):

59

Praca własna studenta (PWS):

89

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

66

36

2. Przygotowanie się do zajęć

15

20

4. Wykonanie projektów

24

29

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

20

6. Pisemna praca zaliczeniowa

10

20

125

125

3. Przygotowanie esejów

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

Istota zintegrowanej komunikacji marketingowej. Etapy budowy skutecznej komunikacji
marketingowej.
Zasady i metody budżetowania.
Kształtowanie relacji z otoczeniem. Wizerunek przedsiębiorstw elementem komunikacji z otoczeniem.
Masowa komunikacja marketingowa (reklama, promocja, sprzedaży, public relations, sprzedaż
osobista).
Bezpośrednia komunikacja marketingowa.
Wpływ zintegrowanej komunikacji marketingowej na zachowania klientów.
Nowe zjawiska komunikacji marketingowej.
Społeczna odpowiedzialność komunikacji.
Ćwiczenia

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Etapy budowy skutecznej komunikacji marketingowej.
Zasady i metody budżetowania.
Wizerunek przedsiębiorstw elementem komunikacji z otoczeniem.
Masowa komunikacja marketingowa (reklama, promocja, sprzedaży, public relations, sprzedaż
osobista).
Bezpośrednia komunikacja marketingowa.
Wpływ zintegrowanej komunikacji marketingowej na zachowania klientów.
Nowe zjawiska komunikacji marketingowej.
Społeczna odpowiedzialność komunikacji.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W08

Student:

Kod wg
KRK:

zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe

S1A_W02,

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Zadanie projektowe,
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K_W13
K_W21

Kod KEK:
K_U01

K_U02

K_U07

relacje pomiędzy tymi obszarami
zna pojęcie kultury organizacyjnej oraz możliwości jej
oddziaływania na rozwój i sukces organizacji
ma podstawową wiedzę na temat roli procesów
cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji
Umiejętności:

S1A_W03
S1A_W05

Student:

Kod wg
KRK:

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji

S1A_U01,
S1A_U02

Prezentacja

S1A_W08

Metoda (forma)
weryfikacji
Zadanie projektowe,
praca pisemna

S1A_U06

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04

Kompetencje społeczne:
Kod KEK:

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K01

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

K_K04

jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
użyciu różnych środków przekazu informacji

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04
S1A_K02,
S1A_K03

Obserwacja i ocena
zachowań student w
czasie zadań
projektowych w
grupie,
Prezentacja

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze specyfiką i znaczeniem dla marketingu zagadnienia
zintegrowanej komunikacji marketingowej.
Wiedza
Student zna teorie oraz koncepcje komunikacji w marketingu, kształtowania wizerunku firmy, produktu, budowaniem
reputacji, relacji z klientem oraz problematykę negocjowania; Student zna i rozumie pojęcia, prawidłowości i problemy
współczesnej komunikacji; student zna istotę procesu komunikacji i rolę jaką odgrywa w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
student zna i rozumie koncepcję communication mix
Umiejętności
Student potrafi wykorzystać w praktyce poznane zagadnienia komunikacji marketingowej, zaplanować, dobrać narzędzia
oraz zrealizować proces budowania wizerunku firmy, produktu i reputacji, a także planować i realizować proces relacji z
klientem, ponadto student potrafi praktycznie zastosować instrumentarium communication mix w działalności
przedsiębiorstw;
Kompetencje
Student pozna i będzie potrafił wykazywać inicjatywę w zakresie oceny zasadność wprowadzenia poszczególnych rozwiązań w
wybranej firmie, pracować nad ich wdrożeniem i dostosowaniem w grupach, rozdzielać zadania i oceniać własny i cudzy wkład
pracy w poszczególnych działaniach. Ponadto student będzie w stanie przez całe życie samodzielnie pogłębiać i aktualizować
swoją wiedzę w zakresie zintegrowanej komunikacji marketingowej.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
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- Blythe J., Komunikacja Marketingowa, PWE, Warszawa 2002
- Rydel M., Komunikacja marketingowa, ODiDK, Gdańsk 2001
- Szymoniuk B., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2006
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1.7.3. Strategiczne planowanie marketingowe
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod
przedmiotu:

Strategiczne planowanie marketingowe

MiZL-PS3

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: V

Zarządzanie,
studia I stopnia
Marketing i Zarządzanie Logistyczne
specjalnościowy
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Podstawy marketingu
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Test zaliczeniowy
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski , dr Joanna Krygier

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium:

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

16

332

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

10

20

4. Wykonanie projektów

20

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

7

12

6. Pisemna praca zaliczeniowa

5

5

75

75

3. Przygotowanie esejów

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Rola i istota planowania marketingowego

W2

Audyt marketingowy wewnętrzny

W3

Audyt marketingowy zewnętrzny

W4

Wyznaczanie celów marketingowych

W5

Rodzaje strategii marketingowych

W6

Wybór strategii marketingowych

W7

Plan marketingu mix

W8

Wdrożenie i kontrola planu marketingowego
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W03

K_W16
K_W21

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna wybrane metody analizy strategicznej organizacji i jej
otoczenia
ma podstawową wiedzę na temat roli procesów
cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu techniczno-

S1A_W03

Test wiedzy/praca
pisemna

S1A_W06
S1A_W08
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technologicznego w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji
Umiejętności:
Kod KEK:
K_U01

K_U02

K_U08

Student:

Kod wg
KRK:

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji

S1A_U01,
S1A_U02

S1A_U06

Metoda (forma)
weryfikacji

Test wiedzy, zadania
praktyczne

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04

Kompetencje społeczne:
Kod KEK:
K_K01

Student:

Kod wg
KRK:

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04
S1A_K05

Metoda (forma)
weryfikacji
Obserwacja i ocena
studenta podczas
zadań praktycznych

posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
różnych projektów i ma świadomość możliwego
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K03

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zapoznanie słuchacza z rolą planu marketingowego w procedurze przygotowania biznesplanu oraz w realizacji koncepcji
zarządzania marketingowego oraz z zawartością merytoryczną poszczególnych elementów przygotowania planu
marketingowego.
Wiedza
Student poznaje zagadnienie planu marketingowego, rodzajów i roli audytów, celów i strategii marketingowych, a także
etapów wdrożenia i kontroli planu marketingowego.
Umiejętności
Student potrafi określić cele marketingowe oraz dobrać do ich realizacji odpowiednie strategie marketingowe na podstawie
przeprowadzonego audytu wewnętrznego lub zewnętrznego, a także wyróżnić etapy wdrożenia i kontroli planu
marketingowego.
Kompetencje
Student pozna i będzie potrafił wykazywać inicjatywę w zakresie oceny zasadność wprowadzenia poszczególnych rozwiązań w
wybranej firmie, pracować nad ich wdrożeniem i dostosowaniem w grupach, rozdzielać zadania i oceniać własny i cudzy wkład
pracy w poszczególnych działaniach. Ponadto student będzie w stanie przez całe życie samodzielnie pogłębiać i aktualizować
swoją wiedzę w zakresie strategicznego planowania marketingowego.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Kozielski R., Dziekoński M., Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy, Wyd.Wolters Kluwer, 2007
 Westwood J., Plan marketingowy w praktyce, Wyd. Helion, Gliwice 2005
 Pomykalski A., Zarządzanie i planowanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
- Westwood J., Jak napisać plan marketingowy, „Helion”, Gliwice 2005
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- Kotler Ph., Marketing, wyd.11, REBIS, Poznań 2005r (rozdz.4)
Inne materiały dydaktyczne:
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1.7.4. Zarządzanie łańcuchem dostaw
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiot:

MiZL-PS4

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: V

Zarządzanie,
studia I stopnia
Marketing i Zarządzanie Logistyczne
Specjalnościowy
Obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Podstawy ekonomii, podstawy zarządzania,
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Praca pisemna
Katedra Marketingu i
prof. dr hab. Natalia Czuchraj, dr Joanna Krygier

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
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n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):
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RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

10

20

4. Wykonanie projektów

20

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

7

12

6. Pisemna praca zaliczeniowa

5

5

75

75

3. Przygotowanie esejów

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Pojęcie, rozwój i rodzaje łańcuchów dostaw. Istota i cele współczesnego zarządzania łańcuchem dostaw.

W2

Budowanie relacji partnerskich w łańcuchach dostaw. Poziomy i obszary integracji łańcuchów dostaw.
Integracja a efekty ekonomiczne przedsiębiorstw.
Wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

W3
W4

W5
W6
W7

W8

Rola obsługi klienta w zintegrowanym łańcuchu dostaw. Strategie logistycznej obsługi klienta w łańcuchach
dostaw.
Czynniki ryzyka w łańcuchach dostaw i metody zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw
Metody, narzędzia, wskaźniki i kryteria oceny łańcucha dostaw. Analiza tworzenia wartości dodanej w
łańcuchu dostaw. Pomiar sprawności i efektywności łańcuchów dostaw.
Podstawy tworzenia modeli referencyjnych łańcuchów dostaw. Model SCOR jako model zintegrowanego
łańcucha dostaw
Analiza procesowa i fazowa łańcucha dostaw. Procesy gospodarcze zachodzące w łańcuchu dostaw.
Mapowanie procesów w łańcuchu dostaw. Analiza fazowa łańcucha dostaw.
Identyfikacja procesów gospodarczych łańcucha dostaw i ich charakterystyka
Strategie zarządzania łańcuchem dostaw w Polsce. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju sieci
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W03

K_W08

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe

S1A_W03

Praca
pisemna/zadanie
projektowe

S1A_W02,
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K_W14

Kod KEK:
K_U01

K_U03

K_U06

Kod KEK:

relacje pomiędzy tymi obszarami
zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne
metody ilościowe a także narzędzia informatyczne
gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i
społecznych
Umiejętności:

S1A_W03
S1A_W06

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów
funkcjonalnych
w
typowych
sytuacjach
zawodowych
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
Kompetencje społeczne:

S1A_U01,
S1A_U02

Praca
pisemna/zadanie
projektowe

Student:

Kod wg
KRK:

S1A_U06

S1A_U02,
S1A_U03

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na S1A_K02
Obserwacja studenta
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
podczas realizacji
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
zadań projektowych;
nim
ocena pracy
pisemnej
K_K07
jest świadomy zasad poruszania się na rynku pracy i S1A_K04
uwarunkowań zmiany zatrudnienia
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących łańcucha, typologii łańcuchów dostaw i zarządzania
nimi, uczestników, oraz zapoznanie z metodami analizy i oceny funkcjonowania łańcucha dostaw.
Wiedza
student poznaje istotę zarządzania łańcuchem dostaw, rolę organizacji będącej ogniwem łańcucha dostaw, uwarunkowania
funkcjonowania łańcuchów dostaw, strategie zarządzania łańcuchem dostaw w Polsce i na świecie, podstawy analizy
procesowej i fazowej łańcucha dostaw, model zintegrowanego łańcucha dostaw
Umiejętności
Identyfikuje procesy logistyczne zachodzące w przedsiębiorstwie - ogniwie łańcucha dostaw, wskazuje metody, narzędzia,
mierniki i kryteria oceny funkcjonowania łańcucha dostaw, wskazuje możliwości optymalizacji zarządzania procesami
logistycznymi w łańcuchach dostaw, zna nowoczesne narzędzia wspomagające proces zarządzania łańcuchem dostaw.
Kompetencje
umie ocenić funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz identyfikuje obszary problemowe, do których proponuje rozwiązania
organizacyjne optymalizujące działalność opisywanych przedsiębiorstw; realizując zadania projektowe student wyraża
oceny i kreuje własne poglądy na temat zastosowanych rozwiązań organizacyjnych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

- Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje procedury doświadczenia, PWE, Warszawa 2003.
- Ciesielski M., (red.), Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, Warszawa 2006.
- Łupicka-Szudrowicz A., Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo AE w Poznaniu,
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Poznań. 2004.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług, Wyd.



II, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Drelów 2000.
Kolasińska- Morawska K.(red) Zarządzanie logistyczne, Wydawnictwo SAN, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom
XII, Zeszyt 9, Łódź ,2011
Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.

Inne materiały dydaktyczne: portale internetowe:
http://www.logistyka.net.pl/
http://www.ilim.poznan.pl/
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1.7.5. Public Relations w organizacjach
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod
przedmiotu:

Public Relations w organizacjach

MiZL-PS5

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

Zarządzanie,
studia I stopnia
Marketing i Zarządzanie Logistyczne
specjalnościowy
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Marketing, badania marketingowe
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
zaliczenie w formie prezentacji
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Muzahim Al – Noorachi, dr Robert Seliga

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium:

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe
Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

Konsultacje przedmiotowe
3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2
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Inna forma (jaka):

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

10

20

4. Wykonanie projektów

20

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

7

12

6. Pisemna praca zaliczeniowa

5

5

75

75

3. Przygotowanie esejów

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład

W5

Organizacja w otoczeniu marketingowym. Rola i analiza otoczenia marketingowego organizacji, metody
analizy.
Wizerunek organizacji. Typologia wizerunku, podstawowe elementy tożsamości organizacji, media relations –
instrument kreowania wizerunku.
Istota i znaczenie Public Relations. Podstawowe pojęcia Public relations, geneza jego powstania, cechy i
funkcje PR.
Human Relations - podstawy funkcjonowania. Relacje pomiędzy public relations a human relations, zadania i
cele human relations.
Narzędzia Public relations. Elementy Public relations: sponsoring, targi i imprezy wystawiennicze, loobing.

W6

Marketing relacji w PR. Rola marketingu relacji w budowaniu wizerunku organizacji.

W7

Teoria komunikacji i budowy wizerunku
Dress code, mowa ciała

W1
W2
W3
W4

W8

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W03

K_W08

Kod KEK:

Kod wg
KRK:

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
Umiejętności:

S1A_W03

S1A_W02,
S1A_W03
Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Obserwacja studenta
podczas
prezentacji/zadanie
praktyczne

Metoda (forma)
weryfikacji
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K_U02

K_U03

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów
funkcjonalnych
w
typowych
sytuacjach
zawodowych
Kompetencje społeczne:

Kod KEK:
K_K01

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

K_K02

S1A_U06

Prezentacja,
zadanie praktyczne
lub projektowe

S1A_U06

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04
S1A_K02

zadanie zespołowe z
indywidualną
kontrolą osiągnięć,
zadanie praktyczne
lub projektowe

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Podstawowym celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką i znaczeniem dla marketingu zagadnienia Public Relations w
organizacjach.
Wiedza
Student poznaje zagadnienia z zakresu marketingowego funkcjonowania przedsiębiorstw: typologię wizerunku,
podstawowe elementy tożsamości organizacji, media relations – instrument kreowania wizerunku, cechy i funkcje PR,
relacje pomiędzy public relations a human relations, zadania i cele human relations, elementy Public relations: sponsoring,
targi i imprezy wystawiennicze, lobbing, rolę marketingu relacji w budowaniu wizerunku organizacji oraz teorię
komunikacji i elementy komunikacji niewerbalnej.
Umiejętności
Student potrafi dokonać analizy marketingowego otoczenia przedsiębiorstw, dobrać i ocenić możliwość zastosowania
poszczególnych instrumentów kreowania wizerunku, objaśnić i zastosować aspekty human relations oraz Public relations, a
także elementów komunikacji niewerbalnej.
Kompetencje
Student pozna i będzie potrafił wykazywać inicjatywę w zakresie oceny zasadność wprowadzenia poszczególnych rozwiązań w
wybranej firmie, pracować nad ich wdrożeniem i dostosowaniem w grupach, rozdzielać zadania i oceniać własny i cudzy wkład
pracy w poszczególnych działaniach. Ponadto student będzie w stanie przez całe życie samodzielnie pogłębiać i aktualizować
swoją wiedzę w zakresie Public Relations w organizacjach.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
– Cenker E.M., Public Relations, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2007.
– Olędzki J., Tworzydło, Public relations, Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, PWN, Warszawa 2006
– Otto J., Marketing relacji, C. H. Beck, Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
– Niedziółka D. A., Relacje inwestorskie, PWN, Warszawa 2008
– Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007
Inne materiały dydaktyczne:
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1.7.6. Bezpieczeństwo informacji
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Bezpieczeństwo informacji

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod
przedmiotu:

MiZL-PS6

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie,
studia I stopnia

Nazwa specjalności:

Marketing i Zarządzanie Logistyczne

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Semestr: VI

specjalnościowy
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Podstawy zarządzania
Wykład z elementami seminarium
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Test wiedzy, prezentacja wybranego tematu
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Mirosław Włodarczyk

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

16
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Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

20

30

4. Wykonanie projektów

12

12

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

15

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Rola i znaczenie informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

W2

Charakterystyka informacji. Właściwości informacji Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie

W3

Istota i znaczenie bezpieczeństwa SI. Podstawowe definicje związane z bezpieczeństwem

W4

Typologia źródeł zagrożeń bezpieczeństwa SI.

W5

Rodzaje działalności informacyjnej Ekonomiczne efekty rozwoju technik teleinformatycznych

W6

Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych, podpis elektroniczny

W7

Ochrona zgromadzonej i przesyłanej informacji

W8

Techniczne sposoby ochrony informacji
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W02
K_W03

K_W17

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów
systemów społecznych i gospodarczych
ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna podstawowe przepisy prawa, w tym prawa

S1A_W01,
S1A_W02
S1A_W03

Test wiedzy/praca
pisemna

S1A_W07,
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Kod KEK:
K_U01

K_U06

K_U15

Kod KEK:
K_K01

gospodarczego, regulujące funkcjonowanie organizacji
Umiejętności:

S1A_W10

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
przepisami prawa oraz wybranymi standardami systemów
zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i
rozwiązań
Kompetencje społeczne:

S1A_U01,
S1A_U02

Prezentacja/praca
pisemna

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04
S1A_K02,
S1A_K03

Obserwacja i ocena
podczas prezentacji

S1A_U02,
S1A_U03
S1A_U05

jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
użyciu różnych środków przekazu informacji
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K04

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z rozwiązaniami związanymi z bezpieczeństwem systemów
informacyjnych.
Wiedza
Student zaznajamia się z podstawowymi definicjami związanymi z informacją, systemami informacyjnymi i
bezpieczeństwem informacji. Student poznaje znaczenie bezpieczeństwa, podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa, sposoby
zabezpieczania SI
Umiejętności
Student potrafi zidentyfikować podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa SI. Potrafi dobrać odpowiednie metody i narzędzia
ochrony bezpieczeństwa SI. Umie zidentyfikować podstawowe elementy systemów informacyjnych w firmie
Kompetencje
Potrafi przekazać posiadaną wiedzę z zakresu systemów informacyjnych. Umie uczestniczyć w pracy zespołowej. Potrafi
prawidłowo identyfikować, diagnozować i rozstrzygać problemy. Potrafi prezentować własne pomysły za pomocą
prezentacji multimedialnej.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Krzysztof Liderman Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa 2012 : Wydawnictwo Naukowe PWN
 Wiesław Flakiewicz, Systemy informacyjne w zarządzaniu: (uwarunkowania, technologie, rodzaje) Warszawa
2002 : C. H. Beck

System informacyjny marketingu przedsiębiorstw : modelowanie : praca zbiorowa / pod red. Adama
Nowickiego, Warszawa 2005 : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne ,
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku : współczesne aspekty zarządzania
bezpieczeństwem / red. nauk. Mirosław Włodarczyk, Andrzej Marjański, Łódź 2010: Społeczna Wyższa Szkoła
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Przedsiębiorczości i Zarządzania ,
Andrzej Białas Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie Warszawa 2006 :
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne ,
Inne materiały dydaktyczne:


346

1.7.A. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji „marketing w przedsiębiorstwie”
1.7.7. Innowacje i przedsiębiorczość
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Innowacje i przedsiębiorczość

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

MiZL-MwP-SP1

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: V

Zarządzanie,
studia I stopnia
Marketing i Zarządzanie Logistyczne,
Marketing w przedsiębiorstwie
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Podstawy marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem
Wykład z elementami seminarium
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
praca pisemna, prezentacja multimedialna wybranego tematu,
ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z obu form zaliczenia
Marketingu
prof. dr hab. Mirosław Włodarczyk

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

16
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Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

10

10

10

15

22

32

75

75

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład

W2

Pojęcia i rozwój definicji: innowacja, innowacyjność i przedsiębiorczość, Innowacje i ich znaczenie dla rozwoju
społeczno-gospodarczego
Główne mierniki innowacji, Warunki skutecznej innowacyjności

W3

Klasyfikacja i źródła innowacji

W4

Ochrona wiedzy w przedsiębiorstwie

W5

Transfer innowacji krajowy i międzynarodowy

W6

Uwarunkowania realizacji procesu innowacyjnego

W7

Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości

W8

Wybrane techniki wspomagania małych przedsiębiorstw

W1

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W02
K_W05

Student:

Kod wg
KRK:

ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów
systemów społecznych i gospodarczych
ma podstawową wiedzę na temat genezy nauk o zarządzaniu
oraz ich rozwoju w kontekście rozwoju społeczno-

S1A_W01,
S1A_W02
S1A_W09

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Praca pisemna,
prezentacja
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K_W11

Kod KEK:
K_U02

K_U04
K_U20

Kod KEK:
K_K01

gospodarczego i cywilizacyjnego
ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w
działalności człowieka i zespołów pracowniczych oraz jej
uwarunkowań
Umiejętności:

S1A_W05,
S1A_W04,
S1A_W11

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
posiada elementarne umiejętności związane z samodzielnym
podejmowaniem działalności gospodarczej
posiada podstawowe umiejętności przygotowania typowych
prac pisemnych oraz krótkich wystąpień ustnych związanych
z problematyką zarządzania w języku polskim i języku obcym
Kompetencje społeczne:

S1A_U06

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04
S1A_K04

Prezentacja,
Obserwacja i ocena
podczas prezentacji

Praca pisemna,
prezentacja

S1A_U06
S1A_U09
S1A_U10

jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w
nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z
odmiennością kulturową grupy
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K08

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zapoznanie studentów z wykorzystaniem innowacji jako narzędzia przedsiębiorczości, przedstawienie przykładu sukcesu
(porażki) wdrożenia innowacji / nowych technologii oraz zapoznanie z zasadami podejmowania działań przedsiębiorczych.
Wiedza
- student rozumie rolę innowacji i innowacyjności w gospodarce opartej na wiedzy;
- zna źródła innowacji i mierniki innowacji;
Umiejętności
- potrafi zaplanować proces innowacyjny;
- wykorzystuje w praktyce praktyki wspierania przedsiębiorczości w małych przedsiębiorstwach;
Kompetencje
- rozumie ideę uczenia się całe życie;
- wykazuje postawę odpowiedzialności społecznej biznesu;
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
-Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
-Marciniak S., Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
- Białoń L.( red.) Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wyd. PLACET, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
- Gawryś J., Muc E., Jak zorganizować własną firmę i pomnożyć majątek, Wyd. KaBe, Krosno 2011.
- Safin K., Zarządzanie małą firmą, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
- J.Targalski (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie, Studium przypadków, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2003.
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Inne materiały dydaktyczne:
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1.7.8. Rozwój nowego produktu
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod przedmiotu:

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Rozwój nowego produktu

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: V

Zarządzanie studia I stopnia
Marketing i Zarządzanie Logistyczne,
Marketing w przedsiębiorstwie
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

MiZL-MwP-SP2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Podstawy marketingu, badania marketingowe
Wykład, prezentacje multimedialne, zajęcia warsztatowe,
projekty realizowane w grupach
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie zadanie projektowego w grupach
zakończonego prezentacją multimedialną wyników
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, dr Michał Turniak

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium:

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2
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Inna forma (jaka):

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

10

15

4. Wykonanie projektów

22

32

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
KW1

Produkt w ujęciu rynku.

KW2

Cele działań R+D

KW3

Badanie interakcji konsumentów z produktem.

KW4

Badanie charakterystyki zachowań nabywców

KW5

Ergonomia produktu i opakowania

KW6

Inżynieria odwrotna.

KW7

Biomimetyka

KW8

Demokrytyzacja innowacji
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W15

K_W22

K_W23

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa
autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności
przemysłowej
ma wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju
przedsiębiorczości

S1A_W06

Zadanie projektowe

Umiejętności:

Kod KRK:

S1A_W10

S1A_W11

Metoda (forma)
weryfikacji
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K_U01

K_U08

K_U10

Kod wg KEK:

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji
ma elementarne umiejętności identyfikacji uwarunkowań i
kryteriów rozwiązywania typowych problemów organizacji
Kompetencje społeczne:

S1A_U01,
S1A_U02

Zadanie projektowe,
prezentacja

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
S1A_U02,
S1A_U07
Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na S1A_K02
Obserwacja/test
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
wiedzy
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim
K_K11
ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób S1A_K07
przedsiębiorczy
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze specyfiką i znaczeniem dla marketingu i zarządzania
zagadnienia rozwoju nowego produktu.
Wiedza
Student zna typowe metody badań w zakresie badań nad zachowaniami konsumenta, otoczenia konkurencyjnego oraz
poszczególnych metod i technik Reaserch and Development.
Umiejętności
Student potrafi zaprojektować, zrealizować i wyciągnąć wnioski z badań nad zachowaniami konsumenta, jego interakcji z
produktem, ponadto jest w stanie dokonać analizy aspektu ergonomii produktu oraz wykorzystać w praktyce poszczególne
metody i techniki R+D.
Kompetencje
Student pozna i będzie potrafił wykazywać inicjatywę w zakresie oceny zasadność wprowadzenia poszczególnych rozwiązań w
wybranej firmie, pracować nad ich wdrożeniem i dostosowaniem w grupach, rozdzielać zadania i oceniać własny i cudzy wkład
pracy w poszczególnych działaniach. Ponadto student będzie w stanie przez całe życie samodzielnie pogłębiać i aktualizować
swoją wiedzę w zakresie rozwoju nowych produktów.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

H. Mruk, I.P. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 2001,

Ph. Kotler, Marketing. Rebis, Poznań 2012
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Białoń L., Janczewska D., Marketing innowacji [ w:] red. R. Niestrój, Tożsamość i wizerunek marketingu, PWE
Warszawa 2009
2. Ph. Kotler, G.Armstrong, J.Ssaunders, U.Wong: Marketing – podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002
(rozdział 11),
3. Ph. Kotler,: Kotler o marketingu – jak kreować i opanowywać rynki”, Kraków1999,
Inne materiały dydaktyczne:
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1.7.9. Zarządzanie międzykulturowe
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Zarządzanie międzykulturowe

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

MiZL-MwP-SP3

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
Polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

Zarządzanie
studia I stopnia
Marketing i Zarządzanie Logistyczne,
Marketing w przedsiębiorstwie
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

brak
Zajęcia praktyczne
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Test wiedzy
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, dr Michał Chmielecki

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium:

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

16
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Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):
RAZEM:

2

Inna forma (jaka):
33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

2. Przygotowanie się do zajęć

10

studia
niestacjonarne
18
15

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

6. Pisemna praca zaliczeniowa

22

SUMA:

75

10
32
75

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Istota, cele i narzędzia ZM.

W2

Zarządzanie, kultura, komunikacja. Różnice kulturowe w biznesie. Akulturacja.

W3
W4

Zatrudnienie w organizacji międzykulturowej. Rodzaje kultur biznesu. Klasyfikacja: Hofstede, GLOBE, Hall’a,
Gestelanda.
Motywowanie w ujęciu międzykulturowymi

W5

Tworzenie zespołów międzykulturowych

W6

Przywództwo

W7

Strategie ZM

W8

Wzywania ZM
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W03

K_W13

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna pojęcie kultury organizacyjnej oraz możliwości jej

S1A_W03

Zadanie
projektowe/praca
pisemna

S1A_W05
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Kod KEK:
K_U03

K_U06

Kod KEK:

oddziaływania na rozwój i sukces organizacji
Umiejętności:
Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów
funkcjonalnych
w
typowych
sytuacjach
zawodowych
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
Kompetencje społeczne:

S1A_U06

Prezentacja/test
wiedzy

Student:

Kod wg
KRK:

S1A_U02,
S1A_U03

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na S1A_K02
Zadanie
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
projektowe/ocena
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
aktywności studenta
nim
K_K04
jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu S1A_K02,
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy S1A_K03
użyciu różnych środków przekazu informacji
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze specyfiką i znaczeniem dla zarządzania zagadnienia
zarządzania międzykulturowego.
Wiedza
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z założeniami zarządzania zasobami ludzkimi i przywództwa w ujęciu
międzynarodowym i przyswojenie przez nich nowego sposobu myślenia o zasobach ludzkich i przywództwie w firmie w
kategoriach wielokulturowości.
Umiejętności
Student powinien potrafić analizować relacje międzykulturowe, zjawiska ze sfery zarządzania międzykulturowego,
powinien także rozpoznać przyczyny wykluczenia oraz kompetencji międzykulturowej.
Kompetencje
Student pozna i będzie potrafił wykazywać inicjatywę w zakresie oceny zasadność wprowadzenia poszczególnych rozwiązań w
wybranej firmie, pracować nad ich wdrożeniem i dostosowaniem w grupach, rozdzielać zadania i oceniać własny i cudzy wkład
pracy w poszczególnych działaniach. Ponadto student będzie w stanie przez całe życie samodzielnie pogłębiać i aktualizować
swoją wiedzę w zakresie zarządzania międzykulturowego.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Iszkowski W., Praktyka zarządzania międzynarodowego w Polsce, „Difin”, Warszawa 2000.
Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2011.
Koźmiński A., Zarządzanie międzynarodowe, Warszawa 1999.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Zorska, A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007
F. Trompenaars, C. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002
R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000
Inne materiały dydaktyczne:
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1.7.10. Strategie marketingowe
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu

Strategie marketingowe

MiZL-MwP-SP4

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

Zarządzanie
studia I stopnia
Marketing i Zarządzanie Logistyczne,
Marketing w przedsiębiorstwie
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Wiedza z zakresu marketingu, Podstawy zarządzania
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Wykład z prezentacją multimedialna, ćwiczenia z analizą
przypadków
Egzamin pisemny
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Muzahim Al - Noorachi , dr Danuta Janczewska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium:

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

16
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Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

10

15

4. Wykonanie projektów

22

32

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Zarządzanie strategiczne a zarządzanie marketingowe. Modele biznesu w kontekście tworzenia strategii firmy.

W2

Alokacja strategii marketingowej w strategii firmy.

W3

Baza informacyjna dla opracowania strategii marketingowej

W4

Etapy tworzenia strategii marketingowej

W5

W7

Rodzaje strategii marketingowych i możliwości ich implementacji w przedsiębiorstwach zróżnicowanych wg.
wielkości, przedmiotu działalności. Strategie targetowania i pozycjonowania.
Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa. Strategie konkurencyjne i działania marketingowe wpływające na
konkurencyjność przedsiębiorstwa
Strategie marketingu-mix i ich rola w zarządzaniu operacyjnym.

W8

Branding - strategie marki

W6

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W03

K_W07

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna wybrane koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do ich

S1A_W03

Zadanie
projektowe/praca
pisemna

S1A_W02,
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K_W15

Kod KEK:
K_U01

K_U06

K_U12

Kod KEK:

powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju
zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)
Umiejętności:

S1A_W08
S1A_W06

Student:

Kod wg
KRK:

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
potrafi zastosować wybrane metody i narzędzia analityczne
oraz systemy informatyczne wspomagające procesy
podejmowania decyzji
Kompetencje społeczne:

S1A_U01,
S1A_U02

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
zadanie zespołowe z
indywidualną
kontrolą osiągnięć

S1A_U02,
S1A_U03
S1A_U07,
S1A_U04

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na S1A_K02
obserwacja i ocena
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
wykonania zadania
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
praktycznego
nim
K_K05
posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z S1A_K02,
nastawieniem na osiąganie wspólnych celów
S1A_K03
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studenta ze specyfiką i znaczeniem dla marketingu zagadnienia strategii
marketingowych.
Wiedza
Student poznaje istotę i podstawowe pojęcia z zakresu strategii marketingowych, w szczególności : Dobór strategii
marketingowych przedsiębiorstwa. Analizę marketingową, plan marketingowy. Monitorowanie i modyfikowanie strategii
marketingowych.
Umiejętności
Student będzie potrafił dobrać strategię marketingową do wybranego przedsiębiorstwa, na podstawie przeprowadzonych
samodzielnie analiz marketingowch ułożyć i przegotować do realizacji plan marketingowy, a następnie monitorować jego
wykonanie oraz dokonywać modyfikacji strategii marketingowych na podstawie wyodrębnionych informacji.
Kompetencje
Student pozna i będzie potrafił wykazywać inicjatywę w zakresie oceny zasadność wprowadzenia poszczególnych rozwiązań w
wybranej firmie, pracować nad ich wdrożeniem i dostosowaniem w grupach, rozdzielać zadania i oceniać własny i cudzy wkład
pracy w poszczególnych działaniach. Ponadto student będzie w stanie przez całe życie samodzielnie pogłębiać i aktualizować
swoją wiedzę w zakresie strategii marketingowych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Z. Knecht: Zarządzanie i planowanie marketingowe. C. H. Beck. W-wa 2004
2. R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka: Strategiczne planowanie marketingowe. PWE, W-wa 2001
3. J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, W-wa 2001.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Białoń L., Janczewska D. Marketingowe wsparcie procesów innowacyjnych, [w:] L. Bialoń Zarządzanie działalnością
innowacyjną, Wyd. Placet, Warszawa 2010.
Efektywność marketingu, praca zb. pod red. W. Wrzoska. PWE, W-wa 2005
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Zeszyty SWSPiZ w Łodzi – Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Inne materiały dydaktyczne: Czasopisma specjalistyczne
BIZNES TRENDY
GAZETA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
HARVARD BUSINESS REVIEW
MANAGER
MARKETING I RYNEK
MARKETING W PRAKTYCE
MEDIA-MARKETING POLSKA
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1.7.B. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji „PR, promocja i reklama”
1.7.11. Strategie i zarządzanie marką
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Strategie zarządzania marką

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

MiZL-PRPiR-SP1

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: V

Zarządzanie,
studia I stopnia
Marketing i Zarządzanie Logistyczne,
PR, promocja i reklama
Specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Komunikacja w
biznesie, Promocja
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzamin pisemny na koniec wykładów
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Muzahim Al – Noorachi, dr Bartłomiej
Stopczyński

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium:

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

16
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Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

10

15

4. Wykonanie projektów

22

32

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Geneza, funkcje, znaczenie i definicje marki

W2

Tożsamość, siła i wizerunek marki. Nazwa i symbol marki, elementy składowe marki

W3

Proces podejmowania decyzji zakupowych i lojalność wobec marki

W4

Sposoby wprowadzanie marki na rynek

W5

Zarządzanie portfelem Marek - rozszerzanie, odmładzanie i wycofywanie marki z rynku

W6

Komunikacyjne aspekty zarządzania marką. Rola reklamy i promocji sprzedaży w budowaniu marki

W7

Ochrona prawna znaków towarowych

W8

Internacjonalizacja i globalizacja marek
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W03

K_W07
K_W15

Student:

Kod wg
KRK:

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna wybrane koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do ich
powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju
zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy

S1A_W03

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Zadanie projektowe/
praca pisemna

S1A_W02,
S1A_W08
S1A_W06
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finansowej, jakości produktów i usług)
Umiejętności:
Kod KEK:
K_U01

K_U06

K_U12

Kod KEK:

Student:

Kod wg
KRK:

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
potrafi zastosować wybrane metody i narzędzia analityczne
oraz systemy informatyczne wspomagające procesy
podejmowania decyzji
Kompetencje społeczne:

S1A_U01,
S1A_U02

Student:

Kod wg
KRK:

S1A_U02,
S1A_U03

Metoda (forma)
weryfikacji
zadanie zespołowe z
indywidualną
kontrolą
osiągnięć/praca
pisemna

S1A_U07,
S1A_U04

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na S1A_K02
obserwacja i ocena
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
wykonania zadania
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
praktycznego
nim
K_K05
posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z S1A_K02,
nastawieniem na osiąganie wspólnych celów
S1A_K03
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze specyfiką i znaczeniem dla marketingu zagadnienia stretegii
i zarządzania marką.
Wiedza
Student zapozna się ze specjalistyczną wiedzą związaną z zarządzaniem marką. Nabędzie wiedzę, w jaki sposób wprowadzać
markę na rynek i jak nią zarządzać, ze szczególnym uwzględnieniem terminów, narzędzi zasad przy tym stosowanych.
Umiejętności
Student będzie potrafił określić, zaplanować i dobrać narzędzia do budowy tożsamości, siły i wizerunku wybranej marki
oraz jej elementów składowych, ponadto będzie w stanie określić i wykorzystać aspekty zachowań konsumentów i ich
lojalności wobec marki, zaplanować, przygotować i zrealizować plan wprowadzania marki na rynek oraz podjąć działania
prawne chroniące jej znak towarowy, a także zarządzać portfelem marek już obecnym na rynku oraz zaplanować i
zrealizować proces globalizacji dowolnej marki.
Kompetencje
Student pozna i będzie potrafił wykazywać inicjatywę w zakresie oceny zasadność wprowadzenia poszczególnych rozwiązań w
wybranej firmie, pracować nad ich wdrożeniem i dostosowaniem w grupach, rozdzielać zadania i oceniać własny i cudzy wkład
pracy w poszczególnych działaniach. Ponadto student będzie w stanie przez całe życie samodzielnie pogłębiać i aktualizować
swoją wiedzę w zakresie strategii i zarządzania marką.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 J. Kall, Silna Marka. Istota i kreowanie, PWE. Warszawa 2001
 G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002
 J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, Zarządzanie marką, OE, Kraków 2006
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 M.K. Witek-Hajduk (Red.), Zarządzanie silną marką, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011
 H. Pringle, Zarządzanie marką Jak wypromować rozpoznawalną markę, Rebis, Poznań 2006
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Inne materiały dydaktyczne:
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1.7.12. Tworzenie przekazów reklamowych
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Tworzenie przekazów reklamowych

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

MiZL-PRPiR-SP2

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: V

Zarządzanie
studia I stopnia
Marketing i Zarządzanie Logistyczne,
PR, promocja i reklama
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Wiedza z zakresu marketingu i podstaw zarządzania
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
zadanie projektowe w grupach zakończone prezentacja
multimedialną
Katedra Marketignu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, dr Michał Chmielecki

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium:

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

16

365

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:

studia
niestacjonarne

33
10

18
15

22
10

32
10

75

75

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Komunikacja, język, obraz, dźwięk, perswazja, manipulacja

W2

Przekaz reklamowy – reklama prasowa

W3

Przekaz reklamowy – reklama radiowa

W4

Przekaz reklamowy – reklama telewizyjna

W5

Przekaz reklamowy – reklama on-line

W6

Przekaz reklamowy – reklama zewnętrzna

W7

Kampania reklamowa firmy – proces planowania

W8

Ocena efektu końcowego przeprowadzonej kampanii reklamowej – metody badań;
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W15

K_W21

Kod KEK:

Student:

Kod wg
KRK:

zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)
ma podstawową wiedzę na temat roli procesów
cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji
Umiejętności:

S1A_W06

Student:

Kod wg

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Zadanie projektowe
lub praca pisemna

S1A_W08

Metoda (forma)
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KRK:
K_U02

K_U05

Kod KEK:
K_K02

weryfikacji

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego
zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań
Kompetencje społeczne:

S1A_U06

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim

S1A_K02

Zadanie projektowe
lub obserwacja
studenta

Zadanie projektowe
lub praca pisemna

S1A_U07

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów umiejętności przygotowania przekazów reklamowych.
Wiedza
Po zakończeniu zajęć student powinien:
1. Znać podstawowe zagadnienia związane z procesem opracowywania przekazów reklamowych;
2. Rozumieć rolę reklamy w strategii marketingowej firmy;
Umiejętności
Po zakończeniu zajęć student powinien umieć opracować przekaz reklamowy i przeprowadzić ocenę efektu końcowego
reklamy;
Kompetencje
Student pozna i będzie potrafił wykazywać inicjatywę w zakresie oceny zasadność wprowadzenia poszczególnych rozwiązań w
wybranej firmie, pracować nad ich wdrożeniem i dostosowaniem w grupach, rozdzielać zadania i oceniać własny i cudzy wkład
pracy w poszczególnych działaniach. Ponadto student będzie w stanie przez całe życie samodzielnie pogłębiać i aktualizować
swoją wiedzę w zakresie tworzenia przekazów reklamowych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Burtenshaw K., Kreatywna reklama, PWN, Warszawa 2007
2. Bralczyk J., Język na sprzedaż, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2004
3. Dejnaka A., Strategia reklamy marki, produktów i usług, Helion, Gliwice 2006
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Woźniczka J., Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009
2. Bernstein D., Billboard – reklama otwartej przestrzeni, PWN, Warszawa 2005
3. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk 2003
Inne materiały dydaktyczne:
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1.7.13. Marketing relacji
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Marketing relacji

MiZL-PRPiR-SP3

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

Zarządzanie,
studia I stopnia
Marketing i Zarządzanie Logistyczne,
Handel, sprzedaż i dystrybucja
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Marketing
Wykład z prezentacją
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
zaliczenie w formie prezentacji
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, dr Robert Seliga

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium:

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

16

368

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

10

20

4. Wykonanie projektów

25

30

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

7

7

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład

W3

Marketing jako koncepcja wspomagająca zarządzanie przedsiębiorstwem. Ewolucja marketingu, otoczenie
marketingowe przedsiębiorstw. Rola poszczególnych podmiotów otoczenia w koncepcji marketingu relacji.
Istota koncepcji marketingu relacji. Podstawowe pojęcia marketingu relacji, geneza jego powstania, cechy
marketingu relacji.
Podstawowe modele marketingu relacji. Model sześciu rynków, model firmy i jej partnerstwa.

W4

Model Gummessona, model wymiany powiązań.

W5

Elementy i narzędzia koncepcji marketingu relacji. Elementy koncepcji marketingu relacji: jakość, programy
lojalnościowe.
Marketing wewnętrzny, komunikacja indywidualna.

W1
W2

W6
W7
W8

Klient jako kluczowy element koncepcji marketingu relacji. Rola klienta w budowaniu długotrwałych relacji
z przedsiębiorstwem.
Systemy zarządzania relacjami. Opis i rola CRM-u we wdrażaniu koncepcji marketingu relacji w
przedsiębiorstwie.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W03

K_W07

Student:

Kod wg
KRK:

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna wybrane koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do ich
powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju
Umiejętności:

S1A_W03

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Obserwacja studenta
podczas prezentacji/
praca pisemna

S1A_W02,
S1A_W08
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Kod KEK:
K_U02

K_U03

Kod KEK:

Student:

Kod wg
KRK:

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów
funkcjonalnych
w
typowych
sytuacjach
zawodowych
Kompetencje społeczne:

S1A_U06

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
Prezentacja,
zadanie praktyczne
lub projektowe

S1A_U06

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji S1A_K05
zadanie praktyczne
różnych projektów i ma świadomość możliwego
lub projektowe,
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
zadanie praktyczne
K_K05
posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z S1A_K02,
nastawieniem na osiąganie wspólnych celów
S1A_K03
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K03

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu marketingowego funkcjonowania przedsiębiorstw, umożliwienie analizy
podstawowych procesów zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem w aspekcie budowania relacji;
Wiedza
- zna metody zarządzania marketingowego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw;
- zna elementy koncepcji marketingu relacji;
Umiejętności
- potrafi zaplanować wykorzystanie koncepcji marketingu relacji w przedsiębiorstwie;
- wykorzystuje narzędzia marketingu relacji w praktyce;
Kompetencje
- wykazuje postawę zaangażowania w prace projektowe;
- wskazuje na odpowiedzialność społeczną biznesu;
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

–
–
–

Otto J., Marketing relacji, C. H. Beck, Warszawa 2004.
Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
Mitręga M., Marketing relacji. Teoria I Praktyka, CEDEWU, wyd. II, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

–
–
–

Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007
Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006.
Cenker E.M., Public Relations, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2007.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.7.14. Marketing społecznościowy
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Marketing społecznościowy

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

MiZL-PRPiR-SP4

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie,
studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: V

Marketing i Zarządzanie Logistyczne,
PR, promocja i reklama
Specjalizacyjny
Obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Niestacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

wiedza z zakresu marketingu i prowadzenia badań
marketingowych, podstawy zarządzania, wiedza z zakresu
technologii informacyjnych

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, dyskusja,
case studies

Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Projekt, prezentacja multimedia

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Katedra Marketingu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski dr Dominika Kaczorowska Spychalska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

16
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Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

36

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

17

4. Wykonanie projektów

20

30

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Marketing społecznościowy – pojęcie, istota, geneza

W2

Serwisy społecznościowe – możliwości wykorzystania w marketingu, kierunki i dynamika zmian

W3

Profil użytkowników mediów społecznościowych

W4

Narzędzia marketingu społecznościowego i zasady ich optymalizacji

W5

Marketing społecznościowy w strategii współczesnych organizacji

W6

Kontrola poziomu skuteczności social media marketingu

W7

Analiza poziomu skuteczności social media marketingu

W8

Analiza najlepszych kampanii krajowych i światowych w zakresie marketingu społecznościowego
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W02
K_W08
K_W21

ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów
systemów społecznych i gospodarczych
zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
ma podstawową wiedzę na temat roli procesów
cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

S1A_W01,
S1A_W02
S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W08

Prezentacja/ praca
pisemna
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Umiejętności:
Kod KEK:
K_U02

K_U03

K_U06

Kod wg
KRK:
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów
funkcjonalnych
w
typowych
sytuacjach
zawodowych
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
Kompetencje społeczne:

Kod KEK:

S1A_U06

Metoda (forma)
weryfikacji
zadanie praktyczne
lub projektowe

S1A_U06

S1A_U02,
S1A_U03

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji S1A_K05
zadanie praktyczne
różnych projektów i ma świadomość możliwego
lub projektowe,
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
obserwacja studenta
K_K10
jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i S1A_K01,
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i S1A_K06
badawczych
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K03

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zapoznanie studentów z koncepcją i elementami marketingu społecznościowego oraz wskazanie wpływu na
funkcjonowanie społeczeństwa.
Wiedza
Student rozumie istotę marketingu społecznościowego i potrafi wskazać możliwości jego praktycznego wykorzystania we
współczesnych organizacjach; zna poszczególne narzędzia marketingu społecznościowego oraz konsekwencje ich
wykorzystania w strategii;
Umiejętności
umie zaprojektować kampanię marketingu społecznościowego dostosowując ją do celów, możliwości finansowych, profilu
użytkowników, itp.; potrafi zanalizować poziom skuteczności zrealizowanych działań w zakresie marketingu
społecznościowego i zwiększyć poziom ich efektywności;
Kompetencje
Wskazuje na możliwości wykorzystania marketingu w celach społecznych;
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
– Kirkpatrick D., Efekt Facebooka, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011
– Kotler Ph., Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
– Brogan Ch., Smith J., Zaufanie 2.0, Helion, Gliwice 2011
– Collin S., Marketing w sieci, Felberg SJA, Warszawa 2002
Inne materiały dydaktyczne:
- Studium przypadku
- Harvard Business Review Polska
- Marketing w Praktyce
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1.7.C. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji „Handel, sprzedaż, dystrybucja”
1.7.15. Zarządzanie sprzedażą
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Zarządzanie sprzedażą

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

MiZL-HSD-SP1

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: V

Zarządzanie,
studia I stopnia
Marketing i Zarządzanie Logistyczne,
Handel, sprzedaż i dystrybucja
Specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Podstawy marketingu
Podstawy teorii organizacji i zarządzania
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie zadanie projektowego w grupach
zakończonego prezentacją multimedialną wyników
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, dr Katarzyna KolasińskaMorawska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

16
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Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

22

4. Wykonanie projektów

10

15

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

10

6. Pisemna praca zaliczeniowa

10

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Uwarunkowania procesów sprzedaży. Badania marketingowe w procesach sprzedaży

W2

Zarządzanie kanałami dystrybucji. Sprzedaż w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw

W3

Projektowanie i zarządzanie personelem sprzedaży

W4

Klient w realizacji procesów sprzedaży. Realizacja procesów obsługi klienta

W5

Zarządzanie relacjami z klientem. Techniki sprzedaży we współczesnym przedsiębiorstwie

W6

Zarządzanie przestrzenią handlową – merchandising. Zarządzanie ofertą handlową

W7

Elementy procesu budowy strategii sprzedaży firmy. Negocjacje handlowe

W8

E-sprzedaż. Logistyka w realizacji procesów sprzedaży
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W08
K_W09
K_W19

Student:

Kod wg
KRK:

zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
ma wiedzę na temat głównych ról i funkcji organizacyjnych
zna podstawowe rodzaje struktur organizacyjnych, niektóre
czynniki wpływające na ich zmiany oraz rodzaje dokumentów
formalizujących organizację wraz z ich wybranymi

S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W07,
S1A_W08

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Zadanie projektowe,
Prezentacja
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zastosowaniami
Umiejętności:
Kod KEK:
K_U01

K_U02

K_U07

Student:

Kod wg
KRK:

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji

S1A_U01,
S1A_U02

Metoda (forma)
weryfikacji
Zadanie projektowe,
Prezentacja

S1A_U06

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04

Kompetencje społeczne:
Kod KEK:

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K01

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

K_K04

jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
użyciu różnych środków przekazu informacji

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04
S1A_K02,
S1A_K03

Obserwacja i ocena
zachowań student w
czasie zadań
projektowych w
grupie,
Prezentacja

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zapoznanie studentów z metodami zarządzania sprzedażą.
Wiedza
student posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu zarządzania procesami sprzedaży; student zna instrumentami
zarządzania sprzedażą;
Umiejętności
student potrafi skutecznie zarządzać zespołem sprzedawców i działu sprzedaży, dzięki czemu będą mogli tworzyć od
podstaw lub reorganizować działy sprzedaży oraz podnosić efektywność pracy handlowców; student potrafi zastosować
techniki oraz procedury obsługi klienta; student zna i potrafi zastosować techniki negocjacji; student posiada kompetencja z
zakresu zarządzania przestrzenią jednostek handlowych oraz usługowych;
Kompetencje
Wykazuje postawę etyczną w zarządzaniu zespołami; wykazuje gotowość do inicjowania pracy zespołów;
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
- Cybulski K., Zarządzanie działem sprzedaży firmy, Wyd. PWN, Warszawa 2004
- Futrel Ch., Nowoczesne techniki sprzedaży, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
- Szumilak J., Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Sprzedaż, obsługa klienta. Wyd. Oficyna
Wydawnicza, Kraków 2004
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Kotler Ph.,G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002
 Niemczyk A., Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać, Wyd. Helion, Gliwice 2006,
 Cummins J., Promocja sprzedaży, Wyd. Helion, Gliwice 2005,
Inne materiały dydaktyczne: portale logistyczne:
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- http://www.marketing-news.pl
- http://www.marketing.org.pl
- http://marketing.nf.pl
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1.7.16. E-commerce
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

E-commerce

MiZL-HSD-SP2

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

Zarządzanie,
studia I stopnia
Marketing i Zarządzanie Logistyczne,
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Systemy
informatyczne zarządzania
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie zadania projektowego w grupach
zakończonego prezentacją multimedialną wyników
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):
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RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

22

4. Wykonanie projektów

10

10

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

15

6. Pisemna praca zaliczeniowa

10

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Istota i znaczenie gospodarki elektronicznej w globalnym społeczeństwie.

W2

Pojęcie handlu elektronicznego, formy i rodzaje e-biznesu (B2B, B2C, C2C, C2B).

W3

Struktura serwisu e-Handlowego oraz techniczne sposoby realizacji oraz integracje z otoczeniem serwisów eHandlowych.

W4

Logistyka sprzedaży Internetowej.

W5

Formy promocji sprzedaży Internetowej (kanały tradycyjne oraz te związane z Internetem).

W6

Obsługa klienta w e-Handlu (elementy przed-transakcyjne, transakcyjne i po-transakcyjne).

W7

Nowoczesne rozwiązania e-Handlu związane z systemami mobilnymi (m-Commerce) oraz serwisami
społecznościowymi (f-Commerce).

W8

Prawa i obowiązki e-Konsumentów oraz e-Sprzedawców, ochrona prywatności i ochrona danych osobowych w
systemach handlu elektronicznego.

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
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K_W03

K_W07
K_W11

Kod KEK:
K_U01

K_U02

K_U12

Kod KEK:

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna wybrane koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do ich
powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju
ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w
działalności człowieka i zespołów pracowniczych oraz jej
uwarunkowań
Umiejętności:

S1A_W03

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
potrafi zastosować wybrane metody i narzędzia analityczne
oraz systemy informatyczne wspomagające procesy
podejmowania decyzji
Kompetencje społeczne:

S1A_U01,
S1A_U02

Zadanie
projektowe/praca
pisemna

Student:

Kod wg
KRK:

Prezentacja,
Zadanie projektowe

S1A_W02,
S1A_W08
S1A_W05,
S1A_W04,
S1A_W11

S1A_U06

S1A_U07,
S1A_U04

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na S1A_K02
Obserwacja i ocena
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zachowań student w
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
czasie zadań
nim
projektowych w
grupie,
K_K03
posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji S1A_K05
różnych projektów i ma świadomość możliwego
Prezentacja
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z rozwiązaniami elektronicznego biznesu, w szczególności
handlu elektronicznego oraz podkreślenie ich roli we współczesnej gospodarce.
Wiedza
Student zna podstawowe systemy i rozwiązania elektronicznego biznesu w szczególności systemy e-handlu, identyfikuje
elementy tych systemów oraz czynniki wpływające na elementy systemów, czyli na procesy handlu elektronicznego
zachodzące w organizacjach.
Umiejętności
Student umie dokonać analizy systemów e-handlu, potrafi stosować w praktyce wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu
tworzenia użytkowania tego typu systemów, potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji w tym zakresie oraz
proponować rozwiązania z wykorzystaniem zdobytej wiedzy teoretycznej z obszaru tworzenia i wykorzystywania
systemów e-handlu.
Kompetencje
Student jest przygotowany do uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim,
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim oraz wykorzystywania swojej wiedzy
z zakresu tworzenia i wykorzystywania systemów e-handlu.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
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Literatura podstawowa przedmiotu:

 Niedźwiedziński M., Globalny handel elektroniczny, Wyd. PWN, Warszawa 2004
 Olszak C., Ziemba E. (red.), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wyd. PWN, Warszawa 2007
 Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie, red. Olszak C. M., Katowice ,Adamieckiego, 2004.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Frąckiewicz E., Marketing internetowy, Wyd. PWN, Warszawa 2006
 Kierzkowska P., E-biznes. Relacje z klientami, Wyd. Helion, Gliwice 2007
Inne materiały dydaktyczne: portale o tematyce związanej z e-Biznesem i e-Commerce:
http://ekomercyjnie.pl
http://www.iabpolska.pl
http://www.internetstandard.pl
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1.7.17. Marketing relacji
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Marketing relacji

MiZL-HSD-SP3

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

Zarządzanie,
studia I stopnia
Marketing i Zarządzanie Logistyczne,
Handel, sprzedaż i dystrybucja
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Marketing i zarządzanie logistyczne
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
zaliczenie w formie prezentacji
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, dr Robert Seliga

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium:

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

16
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Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

10

20

4. Wykonanie projektów

25

30

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

7

7

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład

W3

Marketing jako koncepcja wspomagająca zarządzanie przedsiębiorstwem. Ewolucja marketingu, otoczenie
marketingowe przedsiębiorstw. Rola poszczególnych podmiotów otoczenia w koncepcji marketingu relacji.
Istota koncepcji marketingu relacji. Podstawowe pojęcia marketingu relacji, geneza jego powstania, cechy
marketingu relacji.
Podstawowe modele marketingu relacji. Model sześciu rynków, model firmy i jej partnerstwa.

W4

Model Gummessona, model wymiany powiązań.

W5

Elementy i narzędzia koncepcji marketingu relacji. Elementy koncepcji marketingu relacji: jakość, programy
lojalnościowe.
Marketing wewnętrzny, komunikacja indywidualna.

W1
W2

W6
W7
W8

Klient jako kluczowy element koncepcji marketingu relacji. Rola klienta w budowaniu długotrwałych relacji
z przedsiębiorstwem.
Systemy zarządzania relacjami. Opis i rola CRM-u we wdrażaniu koncepcji marketingu relacji w
przedsiębiorstwie.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W03

K_W07

Student:

Kod wg
KRK:

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna wybrane koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do ich
powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju

S1A_W03

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Obserwacja studenta
podczas prezentacji/
praca pisemna

S1A_W02,
S1A_W08
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Umiejętności:
Kod KEK:
K_U02

K_U03

Kod KEK:

Student:

Kod wg
KRK:

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów
funkcjonalnych
w
typowych
sytuacjach
zawodowych
Kompetencje społeczne:

S1A_U06

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
Prezentacja,
zadanie praktyczne
lub projektowe

S1A_U06

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji S1A_K05
zadanie praktyczne
różnych projektów i ma świadomość możliwego
lub projektowe,
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
zadanie praktyczne
K_K05
posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z S1A_K02,
nastawieniem na osiąganie wspólnych celów
S1A_K03
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K03

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu marketingowego funkcjonowania przedsiębiorstw, umożliwienie analizy
podstawowych procesów zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem w aspekcie budowania relacji;
Wiedza
- zna metody zarządzania marketingowego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw;
- zna elementy koncepcji marketingu relacji;
Umiejętności
- potrafi zaplanować wykorzystanie koncepcji marketingu relacji w przedsiębiorstwie;
- wykorzystuje narzędzia marketingu relacji w praktyce;
Kompetencje
- wykazuje postawę zaangażowania w prace projektowe;
- wskazuje na odpowiedzialność społeczną biznesu;
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

–
–
–

Otto J., Marketing relacji, C. H. Beck, Warszawa 2004.
Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
Mitręga M., Marketing relacji. Teoria I Praktyka, CEDEWU, wyd. II, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

–
–
–

Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007
Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006.
Cenker E.M., Public Relations, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2007.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.7.18. Logistyka w dystrybucji
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Logistyka w dystrybucji

MiZL-HSD-SP4

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

Zarządzanie,
studia I stopnia
Marketing i Zarządzanie Logistyczne,
Handel, sprzedaż i dystrybucja
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Podstawy zarządzania i marketingu oraz wprowadzenie do
logistyki
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Test wiedzy
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, dr Katarzyna Kolasińska Morawska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

16
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Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

22

32

20

25

75

75

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1
W2
W3
W4

W5
W6
W7
W8

Wprowadzanie do dystrybucji - kanały marketingowe, dystrybucyjne, logistyczne – koncepcje. Tendencje
rozwoju dystrybucji w Polsce i na świecie.
Łańcuch dystrybucyjny - fizyczny przepływ produktów od producenta na rynek – i jego struktury. Pośrednicy
w dystrybucji produktów.
Koncepcje strategicznego zarządzania dystrybucją w ujęciu logistyki.
Centra dystrybucji i kompleksowe centra logistyczne. Klasyfikacja, struktura organizacyjna i zadania centrów.
Infrastruktura logistyczna w centrach dystrybucji. Działalność wybranych centrów dystrybucji i centrów
logistycznych w Polsce.
Logistyczna obsługa klienta. Klasyfikacja klientów. Kształtowanie systemu obsługi i elementów go
współtworzących.
Pomiar poziomu obsługi klienta. Cykl realizacji zamówień klientów i związane z tym przepływy informacji.
Budowa lojalności.
ECR w zarządzaniu łańcuchem logistycznym. Analiza miar tendencji i prognozowanie popytu jako element
efektywności i skuteczności zarządzania w procesach dystrybucji.
Logistyka w dobie nowoczesnych systemów dystrybucji – Internet.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W03

Student:

Kod wg
KRK:

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich

S1A_W03

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Test
wiedzy/indywidualna
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K_W04

K_W08

Kod KEK:
K_U02

K_U06

K_U12

Kod KEK:

otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w
odniesieniu do funkcjonowania rynków oraz gospodarowania
w warunkach ograniczonych zasobów
zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
Umiejętności:

praca pisemna
S1A_W02,
S1A_W03,
S1A_W09
S1A_W02,
S1A_W03

Student:

Kod wg
KRK:

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
potrafi zastosować wybrane metody i narzędzia analityczne
oraz systemy informatyczne wspomagające procesy
podejmowania decyzji
Kompetencje społeczne:

S1A_U06

Student:

Kod wg
KRK:

S1A_U02,
S1A_U03

Metoda (forma)
weryfikacji
Test wiedzy,
Zadania projektowe,
Obserwacja i ocena
podczas Zadań
projektowych

S1A_U07,
S1A_U04

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na S1A_K02
Obserwacja i ocena
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
podczas dyskusji
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim
K_K03
posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji S1A_K05
różnych projektów i ma świadomość możliwego
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu logistyki dystrybucji, metod
wykonywania prognoz popytu, zasad i wskaźników jakości logistycznej obsługi klienta.
Wiedza
Student powinien rozumie podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy współczesnej gospodarki magazynowej, zna
istotę procesu zarządzania magazynem i rolę, jaką odgrywa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, rozumie koncepcję
efektywnego zarządzania przepływem zapasów.
Umiejętności
Umie określać uwarunkowania dystrybucji towarów i ocenia ich wpływ na jakość procesów dystrybucji, analizuje
wskaźniki jakości logistycznej obsługi klienta, wskazuje możliwości doskonalenia dystrybucji towarów, wyjaśnia
koncepcję efektywnego zarządzania przepływem zapasów i jej praktyczne znaczenie dla działalności przedsiębiorstwa.
Kompetencje
Wykazuje postawę zaangażowania w prace zespołowe oraz wskazuje na istotę budowania przewagi konkurencyjnej
poprzez efektywne zarządzanie przepływem towarów.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Christopher Ch., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyd. II. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego,


Warszawa 2000
Kempny D., Obsługa logistyczna, Wyd. AE im. K. Adamieckiego, Katowice 2008;
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 Rutkowski K. (red.), Logistyka dystrybucji, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
- Fechner I., Centra logistyczne, cel- realizacja- przyszłość, ILiM, Poznań 2004
- Sarjusz-Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000
Inne materiały dydaktyczne:
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1.7.D. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji „Zarządzanie Logistyczne”
1.7.18. Infrastruktura w logistyce
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Infrastruktura w logistyce

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: V

Zarządzanie studia I stopnia
Marketing i Zarządzanie Logistyczne,
Zarządzanie logistyczne
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

MiZL-ZL-SP1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Podstawy logistyki
Wykład i prezentacje
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie zadanie projektowego w grupach
zakończonego prezentacją multimedialną wyników
Marketingu
prof. dr hab. M. Włodarczyk , dr Michał Turniak

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium:

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe
Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

16

Konsultacje przedmiotowe
3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Inna forma (jaka):
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RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

22

4. Wykonanie projektów

10

15

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

10

6. Pisemna praca zaliczeniowa

10

10

75

75

3. Przygotowanie esejów

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład
W1

Istota i pojęcie infrastruktury logistycznej

W2

Systemy logistyczne a infrastruktura logistyczna

W3

Procesy logistyczne

W4

Podział i funkcje infrastruktury logistycznej

W5

Wpływ infrastruktury na realizację procesów logistycznych

W6

Ocena jakości elementów infrastruktury

W7

Metody usprawniania infrastruktury

W8

Case studies
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W08
K_W09
K_W19

K_W20

Kod wg KEK:
K_U01

Wiedza:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
ma wiedzę na temat głównych ról i funkcji organizacyjnych
zna podstawowe rodzaje struktur organizacyjnych, niektóre
czynniki wpływające na ich zmiany oraz rodzaje dokumentów
formalizujących organizację wraz z ich wybranymi
zastosowaniami
ma wiedzę na temat wybranych modeli zmian
organizacyjnych oraz roli przywództwa i negocjacji w
procesach przemian struktur i organizacji

S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W07,
S1A_W08

Zadanie projektowe,
prezentacja

Umiejętności:

Kod KRK:

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i

S1A_W08

S1A_U01,

Metoda (forma)
weryfikacji
Zadanie projektowe,
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K_U02

K_U07

Kod wg KEK:
K_K01

interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i
narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji

Kompetencje społeczne:
posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

S1A_U02

prezentacja

S1A_U06

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04
S1A_K02,
S1A_K03

Obserwacja i ocena
zachowań student w
czasie zadań
projektowych w
grupie, prezentacja

jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu
pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy
użyciu różnych środków przekazu informacji
K_K05
posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z S1A_K02,
nastawieniem na osiąganie wspólnych celów
S1A_K03
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K04

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Głównym celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z zagadnieniami dotyczącymi infrastruktury logistycznej, jej
znaczenia, funkcji oraz roli, jaką odgrywa ona w procesach logistycznych.
Wiedza
Student zna pojęcie i rolę infrastruktury logistycznej, ma wiedzę na temat jej znaczenia dla procesów logistycznych w
przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw, zna podstawowe zasady budowania infrastruktury logistycznej, zna metody
usprawniania infrastruktury logistycznej oraz umie ocenić jej efektywność.
Umiejętności
Student posiada umiejętności pogłębionej analizy i oceny procesów logistycznych pod kątem wykorzystanej infrastruktury
logistycznej, potrafi stosować w praktyce wyspecjalizowaną wiedzę dotyczącą infrastruktury logistycznej, potrafi
uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji w tym zakresie oraz proponować rozwiązania z wykorzystaniem zdobytej
wiedzy teoretycznej z obszaru infrastruktury logistycznej.
Kompetencje
Student jest przygotowany do uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim,
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim oraz wykorzystywania swojej wiedzy
z zakresu projektowania, analizy i oceny infrastruktury logistycznej.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
A. Wojciechowski, Ł. Wojciechowski, T. Kosmatka, Infrastruktura magazynowa i transportowa, WSL, Poznań 2009
M. Matulewski i inni, Systemy logistyczne. Komponenty-działania-przykłady, Biblioteka logistyka, Poznań 2008
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
- S. Markusik, Infrastruktura logistyczna w transporcie. Tom II, WPŚ, Gliwice 2010
Inne materiały dydaktyczne:
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1.7.19. Ekonomika transportu
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Ekonomika transportu

MiZL-ZL-SP2

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie,
studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: V

Marketing i Zarządzanie Logistyczne,
Specjalizacyjny
Obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Wprowadzenie do Logistyki
Wykład, prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktyczne
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Ustny sprawdzian wiedzy
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Jewgienij Krikawskij, dr Dominika Kaczorowska
- Spychalska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium:

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

16
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Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów

33
10

5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa

10

10

75

75

SUMA:

22

18
15
32

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład
W1

W2
W3
W4

W5
W6
W7
W8

Transport w działalności gospodarczej. Podstawowe pojęcia transportowe. Mierniki pracy transportu. Funkcje
transportu w gospodarce. Proces transportowy i jego elementy. Proces transportowy i przewozowy. Elementy procesu
transportowego. Czynniki wydajności procesu transportowego.
Wahania popytu. Potrzeby i usługi transportowe. Źródła i cechy potrzeb i usług transportowych. Wahania popytu na
usługi transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe i metody wyceny jego wartości.
Charakterystyka eksploatacyjna przedsiębiorstwa transportowego. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
transportowego. Gotowość techniczna taboru. Wykorzystanie czynników produkcji przedsiębiorstwa.
Koszty usług transportowych. Klasyfikacja kosztów usług transportowych. Koszty rodzajowe. Koszty stałe i
zmienne. Koszty bezpośrednie i pośrednie. Koszty faz procesu transportowego. Koszty jednostkowe i krańcowe.
Koszty zewnętrzne transportu.
Koszty w przedsiębiorstwie transportowym. Podstawowe pojęcia rachunku kosztów. Klasyfikacja kosztów usług
transportowych.
Ceny usług transportowych. Rodzaje cen w transporcie. Kryteria różnicowania cen. Stosowane taryfy transportowe.
Kierunki ewolucji taryf transportowych.
Nowoczesne systemy transportowe. Pojęcie transportu kombinowanego, intermodalnego i multimodalnego. Techniki
ładunkowe w nowoczesnych systemach ładunkowych.
Zarządzanie logistyczne multimodalnym systemem transportowym. Transport bimodalny. Ekonomika
poszczególnych gałęzi transportu.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W03

K_W14

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne
metody ilościowe a także narzędzia informatyczne

S1A_W03

ustny sprawdzian
wiedzy,
prezentacja

S1A_W06
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K_W15

Kod KEK:
K_U03

K_U06

K_U10

Kod KEK:

gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i
społecznych
zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)
Umiejętności:

S1A_W06

Student:

Kod wg
KRK:

ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych
obszarów
funkcjonalnych
w
typowych
sytuacjach
zawodowych
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
ma elementarne umiejętności identyfikacji uwarunkowań i
kryteriów rozwiązywania typowych problemów organizacji
Kompetencje społeczne:

S1A_U06

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
obserwacja studenta
podczas prezentacji

S1A_U02,
S1A_U03
S1A_U02,
S1A_U07
Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na S1A_K02
prezentacja
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim
K_K11
ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób S1A_K07
przedsiębiorczy
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami transportowymi, w odniesieniu do transportu krajowego i
międzynarodowego oraz zaprezentowanie mierników pracy transportowej;
Wiedza
- zna podstawowe pojęcia związane z prawami ekonomicznymi w transporcie, miernikami pracy transportu, procesem
transportowym i jego elementami;
Umiejętności
- charakteryzuje i objaśnia ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej; rozróżnia wskaźniki
efektywności przedsiębiorstwa transportowego i ich relacje z ponoszonymi kosztami;
- ocenia skuteczność stosowanych strategii cenowych w transporcie;
Kompetencje
- rozumie istotę i skutki działalności transportowej na otoczenie;
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Mendyk E., Ekonomika i organizacja transportu, WSL, Poznań 2002.

Koźlak A., Ekonomika transportu – teoria i praktyka gospodarcza, Wyd. UG, Gdańsk 2010

Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzykowski W., Polityka transportowa, UG, Gdańsk 2003
Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa, 2010
Rydzkowski W., Usługi logistyczne, BL, Poznań 2004.
Skowronek Cz., Saryusz–Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003.
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Szczepaniak T., Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002
Inne materiały dydaktyczne:
Wybrane portale logistyczne
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1.7.20. E-logistyka
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

E-logistyka

MiZL-ZL-SP3

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

Zarządzanie,
studia I stopnia
Marketing i Zarządzanie Logistyczne,
Zarządzanie logistyczne
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Podstawy
logistyki, Systemy informatyczne zarządzania
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie zadania projektowego w grupach
zakończonego prezentacją multimedialną wyników
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Jewgienij Krikawskij

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

2

Inna forma (jaka):
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RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

10

25

4. Wykonanie projektów

25

25

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

7

7

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład
W1

Istota i znaczenie gospodarki elektronicznej w globalnym społeczeństwie. Logistyka w gospodarce elektronicznej.

W2

Relacje między e-Logistyką, e-Biznesem a e-Gospodarką. Środowisko funkcjonalno-narzędziowe e-Logistyki
(portale elektroniczne, platformy elektroniczne, hurtownie danych, repozytoria elektroniczne, serwisy informacyjne,
katalogi elektroniczne).

W3
W4
W5

Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce.
Nowoczesne formy wdrożeń i eksploatacji rozwiązań informatycznych dla logistyki (cloud computing).
Systemy automatycznej identyfikacji (AI) i elektronicznej wymiany danych (EDI). Wirtualizacja logistyki kierunkiem
rozwoju nowoczesnych koncepcji logistycznych.

W6

Internet, jako miejsce realizacji wirtualnej logistyki. Elektronicznie wspomagane łańcuchy dostaw.

W7

Funkcjonowanie przedsiębiorstw logistycznych w ramach e-Logistyki.

W8

Prawne aspekty funkcjonowania e-Logistyki.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W03

K_W19

Student:

Kod wg
KRK:

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej
zna podstawowe rodzaje struktur organizacyjnych, niektóre
czynniki wpływające na ich zmiany oraz rodzaje dokumentów

S1A_W03

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Zadanie projektowe,
Prezentacja

S1A_W07,
S1A_W08
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K_W23

Kod KEK:
K_U01

K_U02

K_U12

Kod KEK:
K_K02

K_K03

formalizujących organizację wraz z ich wybranymi
zastosowaniami
ma wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju
przedsiębiorczości
Umiejętności:

S1A_W11

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
potrafi zastosować wybrane metody i narzędzia analityczne
oraz systemy informatyczne wspomagające procesy
podejmowania decyzji
Kompetencje społeczne:

S1A_U01,
S1A_U02

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim
posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji
różnych projektów i ma świadomość możliwego
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji

S1A_K02

Obserwacja i ocena
zachowań student w
czasie zadań
projektowych w
grupie,
Prezentacja

Zadanie projektowe

S1A_U06

S1A_U07,
S1A_U04

S1A_K05

* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z elementami systemów informatycznych wykorzystywanych w logistyce (z
elementami e-logistyki) oraz sposobami wykorzystania e-logistyki w poprawie efektywności zarządzania
przedsiębiorstwem.
Wiedza
student rozróżnia podstawowe systemy i rozwiązania elektronicznego biznesu w szczególności systemy e-logistyki,
identyfikuje elementy tych systemów oraz wskazuje czynniki wpływające na elementy systemów, czyli na procesy
elektronicznej logistyki zachodzące w organizacjach;
Umiejętności
student objaśnia metody projektowania poszczególnych procesów gospodarki elektronicznej ze szczególnym
uwzględnieniem procesów e-logistyki oraz wskazuje i interpretuje wskaźniki funkcjonowania opisywanych procesów;
charakteryzuje normy organizacji pracy w systemach elektronicznej logistyki; student poprzez obserwację i analizę
zebranych danych, ocenia funkcjonowanie przedsiębiorstw e-logistycznych oraz identyfikuje obszary problemowe, do
których proponuje rozwiązania organizacyjne poprawiające działalność opisywanych przedsiębiorstw;
Kompetencje
realizując zadania projektowe student wyraża oceny na temat zastosowanych rozwiązań organizacyjnych w e-logistyce i
przyrównuje je do obowiązujących zasad bezpieczeństwa pracy oraz etyki;
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Wieczerzycki W. (red.), E-Logistyka, Wyd. PWE, Warszawa 2012
 Rutkowski K. (red.), Logistyka on-line, Wyd. PWE, Warszawa 2002
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 Majewski J., Informatyka dla logistyki, Wyd. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Długosz J., Nowoczesne technologie w logistyce, Wyd. PWE, Warszawa 2009
 Majewski J., 2006, Informatyka w magazynie, Wyd. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006
 Szymonik A., Technologie informatyczne w logistyce, Wyd. Placet, Warszawa 2010
Inne materiały dydaktyczne: portale o tematyce związanej z e-Logistyką:
http://e-logistyka.pl
http://e-fakty.pl
http://logistyka.net.pl
http://epl.net.pl
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1.7.21. Logistyka w dystrybucji
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Logistyka w dystrybucji

MiZL-ZL-SP4

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: III

Semestr: VI

Zarządzanie,
studia I stopnia
Marketing i Zarządzanie Logistyczne,
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusa: maj 2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Podstawy zarządzania i marketingu oraz wprowadzenie do
logistyki
Wykład
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne,
testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie
kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Test wiedzy
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, dr Katarzyna Kolasińska Morawska

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe

16
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Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

57

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

33

18

2. Przygotowanie się do zajęć

22

32

20

25

75

75

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1
W2
W3
W4

W5
W6
W7
W8

Wprowadzanie do dystrybucji - kanały marketingowe, dystrybucyjne, logistyczne – koncepcje. Tendencje
rozwoju dystrybucji w Polsce i na świecie.
Łańcuch dystrybucyjny - fizyczny przepływ produktów od producenta na rynek – i jego struktury. Pośrednicy
w dystrybucji produktów.
Koncepcje strategicznego zarządzania dystrybucją w ujęciu logistyki.
Centra dystrybucji i kompleksowe centra logistyczne. Klasyfikacja, struktura organizacyjna i zadania centrów.
Infrastruktura logistyczna w centrach dystrybucji. Działalność wybranych centrów dystrybucji i centrów
logistycznych w Polsce.
Logistyczna obsługa klienta. Klasyfikacja klientów. Kształtowanie systemu obsługi i elementów go
współtworzących.
Pomiar poziomu obsługi klienta. Cykl realizacji zamówień klientów i związane z tym przepływy informacji.
Budowa lojalności.
ECR w zarządzaniu łańcuchem logistycznym. Analiza miar tendencji i prognozowanie popytu jako element
efektywności i skuteczności zarządzania w procesach dystrybucji.
Logistyka w dobie nowoczesnych systemów dystrybucji – Internet.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W03

Student:

Kod wg
KRK:

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej

S1A_W03

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Test
wiedzy/indywidualna

401

K_W04

K_W08

Kod KEK:
K_U02

K_U06

K_U12

Kod KEK:

zna podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w
odniesieniu do funkcjonowania rynków oraz gospodarowania
w warunkach ograniczonych zasobów
zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
Umiejętności:

S1A_W02,
S1A_W03,
S1A_W09
S1A_W02,
S1A_W03

Student:

Kod wg
KRK:

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić
funkcje specjalisty w tym zakresie
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
potrafi zastosować wybrane metody i narzędzia analityczne
oraz systemy informatyczne wspomagające procesy
podejmowania decyzji
Kompetencje społeczne:

S1A_U06

Student:

Kod wg
KRK:

S1A_U02,
S1A_U03

praca pisemna

Metoda (forma)
weryfikacji
Test wiedzy,
Zadania projektowe,
Obserwacja i ocena
podczas Zadań
projektowych

S1A_U07,
S1A_U04

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na S1A_K02
Obserwacja i ocena
poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
podczas dyskusji
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim
K_K03
posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji S1A_K05
różnych projektów i ma świadomość możliwego
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu logistyki dystrybucji, metod
wykonywania prognoz popytu, zasad i wskaźników jakości logistycznej obsługi klienta.
Wiedza
Student powinien rozumie podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy współczesnej gospodarki magazynowej, zna
istotę procesu zarządzania magazynem i rolę, jaką odgrywa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, rozumie koncepcję
efektywnego zarządzania przepływem zapasów.
Umiejętności
Umie określać uwarunkowania dystrybucji towarów i ocenia ich wpływ na jakość procesów dystrybucji, analizuje
wskaźniki jakości logistycznej obsługi klienta, wskazuje możliwości doskonalenia dystrybucji towarów, wyjaśnia
koncepcję efektywnego zarządzania przepływem zapasów i jej praktyczne znaczenie dla działalności przedsiębiorstwa.
Kompetencje
Wykazuje postawę zaangażowania w prace zespołowe oraz wskazuje na istotę budowania przewagi konkurencyjnej
poprzez efektywne zarządzanie przepływem towarów.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Christopher Ch., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyd. II. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego,



Warszawa 2000
Kempny D., Obsługa logistyczna, Wyd. AE im. K. Adamieckiego, Katowice 2008;
Rutkowski K. (red.), Logistyka dystrybucji, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005
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Literatura uzupełniająca przedmiotu:
- Fechner I., Centra logistyczne, cel- realizacja- przyszłość, ILiM, Poznań 2004
- Sarjusz-Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000
Inne materiały dydaktyczne:

403

1.8. Seminarium dyplomowe
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod przedmiotu:
Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy dyplomowej
1
Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
Rodzaj modułu
polski
kształcenia:
Rok: III
Semestr: V, VI
ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: Niestacjonarne: 3
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Zarządzanie, studia I stopnia
Do wyboru
ECTS: 14

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: Niestacjonarne: 2
Podstawowa wiedza z metodologii przygotowywania pacy
dyplomowej i zasad edytorskich.
Seminarium
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie: semestr pierwszy na podstawie
zaawansowania pracy, semestr drugi złożenie gotowej
pracy.
Zarządzania
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, dr Andrzej Marjański

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia st a cj o n a rne
St u d ia n ie st a c j o na r ne
Wykład:
Wykład:
Ćwiczenia:
Ćwiczenia:
Konwersatorium
Konwersatorium
Laboratorium:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Warsztaty:
Seminarium:
60
Seminarium:
32
Zajęcia terenowe:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe
Konsultacje przedmiotowe
Egzaminy i zaliczenia w sesji
9
Egzaminy i zaliczenia w sesji
6
Inna forma (jaka):
Inna forma (jaka):
RAZEM:
69
RAZEM:
38
Praca własna studenta (PWS):
281
Praca własna studenta (PWS):
312
RAZEM z PWS:
350
RAZEM z PWS:
350
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
Forma aktywności:
studia
studia
stacjonarne
niestacjonarne
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1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
69
38
2. Przygotowanie się do zajęć
30
60
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
111
112
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Przygotowanie pracy dyplomowej
140
140
8.
9.
10.
SUMA:
350
350
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Seminarium S
Cele pracy dyplomowej i zadania seminarium dyplomowego. Zasady wyboru tematu pracy licencjackiej.
S1
Korzystanie z literatury – formy opracowań naukowych, stadia zapoznawania się z literaturą, zasady
S2
sporządzania notatek, opis bibliograficzny.
Posługiwanie się katalogami i internetem.
S3
Storna formalna pracy - Cytaty, odnośniki i przypisy, spis bibliografii, spis tabel spis rysunków, załączniki.
S4
Zbieranie materiałów empirycznych, metody ich analizy i prezentacji wyników.
S5
Tabele i wykresy. Zasady pracy naukowej – wybór problemu badawczego i formułowanie hipotez.
S6
Konstrukcja i struktura tekstu pracy. Konstrukcja zakończenia i wstępu.Wybór i formułowanie tematu pracy.
S7
Przygotowanie konspektu zawierającego opis konstrukcji pracy i metod badawczych. Sprecyzowanie tematu i
S8
zakresu pracy.
Przygotowanie części metodologicznej pracy.
S9
S10 Omówienie pracy z promotorem, naniesienie poprawek.
S11 Prezentacja fragmentów pracy na seminarium.
S12 Przygotowanie części empirycznej.
S13 Pierwsza wersja całości pracy. Omówienie pracy z promotorem.
S14 Uwzględnienie uwag i przygotowanie kolejnych wersji.
S15 Strona tytułowa, wymagania formalne dotyczące wyglądu pracy.
S16 Akceptacja pracy przez promotora. Przygotowanie się do egzaminy dyplomowego.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W05
K_W07
K_W15

Kod wg KEK:

K_U01

K_U18

Wiedza:

ma podstawową wiedzę na temat genezy nauk o zarządzaniu
oraz ich rozwoju w kontekście rozwoju społecznogospodarczego i cywilizacyjnego
zna wybrane koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do ich
powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju
zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach
działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy
finansowej, jakości produktów i usług)
Umiejętności:
posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i
interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych
posiada podstawowe umiejętności zarządzania czasem
własnym oraz w pracach zespołów zadaniowych

Kod KRK:

S1A_W09
S1A_W02,
S1A_W08
S1A_W06

Kod KRK:

S1A_U01,
S1A_U02
S1A_U06

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
prezentacja
założeń pracy i
poszczególnych
części pracy.
egzamin
dyplomowy

Metoda (forma)
weryfikacji
prezentacja
założeń pracy i
poszczególnych
części pracy.
egzamin
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K_U20

Kod wg KEK:

K_K01

posiada podstawowe umiejętności przygotowania typowych
prac pisemnych oraz krótkich wystąpień ustnych związanych
z problematyką zarządzania w języku polskim i języku obcym
Kompetencje społeczne:
posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów
nie tylko w sprawach zawodowych

S1A_U09
S1A_U10
Kod KRK:
S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04

dyplomowy

Metoda (forma)
weryfikacji
prezentacja
założeń pracy i
poszczególnych
części pracy.
egzamin
dyplomowy

jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
S1A_K01,
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
S1A_K06
badawczych
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
K_K10

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Uściślenie zainteresowań naukowych studentów (nakreślenie granic obszaru badawczego) w odniesieniu do ich
przyszłej pracy licencjackiej. Prezentacja przez studentów przedmiotu swoich poszukiwań naukowych, a następnie
krytyczna dyskusja nad nim. Wypracowanie koncepcji pracy – tematu, celów, hipotezy i struktury.
Wiedza
Student zna podstawowe metody pozyskiwania danych, korzystania z bibliotek oraz formułowania prac pisemnych;
Umiejętności
Student powinien umieć przedstawić temat swojej pracy i zarysować jej strukturę, prezentując jednocześnie przyjętą
przez siebie metodologię. Dyskusja towarzysząca temu etapowi powinna dotyczyć przedmiotu pracy, a także
zaproponowanej metody rozwiązania danego problemu badawczego. Napisanie pracy i jej publiczna prezentacja.
Złożenie egzaminu dyplomowego.
Kompetencje
Student wykazuję postawę gotowości do obrony własnych poglądów;
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Czakon W. (red.), Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie pracy dyplomowych, Difin, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego,
Wrocław 2006.
Inne materiały dydaktyczne: Zasady dyplomowania obowiązujące na Wydziale Zarządzania SAN
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1.9. Praktyki
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Praktyki zawodowe

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
Rodzaj modułu
polski
kształcenia:
Rok: III
Semestr: V
ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: Niestacjonarne: Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

2

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:

Kod przedmiotu:

Zarządzanie, studia I stopnia
obowiązkowy
ECTS: 6

Data aktualizacji sylabusu: maj 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: 6
Niestacjonarne: 6
Wiedza zakresu zarządzania organizacjami
Zajęcia praktyczne, szkolenie na stanowiskach pracy,
obserwacja wykonywanej pracy przez wyszkolonych
pracowników.
Studenci kierunku Zarządzanie mogą odbywać praktyki
zawodowe w następujących jednostkach:
 w przedsiębiorstwach i organizacjach, z którymi
Uczelnia już podpisała porozumienia;
 w instytucjach, które student znajdzie samodzielnie, np.
poza siedzibą Wydziału – we własnym miejscu
zamieszkania.
Student może sam wskazać instytucję, w której zamierza
odbyć praktykę, lub może skorzystać z pośrednictwa
opiekuna praktyk z ramienia Uczelni. Miejsce praktyk
wymaga akceptacji Uczelni.
Praktyki powinny odbywać się w instytucjach związanych z
działalnością wpisującą się w kierunek Zarządzanie, jak np.:
 podmioty gospodarcze – produkcyjne, handlowe i
usługowe,
 strefy ekonomiczne,
 urzędach
administracji
rządowej
szczebla
województwa,
 jednostkach administracji samorządowej województwa,
powiatu i gminy,
 agencjach rozwoju regionalnego,
 agencjach reklamy,
 przedsiębiorstwach
gospodarki
komunalnej
i
mieszkaniowej,
 biurach nieruchomości,
 firmach deweloperskich,
 biurach obsługi inwestorów zagranicznych,
 firmach konsultingowych i doradczych,
innych placówkach, których działalność wpisuje się w
obszar tematyczny kierunku Zarządzanie.
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
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realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Forma zaliczania przedmiotu: Zaliczenie w formie:
Po odbytej praktyce student sporządza raport (sprawozdanie
przygotowuje według wytycznych Uczelni) i przedstawia w
Biurze Karier i Praktyk Studenckich. Potwierdzenia
realizacji praktyki dokonuje opiekun praktyk: w indeksie i w
dzienniku praktyk, w którym student dokumentuje swoje
uczestnictwo w praktykach. Zaliczenia praktyki dokonuje
opiekun praktyk z ramienia Uczelni. Istnieje możliwość
zaliczenia praktyki studentom pracującym zawodowo w
oparciu o wykonywaną pracę. Zaliczenia praktyk dokonuje
się na podstawie zaświadczenia wystawionego przez
pracodawcę, potwierdzającego charakter wykonywanej
przez studenta pracy.
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot: Biuro Karier Studenckich
Osoba koordynująca przedmiot: mgr Jarosław Gawryś
Osoba (osoby) prowadząca zajęcia: Opiekun praktyk
II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St u d ia st a cj o n a rne
St u d ia n ie st a c j o na r ne
Wykład:
Wykład:
Ćwiczenia:
Ćwiczenia:
Konwersatorium
Konwersatorium
Laboratorium:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:
Warsztaty:
Seminarium:
Seminarium:
Zajęcia terenowe:
Zajęcia terenowe:
Praktyki:
Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe
Konsultacje przedmiotowe
Egzaminy i zaliczenia w sesji
Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):
Inna forma (jaka):
RAZEM:
RAZEM:
Praca własna studenta (PWS): praktyki
150
Praca własna studenta (PWS): praktyki
150
RAZEM z PWS:
150
RAZEM z PWS:
150
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
Forma aktywności:
studia
studia
stacjonarne
niestacjonarne
1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: praktyki
150
150
8.
9.
10.
SUMA:
150
150
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Praktyki
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Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną instytucji, w której student odbywa praktykę.
Zapoznanie się z zakresem działań organizacji i jej systemem zarządzania.
Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną oraz zakresem czynności poszczególnych jednostek organizacyjnych.
Zapoznanie się ze stroną finansową oraz z przepisami prawnymi obowiązującymi przy podejmowaniu działań i
decyzji w organizacji, w której student odbywa praktykę.
Zapoznanie się z zasadami polityki kadrowej, poziomem i strukturą zatrudnienia, systemem wynagradzania i
P5
doskonaleniem kwalifikacji zawodowych.
Zapoznanie się z działami związanymi z analizą produktu, strukturą klientów, tworzeniem strategii
P6
marketingowej.
Czynny udział w życiu organizacji (w ramach nakreślonych przez opiekuna praktyki-pracownika instytucji,
P7
którym powinien być doświadczony pracownik).
Realizacja przez studenta zadań wyznaczonych przez opiekuna praktyk w instytucji, w której student odbywa
P8
praktykę zawodową. Szczegółowe zadania są zależne od charakteru działalności instytucji. Zadania te powinny
polegać na włączeniu studenta w organizację różnego typu działań, tak aby mógł wykorzystać nabytą wiedzę i
nabyć przygotowanie zawodowe.
Student jest zobligowany do bieżącego opisywania zleconych zadań oraz sposobu ich realizacji w dzienniku
P9
praktyk.
Z realizacji zadań jest rozliczany przez opiekuna praktyk z ramienia instytucji.
P10
W czasie praktyk zawodowych student powinien zbierać materiały do napisania pracy dyplomowej. Gromadzenie
P11
materiałów musi być oparte o plan zatwierdzony przez prowadzącego seminarium dyplomowe (promotora). O
zbieraniu materiałów student informuje kierownika jednostki, w której jest realizowana praktyka.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
P1
P2
P3
P4

Kod wg KEK:

K_W08
K_W09
K_W11

Kod wg KEK:

K_U06

K_U15

K_U18
Kod wg KEK:
K_K08

K_K10
K_K11

Wiedza:

zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami
ma wiedzę na temat głównych ról i funkcji organizacyjnych
ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w
działalności człowieka i zespołów pracowniczych oraz jej
uwarunkowań
Umiejętności:
potrafi formułować i analizować problemy w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w
organizacji
ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi
przepisami prawa oraz wybranymi standardami systemów
zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i
rozwiązań
posiada podstawowe umiejętności zarządzania czasem
własnym oraz w pracach zespołów zadaniowych
Kompetencje społeczne:
jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w
nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z
odmiennością kulturową grupy
jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
badawczych
ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

Kod KRK:

S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05,
S1A_W04,
S1A_W11
Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
zaliczenie na
podstawie raportu
z praktyk

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_U02,
S1A_U03

S1A_U05

zaliczenie na
podstawie raportu
z praktyk

S1A_U06
Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S1A_K04
S1A_K01,
S1A_K06

zaliczenie na
podstawie raportu
z praktyk

S1A_K07
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* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego,
kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zweryfikowanie i zastosowanie w sytuacji zawodowej wiedzy teoretycznej uzyskanej w trakcie pierwszych dwóch lat
studiów. Wdrożenie studentów w życie społeczne miasta i regionu w celu: zaznajomienia studentów z obszarami, w
których mogliby rozwijać swoje szeroko pojęte zainteresowania związane z logistyką, nawiązywania zawodowych
kontaktów, umożliwiających wykorzystanie ich w trakcie przygotowania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy,
znalezienia przyszłego miejsca pracy w swoim zawodzie. Obserwacja, a następnie stopniowe uczestniczenie w bieżącej
działalności operacyjnej wybranych jednostek. W zależności od zainteresowań studenta praktyka może odbywać się w
działach: produkcji / usług, marketingu, IT, zarządzania jakością, kontroli itp.
Wiedza
Ma wiedzę na temat praktycznej strony działalności poszczególnych działów oraz kulturą organizacyjną danej
organizacji. Zna systemy zarządzania funkcjonujące oraz specyfikę pracy na różnych stanowiskach w danej organizacji.
Umiejętności
Jest zdolny do samodzielnej, odpowiedzialnej pracy oraz do realizacji zadań wynikających z roli zawodowej absolwenta
kierunku Logistyka poprzez: kształtowanie nawyków i umiejętności zawodowych studenta praktykanta, poszerzanie
wiedzy o praktyczne aspekty, kształtowanie umiejętności kooperacji i radzenia sobie w nietypowych sytuacjach
zawodowych ( jak konflikty itp.), obserwację przez studenta warsztatu pracy specjalistów oraz analizę ich codziennych
obowiązków i podejmowanych decyzji.
Kompetencje
Wykazuje postawę odpowiedzialności podczas wykonywanych zadań; wskazuje na konieczność pogłębianie wiedzy w
zakresie logistyki;
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Nie dotyczy
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Nie dotyczy
Inne materiały dydaktyczne: regulamin praktyk, dziennik praktyk
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