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Wstęp
Dla poszczególnych przedmiotów (modułów), które zgodnie z programem studiów są
realizowane na kierunku Zarządzanie, studia drugiego stopnia zarówno na studiach
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, opracowano karty przedmiotów (sylabusy), które
uwzględniają:














podstawowe informacje o danym przedmiocie,
nazwisko osoby lub osob koordynującyh przedmiot,
wymagania wstępne,
formę zajęć,
metody oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia,
formę i warunki zaliczenia przedmiotu,
metody dydaktyczne,
punkty ECTS i ich rozkład z uwzględnieniem poszczególnych form pracy studenta,
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym
kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz.1445),
treści programowe,
efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (postaw),
cele kształcenia z uwzględnieniem przedmiotowych efektów kształcenia,
wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
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1.

KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)

1.1. Przedmioty (zajęcia) nauki podstawowe
1.1.1.

Koncepcje zarządzania
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa przedmiotu
(modułu)

Zarządzanie
studia II stopnia

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

P1

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:

Nie dotyczy

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

kierunkowy /
obowiązkowy

Rok: I

Semestr: I

ECTS: 6

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 4

Kod przedmiotu:

Koncepcje zarządzania

Data aktualizacji sylabusu: 8.06.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

Stacjonarne:2

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie
wiedzy oraz umiejętności:

Treści programowe powiązane są z przedmiotem: podstawy zarządzania, nauki
o organizacji.

Forma prowadzenia zajęć i metody
dydaktyczne:

Wykłady aktywizujące,Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych,
Ćwiczenia

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

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

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, Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe, aktywność na
zajęciach
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

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:

Konsultacje przedmiotowe

10

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Praktyki:

4

Praktyki:

6

Inna forma (jaka):

Inna forma (jaka):

RAZEM:

76

RAZEM:

36

Praca własna studenta (PWS):

74

Praca własna studenta (PWS):

114

RAZEM z PWS:

150

RAZEM z PWS:

150

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

76

36

2. Przygotowanie się do zajęć

20

50

54

64

150

150

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
W3
W4
W5
W6
W7
W8

Klasyczne i neoklasyczne paradygmaty zarządzania. Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnym świecie i
miejsce koncepcji zarządzania.
Podmiotowe koncepcje zarządzania- human relations, podejście psychologiczne.
Integratywne koncepcje zarządzania – koncepcja zachowania administracyjnego, teoria gry organizacyjnej.
podejście sytuacyjne, podejście systemowe.
Koncepcje zorientowane na jakość.
Podejście do zmian w organizacji.
Koncepcje zorientowane na klienta.
Koncepcje zorientowane na współdziałanie.
Koncepcje zorientowane na wyszczuplanie organizacji. Koncepcje zorientowane na wiedzę.

C1

ĆWICZENIA
Wprowadzenie do problematyki koncepcji zarządzania. Podejście sytuacyjne, systemowe i procesowe w
zarządzaniu – identyfikacja zjawisk rzeczywistych w przedsiębiorstwach, diagnoza i projekt zmian.

C2

Charakterystyka koncepcji reengineeringu jako współczesnej metody restrukturyzacji przedsiębiorstwa–
studium przypadku.

C3

Metodyka wdrażania benchmarkingu w przedsiębiorstwie na konkretnym przykładzie.

C4

Charakterystyka procedury wdrażania TQM na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.

C5

Zastosowanie koncepcji zorientowanych na wyszczuplanie – studium przypadku.

C6

Korzyści i zagrożenia ze stosowania marketingu wewnętrznego dla przedsiębiorstwa, pracowników i klientów.

7

C7

Determinanty funkcjonowania i rozwoju organizacji opartych na współdziałaniu – studium przypadku.

C8

Budowa organizacji uczącej się – wyznaczanie celów i zadań na konkretnym przykładzie.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg
KEK:

K_W01
K_W04
K_W12

Kod KRK:

zna znaczenie wybranych doktryn gospodarczych i koncepcji
organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych i
społecznych na rozszerzonym poziomie
zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i
konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami
zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania
dokonaniami organizacji
Umiejętności:

Kod wg
KEK:
K_U05

K_U08
K_U09

S2A_W01
S2A_W02,
S2A_W06

Kod wg
KEK:

Praca pisemna

S2A_W06
Kod KRK:

umie identyfikować i formułować wybrane problemy badawcze
pozwalające na analizę niektórych złożonych procesów i zjawisk w
skali organizacji, gospodarki narodowej, a także w skalach:
międzynarodowej i globalnej
umie, w wybranym zakresie, projektować i stosować w zarządzaniu
mierniki dokonań przedsiębiorstwa/organizacji
posiada umiejętności integrowania wiedzy z niektórych dziedzin w
celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów
Kompetencje społeczne:

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

S2A_U02,
S2A_U03

S2A_U03,
S2A_U06
S2A_U07,
S2A_U02
Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

Praca pisemna,
prezentacja,
zadania
praktyczne

Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów
S2A_K02,
Obserwacja i
interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz
S2A_K05,
ocena wykonania
rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych,
S2A_K03,
zadania
politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań
S2A_K07
praktycznego,
dyskusja, ocena
K_K04
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku
S2A_K01,
aktywności na
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy osobom nie
S2A_K04
zajęciach
będącym specjalistami w zakresie zarządzania
* 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
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów w zakresie wiedzy dotyczącej rozumienia klasycznych i
współczesnych koncepcji zarządzania we współczesnej gospodarce. Studenci poznają istotę, przesłanki, motywy
tworzenia różnych koncepcji zarządzania w dobie globalizacji gospodarki.
Wiedza
Rozpoznaje współczesne podejścia i koncepcje zarządzania, zna ich klasyfkacje, potrafi przedstawić
założenia, zasady i tok post¦powania nowoczesnych metod zarządzania. Rozumie podstawowe pojęcia z zakresu
współczesnych koncepcji zarządzania.
Umiejętności
Potrafi stosować współczesne koncepcje zarządzania w opisie i wyjaśnianiu zjawisk z zakresu zarządzania. Potrafi dobrać
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odpowiednią koncepcję i metodę zarządzania do rozwiązania problemu organizacyjnego. Posiada umiejętności
wykorzystania nowoczesnych metod w praktyce gospodarczej.
Kompetencje
Potrafi zidentyfikować koncepcje stosowane w wybranej organizacji oraz dokonać implementacji koncepcji zarządzania
w zależności od problemów pojawiających się w organizacji. Zaprojektuje nowe rozwiązanie w systemie
organizacyjnym i dokona oceny przewidywanych efektów.

V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Czerska M., Szpitter A. (red.nauk.), Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2010.
2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
3. Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Placet, Warszawa 2000.
4. Zimniewicz K. , Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE,Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE Warszawa 2005.
2. Kobyłko G., Morawski M. (red.), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę,, Difin, Warszawa 2006.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.1.2.

Makrekonomia
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa przedmiotu
(modułu)

Nazwa kierunku studiów i poziom
kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: I

Zarządanie studia II stopnia
Nie dotyczy
kierunkowy obowiązkowy
ECTS: 4

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

Stacjonarne:

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

Niestacjonarne:

Podstawy zarządzania, mikroekonomia, statystyka, socjologia
Wykład

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

Data aktualizacji sylabusu: 1.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy
oraz umiejętności:

P2

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:

Język wykładowy:
polski
Rok: 2012/2013

Kod przedmiotu:

Makroekonomia

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.
Prac pisemna i test wiedzy
Ekonomii

Osoba koordynująca przedmiot:

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
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

18

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma :

16

2

Inna forma:

10

RAZEM:

51

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

49

Praca własna studenta (PWS):

82

RAZEM z PWS:

100

RAZEM z PWS:

100

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin potrzebnych na
zrealizowanie aktywności:
studia stacjonarne

studia niestacjonarne

51

18

49

82

100

100

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):
W1

W2

W3

W4

W5

W6

Makroekonomia – zakres i metody analiz
a) główne nurty teoretyczne makroekonomii
b) specyfika globalnego rynku
c) model ruchu okrężnego strumieni pieniężnych
d) podstawowe tożsamości makroekonomiczne
Mierniki działalności gospodarczej
a) wzrost gospodarczy a rozwój gospodarczy
b) Produkt Krajowy Brutto i metody jego obliczania
c) Produkt Narodowy Brutto
d) Produkt Narodowy Netto
e) PKB a dobrobyt społeczny
Popytowe i podażowe determinanty dochodu narodowego
a) składniki agregatowego popytu
b) funkcja konsumpcji i oszczędności
c) oddziaływanie inwestycji na dochód narodowy (mnożnik inwestycyjny)
d) funkcja agregatowego popytu
e) równowaga w gospodarce i jej przywracanie
f) zasoby gospodarcze i ich efektywność – procesy wzrostu i rozwoju gospodarczego
Funkcje współczesnego państwa w gospodarce
a) pojęcie państwa i jego funkcje społeczno-ekonomiczne
b) argumenty za i przeciw rozbudowie funkcji państwa
c) rola państwa we współczesnej gospodarce
Zależności między inflacją i bezrobociem
a) polityka antyinflacyjna państwa
b) kształtowanie się inflacji w Polsce oraz w wybranych krajach w latach 1990-2010
c) teorie bezrobocia
d) bezrobocie a polityka państwa
e) równowaga na rynku pracy. Bezrobocie naturalne
f) krzywa Philippsa
Równowaga na rynku dóbr u usług. Krzywa IS
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W7

W8

a) funkcja konsumpcji i oszczędności. Czynniki determinujące
b) równanie inwestycji. Czynnik określające zmianę inwestycji
c) konstrukcja krzywej IS i jej znaczenie
d) stan równowagi na rynku towarowym
Równowaga na rynku pieniądza. Krzywa LM
a) motywy czynniki determinujące popyt na pieniądz
b) podaż pieniądza i jej miary
c) mnożnik kreacji pieniądza
d) tożsamość popytu i podaży pieniądza
e) konstrukcja LM i jej interpretacja
f) równowaga na rynku pieniężnym
Makroekonomia gospodarki otwartej
a) korzyści wymiany handlowej z zagranicą- teoria kosztów komparatywnych
b) bilans płatniczy i jego części składowe
c) kurs walutowy. Sztywne i płynne kursy walutowe
d) pojęcie i skutki ekonomiczne zmiany kursów walutowych
e) problem zadłużenia zagranicznego
f) krzywa bilansu płatniczego i jej znaczenie

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

K_W02

K_W03

K_W04
K_W06

Kod KRK:

posiada wiedzę dotyczącą skutków ekonomicznych,
społecznych, politycznych i środowiskowych różnic w
zaawansowaniu gospodarczym wybranych państw i
instytucji
posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych
zależności
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,S2
A_W02,
S2A_W03

zna istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego

S2A_W03

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

S2A_W02

test wiedzy, praca
pisemna

S2A_W01,S2
A_W02

Umiejętności:
Kod wg
KRK:
K_U03

K_U05

Kod KEK:
potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną,
wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk
pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
umie identyfikować i formułować wybrane problemy
badawcze pozwalające na analizę niektórych złożonych
procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki
narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i
globalnej

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U02,
S2A_U03

test wiedzy, praca
pisemna
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K_U07

posiada umiejętności modelowania i przewidywania
przebiegu wybranych procesów w organizacji lub
instytucji przy użyciu niektórych zaawansowanych metod
ekonometrycznych i narzędzi informatycznych
Kompetencje społeczne:

Kod wg
KRK:
K_K03

S2A_U04,
S2A_U03,
S2A_U01,
S2A_U02
Kod KEK:

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

Metoda (forma)
weryfikacji
ocena aktywności
na zajęciac, test
wiedzy, praca
pisemna

* 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
Przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w roli samodzielnych przedsiębiorców, menedżerów, poprzez
kształtowanie zaawansowanych umiejętności identyfikowania, formułowania i rozwiązywania problemów w
warunkach złożoności i niepewności środowiska (połączonych z umiejętnością doboru metod i narzędzi
analitycznych). Kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów etycznych i społecznych biznesu oraz
zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza
nim.
Wiedza
Ma wiedzę na poziomie rozszerzonym o zróżnicowaniu struktur i instytucji społecznych oraz potrafi wskazać
różnice w zaawansowaniu gospodarczym wybranych podmiotów.
Umiejętności
Potrafi oceniać zjawiska gospodarcze i ich znaczenie dla kształtowania pozycji konkurencyjnej kraju w ramach
systemu gospodarki światowej.
Kompetencje
Potrafi interpretować parametru ekonomiczne i podstawowe zależności ekonomiczne, potrafi podejmować
decyzje w zmieniających się warunkach gospodarowania.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Podstawy ekonomii, pod red. R. Milewskiego i E. Kwiatkowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008.
 Podstawy ekonomii. Ćwiczenia, zadania, problemy, pod. red. R. Milewskiego i E. Kwiatkowskiego,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 Elementarne zagadnienia ekonomii, pod red. R. Milewskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2008.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, pod red. S. Marciniaka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008.
 Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2007.
 Kamerschen, McKenzie, Nardinelli, Ekonomia, Fundacja gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1993.
Inne materiały dydaktyczne: foliogramy, prezentacje multimedialne
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1.1.3.

Prawo cywilne i gospodarcze
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa przedmiotu
(modułu)

Prawo cywilne i prawo gospodarcze

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Język wykładowy:
polski
Rok: I

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: I

Nie dotyczy
kierunkowy
obowiązkowy
ECTS: 4

Data aktualizacji sylabusu: 12.05.2012

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:

P3

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie
studia II stopnia

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne:

Niestacjonarne:

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.
Praca pisemna i test wiedzy

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:

Zakład Administracji

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Piotr Mikołajczyk

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:
30

St u d ia nie st a cj o na r ne
Wykład:
16

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium :

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

14

Konsultacje przedmiotowe

15

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka): egzamin

2

Inna forma (jaka): egzamin

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

50
50

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

18
82

RAZEM z PWS:

100

RAZEM z PWS:

100

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin potrzebnych na
zrealizowanie aktywności:
studia stacjonarne

studia niestacjonarne

50

18

50

82

100

100

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):
W1 Pojęcie i przedmiot prawa cywilnego. Zakres prawa cywilnego, źródła prawa cywilnego. Prawo cywilne a prawo
gospodarcze
W2 Stosunek cywilnoprawny – pojęcie, treść, podmiot, przedmiot
Podmioty prawa cywilnego – osoby fizyczne, osoby prawne, „ułomne” osoby prawne; zdolność prawna, zdolność
W3 do czynności prawnych i jej rodzaje oraz skutki dokonywania czynności prawnych przez osoby nieposiadające
pełnej zdolności do czynności prawnych
W4 Pojęcie przedsiębiorcy i formy organizacyjno - prawne funkcjonowania przedsiębiorców. Systemy rejestracji
przedsiębiorców.
W5 Przedstawicielstwo i jego rodzaje, pełnomocnictwo, prokura. Czynności prawne – pojęcie, rodzaje.
Zasady prawa zobowiązań. Ogólne regulacje prawa zobowiązań: wielość wierzycieli i dłużników, istota
odpowiedzialności solidarnej, kary umowne, odsetki umowne i ustawowe, bezpodstawne wzbogacenie, czyny
W6 niedozwolone jako podstawa powstania stosunku cywilnoprawnego, wykonywanie zobowiązań, skutki
nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązań, zmiana wierzyciela i dłużnika prawnych – wykład; kazusy z
zakresu wybranych zagadnień
W7 Czynności handlowe. Omówienie wybranych rodzjów umów: sprzedaży, leasingu, dostawy, o roboty budowlane,
zlecenia, ubezpieczenia, know – how, franchising, factoring.
W8 Publicznoprawne ograniczenia obrotu gospodarczego

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

15

Kod wg
KEK:

K_W14

K_W18
K_W19

Kod KRK:

zna kluczowe przepisy prawa krajowego oraz rozporządzenia,
dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące
funkcjonowanie organizacji wybranych sektorów oraz
funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność
zarządzania zasobami własności intelektualnej
zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
Umiejętności:

Kod wg
KEK:

S2A_W07
Praca pisemna, test
wiedzy
S2A_W10
S2A_W11
Kod KRK:

K_U03

potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną,
wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk
pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

K_U04

posiada umiejętności samodzielnego podejmowania działalności
gospodarczej lub społecznej w wybranym sektorze

K_U14

posiada umiejętność posługiwania się przepisami prawa
krajowego oraz prawa UE w zakresie działalności gospodarczej i
społecznej w celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji

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

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U05,
S2A_U06,
S2A_U07

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

Praca pisemna, test
wiedzy

S2A_U05

Kompetencje społeczne:
Kod KRK: Metoda (forma)
weryfikacji [wskazać
z pola oznaczonego *]
S2A_K02,
S2A_K05,
Praca pisemna, test
S2A_K03,
wiedzy, aktywność
S2A_K07
na zajęciach

Kod wg
KEK:
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
* 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
Opanowanie podstawowych uregulowań z zakresu materialnego prawa cywilnego i prawa zobowiązań, oraz związanych
z nimi koniecznych uregulowań proceduralnych. Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu zasad zawierania umów
cywilnoprawnych. Poznanie zasad funkcjonowania obrotu gospodarczego, form organizacyjnoprawnych
przedsiębiorczości oraz podstawowych czynności nadlowych
Wiedza
Zna obowiązujące podstawowe regulacje prawne z zakresu materialnego prawa cywilnego i prawa zobowiązań oraz
wiażane z uregulowania proceduralne.

Umiejętności
Dokonuje wykładni podstawowych norm prawnych z zakresu materialnego prawa cywilnego, posiada umiejętność
zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Rozumie cele prawne instytucji oboru handlowego, ich aksjologii (tj.
chronionych wartości, umie stosować i doonywac wykładni prawa w praktyce. Umie prawidłowo ocenić regulacje
prawne w kontekście ich ekonomicznej analizy.
Kompetencje
Ma świadomośc redul prawa materialnego cywilnego i prawa oboru gospodarczego . Zadje sobie sprawę z wagi i
złożoności materiału naormatywnego z akresu prawa cywilnego i gospodarczego.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
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 Szczurek Z.: Prawo cywilne dla studentów administracji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008
 Radwański Z., Olejniczak A.: Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2011
 Ciszewski J. (red.): Polskie prawo handlowe, LexisNexis, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Doliwa A., Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 Kidyba A.,Prawo handlowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 Katner W., Promińska U. (red.): Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2010.
Inne materiały dydaktyczne:

1.1.4.

Etyka w zarządzaniu
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa przedmiotu
(modułu)

Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Rok: I

Rodzaj modułu kształcenia:
Semestr: I

Zarządzanie studia II stopnia
Nie dotyczy
kierunkowy
obowiązkowy
ECTS: 2

Data aktualizacji sylabusu: 30.09.2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1

P4

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Język wykładowy:
Polski

Kod przedmiotu:

Etyka w zarządzaniu

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

Podstawowa wiedza z zakresu filozofii, socjologii i etyki na
poziomie studiów I stopnia
Konwersatorium, dyskusja moderowana, debata
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, praca pisemna, aktywności na zajęciach
Katedra filozofii
dr hab. prof. SAN 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 ud ia

st acj o na r ne

St ud ia

n ie st acj o nar n e

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium
Laboratorium:

15

Konwersatorium

8

Laboratorium:
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Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

10

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

28

RAZEM:

10

Praca własna studenta (PWS):

22

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

28

10

2. Przygotowanie się do zajęć

8

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

9

15

6. Pisemna praca zaliczeniowa

5

5

50

50

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):
Konwersatorium
W1

W2
W3
W4

Etyka a moralność, geneza i podział etyki. Sztuka debatowania i zagadnienia erystyki. Normy etyczne, tradycja i
prawo. Etyka a etyka w zarządzaniu w perspektywie obowiązków zawodowych. Prawa człowieka w
międzynarodowych uzgodnieniach.
Istota etyki biznesu – możliwe spojrzenia i perspektywy. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zagadnienie zysku
w perspektywie etycznej i utylitarnej. Odpowiedzialność zawodowa pracowników.
Tolerancja i wielokulturowość a relacje zawodowe. Mobbing w perspektywie etycznej i prawnej. Public relations,
media i reklama wobec zarządzania. Kodeksy etyki zawodowej a kierowanie nowoczesną firmą.
Ochrona środowiska a kwestia zarządzania. Problem nepotyzmu, klientyzmu i korupcji w perspektywie etycznej i
prawnej. Zagadnienie whistleblowingu a kwestia lojalności wobec własnej firmy.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

Wiedza:

S2A_W01,S2A
_W02

zna wybrane skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i
zarządcze zjawisk kulturowych w skali organizacji i instytucji
(w kontekście wiodących ujęć teoretycznych właściwych dla
dyscypliny zarządzanie)

Kod KRK:

K_W04

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Test wiedzy,
praca pisemna
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S2A_W03

zna istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego

K_W06

S2A_W03

ma wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności
biznesu i jej wybranych przejawów w praktyce gospodarczej,
a także dysfunkcji.

K_W07

Kod wg KEK:

Umiejętności:

S2A_U07,
S2A_U02
S2A _U05,
S2A_U04

posiada umiejętność wiedzy z niektórych dziedzin w celu
tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów

posługuje się wybranymi normami i standardami w procesach
planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy,
jakości itp.), w tym na poziomach zintegrowanych.

Kod KRK:

K_U09

Test wiedzy
Test wiedzy,
praca pisemna

Metoda (forma)
weryfikacji
Ocena
aktywności na
zajęciach, praca
pisemna
Praca pisemna

K_U13

Kompetencje społeczne:
Kod wg KEK:

S2A_K02,
S2A_K03
S2A_K02,
S2A_K05,
S2A_K03,
S2A_K07
S2A_K04,
S2A_K03

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 rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych,
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych
podejmowanych działań
jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania
etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach
pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

K_K02

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Ocena
aktywności na
zajęciach
Test wiedzy,
praca pisemna

K_K03

K_K07

Test wiedzy,
praca pisemna,
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
Uświadomienie wagi i roli etycznych aspektów biznesu i zarządzania w kontekście indywidualnym, społecznym,
ekologicznym oraz na poziomie organizacji.
Wiedza
dotycząca zarządzania nowoczesną firmą w perspektywie etyki, uwarunkowań kulturowych, tradycji i prawa.
Umiejętności
Umiejętność rozwiązywania problemów etycznych oraz sztuka argumentacji dla swoich przekonań; umiejętność
tolerancyjnego podejścia do poglądów innych pracowników.
Kompetencje
Odpowiedzialność podejmowania decyzji w sferze biznesowej w perspektywie zarządzania firmą; zdolność do
prowadzenia dyskusji o charakterze etycznym i rozwiązywania problemów moralnych uniemożliwiających zarządzanie
grupą zawodową.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Biznes, etyka, odpowiedzialność, Gasparski W., (red.), PWN, Warszawa 2012.
2. Blanchard K., Peale N.V., Etyka biznesu, Studio EMKA, Warszawa 2010.
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3. Nowak E., Cern K.M., Ethos w życiu publicznym, PWN, Warszawa 2008.
4. Klimczak B., Lewicka-Strzałecka A., Etyka i ekonomia, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
Warszawa 2007.
5. Dziamski S., Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego, PWN, Poznań 2005.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Etyka w życiu publicznym, Sosnowski S. (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA.J.R., Warszawa 2012.
2. Przewodnik po etyce, Singer P. (red,), Książka i Wiedza, Warszawa 2009.
3. Woleński J., Hartman J., Wiedza o etyce, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2008.
4. Czarnecki P., Etyka mediów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
5. Elementy etyki gospodarki rynkowej, Pogorzelska B. (red.), PWE, Warszawa 2004.
Inne materiały dydaktyczne: projektor multimedialny, komputer

1.1.5.

Metody ilościowe w zarządzaniu
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa przedmiotu
(modułu)

Metody ilościowe w zarządzaniu

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: 1

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: 2

Zarządzanie studia II stopnia
Nie dotyczy
kierunkowy
obowiązkowy
ECTS: 4

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 3

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:

P5

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Kod
przedmiotu:

Data aktualizacji sylabusu: 10.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 1

Niestacjonarne: 1

Zrozumienie treści przedmiotu wymaga od studenta
wiadomości ze statystyki opisowej (według standardów
kształcenia na studiach I stopnia) oraz podstawowych
wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa.
W ramach zajęć studenci otrzymują opracowane przez
wykładowców i prowadzących ćwiczenia zestawy wzorów i
tablic statystycznych oraz zestawy zadań i pytań
przygotowujących do egzaminu i zaliczenia
(przewidzianych do samodzielnego rozwiązania). Przy
rozwiązywaniu zadań student może korzystać z pomocy
osób prowadzących zajęcia w czasie ich dyżurów.
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
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Forma zaliczania przedmiotu:

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

kształcenia na odległość.
Zaliczenie ćwiczeń w postaci zadań kontrolnych, oceny
aktywności studenta na zajęciach i pracy projektowej
wykonywanej przez 2-4 osobowe zespoły.
Egzamin pisemny w postaci testu lub pytań kontrolnych
zawierających zadania sprawdzające zrozumienie
omawianych pojęć (wybór formy egzaminu należy do
wykładowcy).
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Prof. dr hab. Ł. 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

Wykład:

20

Wykład:

8

Ćwiczenia:

15

Ćwiczenia:

16

Konwersatorium :

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe:

10

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

Inna forma (jaka):

4

Inna forma (jaka):

RAZEM:

51

RAZEM:

28

Praca własna studenta (PWS):

34

Praca własna studenta (PWS):

72

RAZEM z PWS:

100

RAZEM z PWS:

100

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na
zrealizowanie aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjo
narne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

51

28

2. Przygotowanie się do zajęć

16

28

4. Wykonanie projektów

10

10

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

23

34

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
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SUMA:

100

100

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1 Podstawy wnioskowania statystycznego: najważniejsze rozkłady zmiennej losowej, rozkłady wybranych
statystyk próbkowych, podstawowe schematy wyboru próby losowej.
W2 Metody matematyczne wspomagające podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, ryzyka i
niepełnej informacji.
W3 Estymacja: pojęcie estymatora, estymatory najważniejszych parametrów statystycznych, budowa
przedziałów ufności dla najważniejszych parametrów rozkładu, rola poziomu ufności i liczebności próby
dla precyzji oszacowania.
W4 Weryfikacja hipotez statystycznych: ogólne informacje o weryfikacji hipotez statystycznych, weryfikacja
hipotez parametrycznych na podstawie wyników z próby. Test niezależności
C1

2.

Ćwiczenia
Zdarzenie losowe. Prawdopodobieństwo. Zmienna losowa skokowa.

C3

Rozkłady zmiennych losowych ciągłych: rozkład Gaussa, Studenta,  .
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, ryzyka i niepełnej informacji – gry z „naturą”.

C4

Modelowanie złożonych przedsięwzięć wieloczynnościowych: stochastyczna analiza czasowa (PERT).

C5

Szacowanie parametrów struktury w zbiorowości generalnej na podstawie wyników z próby: estymatory
najczęściej stosowanych parametrów rozkładu, przedziały ufności dla wartości przeciętnej, wskaźnika
struktury i współczynnika korelacji liniowej Pearsona.
Weryfikacja hipotez statystycznych: hipotezy dotyczące poziomu wartości średniej i równości dwóch
średnich, hipotezy dotyczące poziomu wskaźnika struktury i równości dwóch wskaźników struktury.

C2

C6
C7
C8

2

Test niezależności  , jako przykład testów nieparametrycznych. Miary zależności stochastycznej.
Pisemny sprawdzian wiedzy w postaci zadań kontrolnych.
2

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

K_W11

K_W12

Kod wg KEK:

K_U06

K_U07

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:

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

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

S2A_W06
Test wiedzy
S2A_W06

Kod KRK:

S2A_U02,
S2A_U03
S2A_U04,
S2A_U03,
S2A_U01,

Metoda
(forma)
weryfikacji

Test wiedzy,
zadanie
projektowe
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ekonometrycznych i narzędzi informatycznych
umie, w wybranym zakresie, projektować i stosować w
zarządzaniu mierniki dokonań przedsiębiorstwa/organizacji

K_U08
Kod wg KEK:

K_K03

Kompetencje społeczne:

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_U02
S2A_U03,
S2A_U06
Kod KRK:

S2A_K02,
S2A_K05,
S2A_K03,
S2A_K07

Metoda
(forma)
weryfikacji
Test wiedzy,
zadanie
projektowe,
ocena
aktywności
na zajęciach

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zapoznanie studenta z podstawową terminologią i metodami statystyki matematycznej; wykształcenie
umiejętności doboru odpowiednich (dla określonej sytuacji) metod wnioskowania statystycznego; zapoznanie
studenta z ilościowymi metodami stosowanymi w procesach podejmowania decyzji w warunkach niepewności,
ryzyka i częściowej informacji; prezentacja zastosowania metod ilościowych w zarządzaniu procesami.
Wiedza
W wyniku opanowania treści przedmiotu student pozna podstawowe metody statystyki matematycznej oraz
wybranych metod z zakresu podejmowania decyzji.
Umiejętności
Nabycie umiejętności w zakresie: wyboru odpowiedniej dla danego problemu metody badawczej i jej
zastosowania w zależności od potrzeb praktycznych; wyboru odpowiedniej metody pobierania próby losowej w
zależności od potrzeb praktycznych wraz z określeniem niezbędnej liczebności próby; wyznaczania parametrów
opisujących zbiorowość generalną na podstawie wyników z próby; weryfikacji hipotez w zakresie typu rozkładu,
analizy struktury i współzależności cech na podstawie danych z próby; stosowania określonych metod
matematyczno-statystycznych w procesie podejmowania decyzji menadżerskich.
Kompetencje
Forma i metody prowadzenia zajęć pozwolą na przygotowanie studenta do tworzenia i uczestniczenia w pracy
zespołów interdyscyplinarnych łączących wiedzę z zakresu zarządzania i metod ilościowych wspomagających
podejmowanie decyzji zarządczych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. „Statystyka – elementy teorii i zadania”; Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego Wrocław 2001;
 Aczel A., „Statystyka w zarządzaniu”, PWN, Warszawa, 2011 (2006);
 Konarzewska I., Karwacki Z., „Elementy teorii podejmowania decyzji”, Wydawnictwo Absolwent, Łódź,
1997
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Domański Cz.. (red.), Metody statystyczne teoria i zadania” (wydanie

VI zmienione) Wydawnictwo UŁ,
Łódź 2001
 Mieczysław Sobczyk „Statystyka” (wydanie drugie poprawione); Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 1998Inne materiały dydaktyczne: zestawy wzorów i tablic statystycznych oraz zestawy zadań.
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1.1.6.

Informatyczne systemy zarządzania
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Informatyczne systemy zarządzania

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: I

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: II

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:

P6

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Kod przedmiotu:

Zarządzanie, studia II stopnia
Nie dotyczy
kierunkowy
obowiązkowy
ECTS: 2

Data aktualizacji sylabusu: 12.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Podstawy zarządzania, podstawy technologii
informacyjnych
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.
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Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Zaliczenie w formie zadania projektowego w grupach
zakończonego prezentacją multimedialną wyników
Katedra Marketingu
dr inż. Paweł Morawski

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 :

15

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe:

10

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

31

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

19

Praca własna studenta (PWS):

32

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

31

18

2. Przygotowanie się do zajęć

5

10

4. Wykonanie projektów

9

15

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

5

7

50

50

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):

Konwersatorium
KW1

Rola i znaczenie danych i informacji w zarządzaniu

KW2

Technologia informacyjna i komunikacyjna (ICT) w nowoczesnym biznesie opartym na wiedzy.

KW3

Gospodarka elektroniczna w globalnym społeczeństwie.

KW4

Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP.

KW5

Analiza biznesowa - systemy Business Intelligence (BI).
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KW6

Internet, jako miejsce realizacji procesów zarządczych.

KW7

Technologie mobilne w zarządzaniu.

KW8

Prawne aspekty wykorzystania rozwiązań ICT w zarządzaniu.

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

K_W05
K_W09
K_W11

Kod wg KEK:

K_U06

K_U07

K_U09

Kod wg KEK:

Wiedza:

zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji
i konkurencji między systemami gospodarczymi i
organizacjami
zna podstawowe współczesne koncepcje pracy zespołowej
ma
wiedzę
na
temat
zastosowania
wybranych
zaawansowanych metod statystycznych, ekonometrycznych
oraz narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i
prezentacji danych w organizacji
Umiejętności:
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
posiada umiejętności integrowania wiedzy z niektórych
dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań
problemów
Kompetencje społeczne:

Kod wg
KRK:

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

S2A_W02,
S2A_W06
S2A_W04
S2A_W06

Zadanie
praktyczne/praca
pisemna

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_U02,
S2A_U03

S2A_U04,
S2A_U03,
S2A_U01,
S2A_U02
S2A_U07,
S2A_U02

Kod wg
KRK:

Zadanie
praktyczne/praca
pisemna

Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i S2A_K02,
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
S2A_K03
Zadanie
rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz S2A_K01,
praktyczne/ocena
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz S2A_K06,
pracy zespołowej
K_K05
umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów S2A_K02
integracyjnych w Europie i globalizacji
* 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_K02

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Przedmiot ma na celu przybliżenie studentowi podstawowych zagadnień z zakresu wykorzystania w biznesie
systemów informatycznych zarządzania.
Wiedza
Student zna pojęcie oraz rolę systemów informatycznych zarządzania, rozróżnia podstawowe systemy i rozwiązania
informatyczne wsparcia zarządzania, w szczególności systemy zintegrowane, identyfikuje elementy tych systemów
oraz wskazuje czynniki wpływające na elementy systemów, czyli na procesy decyzyjne zachodzące na różnych
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poziomach zarządzania w organizacjach.
Umiejętności
Student posiada umiejętności pogłębionej obserwacji systemów informatycznych zarządzania oraz umie dokonać ich
analizy i interpretacji, potrafi stosować w praktyce wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu wykorzystania w biznesie
systemów informatycznych zarządzania, potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji w tym zakresie oraz
proponować rozwiązania z wykorzystaniem zdobytej wiedzy teoretycznej z obszaru systemów informatycznych
zarządzania.
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 stosowania w biznesie systemów wspomagających zarządzanie.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania - T.1 Zintegrowane systemy
transakcyjne, PWN, Warszawa 2008
 Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania - T.2 Systemy Business Intelligence,
PWN, Warszawa 2008
 Kisielnicki J., MIS systemy informatyczne zarządzania. Wyd. Placet, Warszawa 2008
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Olszak C., Ziemba E. (red.), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa 2007
 Wrycza S., Informatyka dla ekonomistów, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000
 Januła E., Truś T., Gospodarka elektroniczna, Wyd. Difin, Warszawa 2010
Inne materiały dydaktyczne:
http://e-fakty.pl
http://web.gov.pl
http://parp.gov.pl
http://decyzje-it.pl
http://www.egospodarka.pl

1.1.7.

Zarządzanie strategiczne
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Zarządzanie strategiczne
Strategic management

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

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

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: II

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 3

Niestacjonarne: 2

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Kod przedmiotu:

P7

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie,
studia II stopnia/jednolite studia magisterskie
Nie dotyczy
kierunkowy
obowiązkowy
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: 7 maja 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 1

Niestacjonarne: 1

Podstawy mikroekonomii, podstawy zarządzania, podstawy
nauki o przedsiębiorstwie
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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:

Wykłady i cwiczenia
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: testy, eseje , projekty
Katedra Zarządzania
Prof. dr hab. J. Różański, dr J. 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:

15

Ćwiczenia:

16

Konwersatorium:

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe:

12

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

Inna forma (jaka):

4

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

36

Praca własna studenta (PWS):

62

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

81

36

2. Przygotowanie się do zajęć

20

30

24

59

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
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9.
10.
SUMA:

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

W7
W8

Przedsiębiorstwo jako obiekt zarządzania strategicznego. Cele działalności, cykl życia, rozwój
przedsiębiorstwa. Istota strategii i zarządzania strategicznego, misja , wizja, cele działalności jako
podstawa budowy strategii , podstawowe elementy budowy strategii przedsiębiorstwa. Rola menedżerów w
tworzeniu i realizacji strategii przedsiębiorstwa.
Główne podejścia do strategii przedsiębiorstw w teorii i praktyce zarządzania strategicznego, podstawy
myślenia strategicznego o przedsiębiorstwie. Cechy strategii i kryteria oceny strategii przedsiębiorstwa.
Etapy procesu formułowania strategii.
Podstawy analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Analiza strategiczna w procesie formułowania strategii
przedsiębiorstwa, Wnętrze i otoczenie przedsiębiorstwa jako obszary analizy strategiczne,. Metody analizy
strategicznej przedsiębiorstwa, analiza otoczenia przedsiębiorstwa, analiza pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstwa. Metody portfelowe i ich zastosowanie w decyzjach strategicznych. Analiza stakeholders
oraz grup strategicznych. Prezentacja wyników i wnioski z analizy strategicznej przedsiębiorstwa.
Podstawy wyborów strategicznych przedsiębiorstwa. Strategia na poziomie korporacji, strategie biznesowe,
strategie funkcjonalne. Strategia a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Typy i rodzaje strategii
przedsiębiorstwa..
Specjalizacja a dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa. Strategie konkurowania na rynku a strategie
zasobowe. Rozwój wewnętrzny i zewnętrzny przedsiębiorstwa a wybór strategii. Strategie sieci jako
wyraz rozwoju zewnętrz nego przedsiębiorstwa, fuzje, przejęcia, alianse strategiczne
Umiędzynarodowienie i globalizacja działalności przedsiębiorstw jako współczesne wyznaczniki strategii.
Integracja polityczna i gospodarcza , technologie informacyjne, globalizacja kultur organizacyjnych a
strategie przedsiębiorstw.
Kontrola strategiczna nad przedsiębiorstwem i przebiegiem realizacji strategii. Controlling strategicznywspółczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem. Metody controllingu strategicznego.
Nadzór korporacyjny nad przedsiębiorstwem a zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Społeczna
odpowiedzialność przedsiębiorstwa a jego cele i stratlegia.
Ćwiczenia

C3

Wprowadzenie do zajęć i problematyki zarządzania strategicznego. Analiza potencjału przedsiębiorstwa i
jego przewag konkurencyjnych.
Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w podziale na konkurencyjne i ogólne. Analiza cyklu życia sektora i
mapa grup strategicznych.
Analiza SWOT.

C4

Analiza kluczowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa.

C5

Analiza łańcucha wartości a cel i strategia przedsiębiorstwa. Metody portfelowe analizy strategicznej.

C6

Typy strategii i analiza przykładowych strategii.

C7

Analiza zewnętrznych działań przedsiębiorstwa w postaci tworzenia nowych podmiotów, fuzji, przejęć,
aliansów strategicznych.
Prezentacje prac zaliczeniowych (eseje, analizy, projekty) .

C1
C2

C8

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg
KEK:
K_W05

Kod KRK:

zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia

S2A_W02,

Metoda (forma)
weryfikacji [wskazać
z pola oznaczonego *]
Test wiedzy,
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K_W15

K_W16
K_W17

kooperacji i konkurencji między systemami
gospodarczymi i organizacjami
posiada wiedzę dotyczącą podstaw i znaczenia
procesów restrukturyzacyjnych i odnowy strategicznej
organizacji
zna podstawowe strategie zmieniania i rozwoju
systemów społecznych (w szczególności na poziomie
organizacji)
zna podstawowe strategie negocjacyjne
Umiejętności:

Kod wg
KEK:
K_U06

K_U10

K_U11

S2A_W06

S2A_W08
S2A_W08,
S2A_W09
S2A_W05
Kod KRK:

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
Kompetencje społeczne:

Kod wg
KEK:

Praca pisemna
Prezentacja

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_U02,
S2A_U03

S2A_U07,
S2A_U04

obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego, zadanie
zespołowe z
indywidualną kontrolą
osiągnięć

S2A_U07,
S2A_U03
Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach
S2A_K01,
międzynarodowych, w szczególności europejskich
obserwacja i ocena
S2A_K02
przedsiębiorstw i instytucji
wykonania zadania
jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w
praktycznego, zadanie
pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku
S2A_K02,
zespołowe z
organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie
S2A_K05,
indywidualną
kontrolą
K_K03
aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych,
S2A_K03,
osiągnięć
środowiskowych i zarządczych podejmowanych
S2A_K07
działań
* 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 studentów z czynnikami determinującymi wybory strategiczne organizacji. Przedstawienie istoty
procesu zarządzania strategicznego (pojęcie i elementy) oraz metod wspomagających formułowanie i wybór
opcji strategicznych na poziomie firmy, domeny działalności i funkcjonalnym. Wskazanie na znaczenie w procesie
wdrażania strategii triady zasoby - działanie – cel.
Wiedza
Student zna i objaśnia kluczowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego; omawia formalny proces
zarządzania strategicznego i budowy strategii organizacji; posiada wiedzę w zakresie rozwoju teorii zarządzania
strategicznego; wyjaśnia istotę i znaczenie analizy strategicznej w procesie zarządzania strategicznego; wymienia i
rozróżnia metody i narzędzia analizy makrootoczenia, mikrootoczenia i potencjału organizacji; identyfikuje
poziomy zarządzania strategicznego i warianty strategii im odpowiadające; na konkretnych przykładach
rozpoznaje działania charakterystyczne dla różnych rodzajów strategii; rozpoznaje najważniejsze czynniki
warunkujące wybór przez organizację odpowiedniej strategii i skuteczność jej wdrożenia; dostrzega przejawy
dynamiki systemów społeczno-gospodarczych interpretując ich sens w kontekście procesu budowy i implementacji
strategii organizacji.
Umiejętności
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Student poprawnie klasyfikuje strategiczne, taktyczne i operacyjne cele i zadania organizacji; odnajduje i
porządkuje źródła informacji strategicznej w otoczeniu organizacji; porównuje, ocenia i dobiera narzędzia analizy
strategicznej odpowiednie względem obserwowanych zjawisk; poprawnie konstruuje opcje strategiczne
dostosowane do konkretnych sytuacji problemowych; określa potencjalne ryzyka strategiczne; potrafi
zdiagnozować sytuację organizacji i dokonać krytycznej oceny sformułowanych opcji strategicznych; poprawnie
konstruuje odpowiednią ścieżkę strategiczną dla organizacji i identyfikuje potencjalne ryzyka implementacji;
Kompetencje
Student sprawnie realizuje powierzone zadania w ramach podziału pracy w grupie; wykorzystuje podejście
analityczne i syntezę; aktywnie uczestniczy w dyskusji, sprawnie wyraża i argumentuje własne opinie i wnioski;
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 Obłój K, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007,
 Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawawa 2009.
 Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE,
Warszawawa, 2004.
 Porter M., Strategia konkurencji. Metody Analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1999.
Inne materiały dydaktyczne: case study, inne publikacje (raporty, statystyki)

1.1.8.

Zarządzanie procesami
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa przedmiotu (modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:

P8

Wydział Zarządzania.
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Język wykładowy:
polski

Kod przedmiotu:

Zarządzanie procesami

Zarządzanie
studia II stopnia
Nie dotyczy
kierunkowy
obowiązkowy
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Rok: I

Semestr: II

Data aktualizacji sylabusu: 8.05.2012

ECTS: 4

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 3

ECTS (zajęcia praktyczne):

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:

Stacjonarne: 1

Niestacjonarne: 1

Treści programowe powiązane są z przedmiotem: podstawy
zarządzania, nauki o organizacji, koncepcje zarządzania
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
Katedra Zarządzania
Prof. Jerzy Różański, Dr Justyna Trippner - Hrabi

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:

20

Wykład:

16

Ćwiczenia:

15

Ćwiczenia:

16

Konwersatorium:

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe:

10

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

Inna forma (jaka):

4

Inna forma (jaka):

RAZEM:

51

RAZEM:

36

Praca własna studenta (PWS):

49

Praca własna studenta (PWS):

64

RAZEM z PWS:

100

RAZEM z PWS:

100

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

51

36

2. Przygotowanie się do zajęć

25

25

24

39

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową

32

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:

100

100

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

Pojęcie orientacji funkcjonalnej i procesowej w zarządzaniu organizacją

W2

Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania

W3
W4
W5
W6
W7
W8

Istota i cele zarządzania procesami
Definicje i klasyfikacja rodzajowa procesów
Metodyka zaradzania procesami w organizacji, ich identyfikacja i odwzorowywanie
Projektowanie procesu i wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie
Metody i techniki usprawniania procesów i zarządzania nimi
Implementacja podejścia procesowego w organizacji

C1

Ćwiczenia
Organizacja procesowa a funkcjonalne – opis, porównanie. Dyskusja

C2

Rodzaje procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Case study + dyskusja

C3

Projektowanie procesów w organizacji – ciągłe doskonalenie procesu, przeprojektowanie procesu,
reinżynieria procesu. Case study, ćwiczenia

C4

Mapowanie procesów. Case study + samodzielne zaprojektowanie procesu

C5

Mierniki procesów w organizacji. Case study. Dyskusja

C6

Zarządzanie procesami w strukturach sieciowych – case study

C7

Doskonalenia zasobu ludzkiego w zarządzaniu procesami – dyskusja

C8

Analiza funkcjonowania i rozwoju organizacji procesowej – case study
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg
KEK:

K_W03
K_W11
K_W13

Kod KRK:

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych
systemów
społecznych,
środowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz
ich możliwych zależności
zna wybrane specjalistyczne metody badań w
poszczególnych obszarach działalności organizacji
zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody
pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji
Umiejętności:

Kod wg
KEK:
K_U02

S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W03
S2A_W06

umiejętności

pogłębionej

obserwacji

praca pisemna, zadanie
praktyczne lub projektowe

S2A_W06

Kod KRK:
posiada

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

S2A_U01,

Metoda (forma)
weryfikacji
Praca pisemna, prezentacja
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K_U07

K_U12

K_U17

wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich
analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych
zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych
posiada umiejętności modelowania i przewidywania
przebiegu wybranych procesów w organizacji lub
instytucji przy użyciu niektórych zaawansowanych
metod ekonometrycznych i narzędzi informatycznych
posiada
umiejętności
związane
z
metodyką
przeprowadzania audytu
wybranych obszarów
przedsiębiorstwa
potrafi posługiwać się wybranymi elementami
metodycznymi w procesach kierowania projektami na
różnych poziomach

S2A_U02

, zadania praktyczne

S2A_U04,
S2A_U03,
S2A_U01,
S2A_U02
S2A_U05
S2A_U06,
S2A_U08,
S2A_U09,
S2A_U10

Kompetencje społeczne:
Kod wg
KEK:

Kod KRK:

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w
pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku
organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie
K_K03
aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych,
środowiskowych i zarządczych podejmowanych
działań
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w
środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania
K_K04
swojej wiedzy osobom nie będącym specjalistami w
zakresie zarządzania
* test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z
projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć,
praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna – jaka?

S2A_K02,
S2A_K05,
S2A_K03,
S2A_K07

S2A_K01,
S2A_K04

Metoda (forma)
weryfikacji

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

obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub
obserwacja i ocena wykonania zadania

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Poznanie i zrozumienie istoty podejścia procesowego do zarządzania organizacją; rozpoznanie typów procesów w
organizacji; poznanie i zrozumienie podstawowych metod zarządzania procesami, poznanie sposobów badania poziomu
zarządzania procesami w organizacji; stosowanie metod zarządzania procesami oraz nabycie umiejętności oceny
efektywności procesów biznesowych.
Wiedza
Student wie, na czym polega procesowe zarządzanie organizacją oraz jaki to ma wpływa na zdynamizowanie
funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych. Opisuje właściwie narzędzia zarządzania
procesowego. Identyfikuje problemy związane z przekształcaniem struktur przedsiębiorstw funkcjonalnych na te o
charakterze procesowym. Zna przykłady funkcjonowania organizacji procesowych
Umiejętności
Student potrafi wyszczególnić pozytywne skutki zarządzania procesowego w organizacjach. Umie aplikować wybrane
narzędzia zarządzania procesami w odpowiednim kontekście. Potrafi zastosować różne sposoby działania w zależności
od charakterystyki struktury organizacyjnej i uwarunkowań formalnych w organizacji. Umie identyfikować bariery
związane z przekształcaniem organizacji
Kompetencje
Student nabywa zdolność do aplikowania różnych narzędzi zarządzania procesami, potrzebnych do rozwiązywania
problemów zarządczych i operacyjnych, pomiędzy różnymi komórkami wewnątrz przedsiębiorstwa. Stosuje odmienne
metody działania w zależności od charakteru funkcjonowania organizacji jej celów oraz otoczenia. Podejmuje
inicjatywy polegające na poznaniu i rozumieniu przebiegu realizacji procesów w różnych częściach przedsiębiorstwa.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Grajewski P., Koncepcja struktury organizacji procesowej, TNOiK, Toruń 2003.
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2. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
3. Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Durlik I., Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, Wydawnictwo
Naukowo- Techniczne, Warszawa 2002.
2. Kowalczewski W., Nazarka J. (red.), Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa
2006.
3. Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
Inne materiały dydaktyczne:

1.1.9.

Marketing międzynarodowy
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa przedmiotu
(modułu)

Marketing międzynarodowy

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Kod przedmiotu:

P9

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
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Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: I

Semestr: I

Nie dotyczy
kierunkowy
obowiązkowy
ECTS: 4

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Zarządzanie,
studia II stopnia

Data aktualizacji sylabusu: 06.06.2012
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, podstawy zarządzania,
Wykład i 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.
Wykład: test, ćwiczenia: projekt zaliczeniowy
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Muzahim Al - Noorachi

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:

10

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

Inna forma (jaka):

4

Inna forma (jaka):

RAZEM:

61

RAZEM:

28

Praca własna studenta (PWS):

39

Praca własna studenta (PWS):

72

RAZEM z PWS:

100

RAZEM z PWS:

100

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

61

28

2. Przygotowanie się do zajęć

9

14

36

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów

10

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

18

6. Pisemna praca zaliczeniowa

10

20

100

100

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć):
Wykład
Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego, Standaryzacja i adaptacja w
W1
międzynarodowym
Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw, Otoczenie ekonomiczne
W2

marketingu

W3

Otoczenie prawno-polityczne, Otoczenie społeczno-kulturowe

W4

Otoczenie demograficzne, Otoczenie technologiczne

W5

Badania marketingowe rynków zagranicznych, Strategiczne wejścia na rynki zagraniczne

W6

Produkt na rynku międzynarodowym, Ceny na rynku międzynarodowym

W7

Dystrybucja na rynku międzynarodowym, Promocja w marketingu międzynarodowym (komunikowanie się
z rynkami zagranicznymi oraz możliwe problemy w interpretacji informacji)
Problemy organizacji działań marketingowych na rynkach zagranicznych

W8

C2

Ćwiczenia
Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego – różnice pomiędzy marketingiem krajowym i
marketingiem międzynarodowym.
Strategia w marketingu międzynarodowym.

C3

Przygotowanie produktu na rynki międzynarodowe.

C4

Dobre praktyki wprowadzania produktów na rynki zagraniczne.

C1

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

K_W01

K_W02

K_W04

Student:

zna znaczenie wybranych doktryn gospodarczych i koncepcji
organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych i
społecznych na rozszerzonym poziomie
posiada wiedzę dotyczącą skutków ekonomicznych,
społecznych, politycznych i środowiskowych różnic w
zaawansowaniu gospodarczym wybranych państw i instytucji
zna wybrane skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i
zarządcze zjawisk kulturowych w skali organizacji i instytucji
(w kontekście wiodących ujęć teoretycznych właściwych dla
dyscypliny zarządzanie)

Kod wg
KRK:

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

S2A_W01

S2A_W02

Praca
pisemna/test
wiedzy

S2A_W01,
S2A_W02

Umiejętności:
Kod wg
KEK:
K_U01

Student:

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

Kod wg
KRK:
S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08

Metoda
(forma)
weryfikacji
Praca
pisemna/test
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K_U02

K_U05

Kod wg
KEK:

posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych
zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji
przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć
teoretycznych i metodycznych

wiedzy
S2A_U01,
S2A_U02

umie identyfikować i formułować wybrane problemy badawcze
pozwalające na analizę niektórych złożonych procesów i
zjawisk w skali organizacji, gospodarki narodowej, a także w
skalach: międzynarodowej i globalnej
Kompetencje społeczne:
Student:

S2A_U02,
S2A_U03

Kod wg
KRK:

K_K01

jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach
międzynarodowych, w szczególności europejskich
przedsiębiorstw i instytucji

S2A_K01,
S2A_K02

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

Metoda
(forma)
weryfikacji
Praca
pisemna/test
wiedzy,
Obserwacja i
ocena podczas
zadań
projektowych

* 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
Student zostaje zapoznany z problematyką marketingu w otoczeniu międzynarodowym.
Wiedza
Student zna specyfikę marketingu międzynarodowego, poszczególnych elementów marketingu MIX oraz aspektów
wpływu otoczenia w wymiarze międzynarodowym.
Umiejętności
Student potrafi opracować i ocenić poszczególne elementy marketingu MIX wybranego produktu na wybranych
rynkach zagranicznych. a także określić wpływ poszczególnych czynników otoczenia na funkcjonowanie oferty i
przedsiębiorstwa na tych rynkach.
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 marketingu o charakterze międzynarodowym.
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009r.
2. Wiktor J. W., Oczkowska R., Żbikowska A., Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki., PWE 2008
3. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong W., Marketing – podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002,
(rozdz. 5)
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdia T., Globalizacjia – strategia i zarządzanie, Wyd. Felberg SJA,
Warszawa 2001r. ( rozdz. I i II )
2. Al – Noorachi M. (red.), Zarządzanie i stosunki międzynarodowe – wybrane problemy, SWSPiZ, Łódź 2010
Inne materiały dydaktyczne: portale internetowe: http://www.swiatmarketingu.pl/, http://www.e-marketing.pl/
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod
przedmiotu:

Rachunkowość zarządcza

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

P 10

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie,
II stopnia

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
Rodzaj modułu
polski
kształcenia:
Rok: I
Semestr: I
ECTS (bezpośredni udział):

wszystkie
kierunkowy
obowiązkowy
ECTS: 6 Data aktualizacji sylabusu: czerwiec 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Stacjonarne: 1

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:

Niestacjonarne: 1

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 Zarządczej Katedry
Rachunkowości
Prof. dr hab. Marian Walczak

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:
10
Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji:
Inna forma (jaka):

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

4

Inna forma (jaka):

RAZEM:
76
RAZEM:
36
Praca własna studenta (PWS):
74
Praca własna studenta (PWS):
114
RAZEM z PWS:
150
RAZEM z PWS:
150
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
studia
stacjonarne
niestacjonarne

39

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
76
2. Przygotowanie się do zajęć
34
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
34
6. Pisemna praca zaliczeniowa
6
SUMA:
150
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
Podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości zarządczej
W1

36
54

60
6
150

W2

Istota kosztów i czynniki kształtujące ich wielkość

W3

W8

Istota i metody kalkulacji kosztów (kalkulacja podziałowa prosta, podziałowa ze współczynnikami,
doliczeniowa, w produkcji sprężonej, jednostopniowa i wielostopniowa)
Tradycyjne systemy rachunku kosztów (rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów standardowych,
rachunek kosztów zmiennych)
Współczesne systemy rachunku kosztów – klasyfikacja i ich zastosowanie (ABC, target costing, keizen
costing)
Analiza progu rentowności (ilościowy i wartościowy próg rentowości, marża brutto, strefa bezpieczeństwa,
dźwignia operacyjna, wykorzystanie analizy progu rentowności dla podejmowania decyzji, analiza progu
rentowności produkcji wieloasortymentowej)
Wykorzystanie informacji kosztowych w polityce cenowej oraz osiągania portfela produktów i rodzajów
zamierzonych działań
Wiadomości wstępne dotyczące strategicznej rachunkowości zarządczej

C1

Badanie zmienności kosztów

C2

C4

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego – kalkulacja podziałowa prosta i kalkulacja podziałowa ze
współczynnikami
Metody kalkulacji kosztu jednostkowego – kalkulacja doliczeniowa, kalkulacja fazowa, kalkulacja przy
produkcji łącznej
Rachunek kosztów pełnych

C5

Rachunek kosztów zmiennych

C6

Analiza koszty – wolumen -zysk

C7

Wybrane zagadnienia dotyczące decyzji krótkookresowych – formuły cenowe, dolna granica ceny

C8

Budżetowanie w przedsiębiorstwie

W4
W5
W6

W7

Ćwiczenia

C3

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

K_W13
Kod wg
KEK:
K_U02

K_U06

Wiedza:

Kod KRK:

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

zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji
Umiejętności:

S2A_W06

Praca pisemna

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

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

S2A_U01,
S2A_U02

Praca pisemna,
praca domowa

S2A_U02,
S2A_U03

Praca pisemna,
praca domowa
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K_U07

Kod wg
KEK:

skuteczności
posiada umiejętności modelowania i przewidywania przebiegu
wybranych procesów w organizacji lub instytucji przy użyciu
niektórych zaawansowanych metod ekonometrycznych i
narzędzi informatycznych
Kompetencje społeczne:

S2A_U04,
S2A_U03,
S2A_U01,
S2A_U02
Kod KRK:

Praca pisemna,
praca domowa

Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego S2A_K02,
Obserwacja i ocena
projektowania i prowadzenia badań naukowych z S2A_K06,
pracy pisemnej i
wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (w wybranym S2A_K01,
audytoryjnej
zakresie)
S2A_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
Celem przedmiotu jest zaprezentowanie narzędzi rachunkowości zarządczej wspierających podejmowanie decyzji
operacyjnych w różnych jednostkach gospodarczych. Studenci uczą się zasad projektowania podstawowych systemów
rachunków kosztów jako podstawy kształtowania rachunkowości zarządczej w praktyce, nabywają umiejętności
sporządzania rachunku decyzyjnych, kalkulowania kosztów produktów przy zastosowaniu podstawowych systemów
kosztów i metod kalkulacji o zróżnicowanym stopniu trudności; uczą się ponadto analizowania, interpretowania i
oceny otrzymanych wyników rachunków decyzyjnych i kalkulacyjnych z punktu widzenia potrzeb zarządzających.
Wiedza
Student zna istotę i podstawowe sposoby klasyfikacji kosztów, istotę oraz metofy kalkulowania jednostkowego kosztu
wytworzenia produktów, modele kosztów i różnice między nimi, wie, czym jest próg rentowności i narzędzia
rachunkowości zarządczej dotyczące analizy koszty – wolumen – zysk, wie czym jest i jaką rolę pełni budżet w
organizacji gospodarczej.
K_K06

Umiejętności
Student potrafi obliczyć jednostkowy koszt wytworzenia produktu wykorzystując odpowiedni sposób kalkulacji,
potrafi określić różnicę pomiędzy wynikiem uzyskanym w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych,
potrafi podejmować decyzje krótkookresowe poprzez wykorzystanie analizy koszty – wolumen – zysk oraz DGC.
Kompetencje społeczne
Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych przy wykorzystaniu narzędzi
rachunkowości zarządczej.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 A.A. Jaruga, A. Szychta, P. Kabalski, Rachunkowość zarządcza. Wyd. Oficyna Wolters Kluwer Business, 2010.
 I., Sobańska, (red), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne. C.H. Beck, 2010.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 D., Dobija, Rachunkowość zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne. Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne, 2009.
 M., Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 2012.
 G., Świderska, (red) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Definicje, podstawowe problemy, pytania
testowe i zadania sytuacyjne z rozwiązaniami. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2008.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.1.11. Społeczne aspekty zarządzania
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek: Katedra Zarządzania

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: I

Semestr: I

Zarządzanie
studia II stopnia
Nie dotyczy
kierunkowy
obowiązkowy
ECTS: 4

ECTS (bezpośredni udział):
Niestacjonarne: 1

P11

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Język wykładowy:
polski

Kod przedmiotu:

Społeczne aspekty zarządzania

Data aktualizacji sylabusa: 5.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

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:

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 2

Brak
Wykłady 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: testu wiedzy i pracy pisemnej
Katedra Zarządzania - Zakład Zarządzania Kapitałem
Społecznym
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

Wykład:

30

Ćwiczenia:

15

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

16

Ćwiczenia:

8

Konwersatorium:

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:
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Konsultacje przedmiotowe:

10

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

Inna forma (jaka):

4

Inna forma (jaka):

RAZEM:

61

RAZEM:

28

Praca własna studenta (PWS):

39

Praca własna studenta (PWS):

72

RAZEM z PWS:

100

RAZEM z PWS:

100

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

61

28

2. Przygotowanie się do zajęć

19

23

20

49

100

100

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

W3
W4

W5

W6

W7
W8

Formy uczestnictwa ludzi w organizacji. (Rola sukcesu zawodowego i kariery w życiu człowieka.
Motywacja osiągnięć na tle innych rodzajów motywacji. Stosunek do sukcesu jako podstawa kultury
organizacyjnej).
Profesjonalizm a populizm w organizacji. Typy kultur organizacyjnych a stosunek do osiągnięć
zawodowych. Racjonalność profesjonalizmu. Rola wiedzy. Etyka i identyfikacja profesjonalisty. Zasady
konkurencji w kulturze profesjonalizmu. Populistyczny antyintelektualizm. Plemienny egoizm.
Roszczeniowość.
Kultury restrykcyjne a liberalne. Identyfikacja kolektywna a dystrybutywna. Kolektywizm a indywidualizm.
Formy agresji w kulturach restrykcyjnych. Zasady redukowania agresji w kulturach liberalnych.
Etyka konfliktów społecznych w organizacji. Przyczyny i rodzaje konfliktów w organizacji. Ewolucja
stosunku do konfliktów teoriach zarządzania: podejście tradycyjne, behawioralne i interaktywne.
Nieuczciwe postawy w sytuacjach konfliktowych: kategoryzacja, generalizacja, polaryzacja, petryfikacja,
atrybucja, demagogia, przesunięcie przedmiotu sporu, wartościujące określenia, prowokacja.
Oddziaływanie społeczne kierownika. Przedmiotowy a podmiotowy stosunek do podwładnych. Racjonalne
a empiryczne podejście do relacji społecznych w organizacji. Strategie wpływu: dialog, negocjowanie,
manipulowanie i dyktat.
Autorytaryzm. Asymetria relacji władzy autorytarnej. Kulturowe uwarunkowania autorytaryzmu. Etyczny
aspekt autorytaryzmu. Autorytarne stereotypy w kierowaniu ludźmi. Przywództwo a koordynacja
demokratyczna.
Stereotypy kulturowe w organizacji. Rola stereotypów w zarządzaniu. Stereotypy w relacjach władzy.
Stereotypy w relacjach funkcjonalnych. Stereotypy w relacjach kooperacyjnych.
Specyfika uwarunkowań karier w wymiarze kulturowym (kariera, rozwój kariery a specyfika kultury)
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Ćwiczenia

C3

Dyskusja na temat skutków społecznych identyfikacji kolektywnej i dystrybutywnej na podstawie analizy
przypadku
Dyskusja na temat skutków społecznych zewnętrznego i wewnętrznego poczucia kontroli na podstawie
analizy przypadku.
Dyskusja na temat etyki konfliktów społecznych w organizacji na podstawie analizy przypadku.

C4

Dyskusja na temat oddziaływania społecznego kierownika na podstawie zaleconej lektury.

C1
C2

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

Kod wg
KRK:

K_W04

K_W07

K_W08

Kod wg
KRK:
K_U15

K_U17

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)
ma
wiedzę na temat znaczenia społecznej
odpowiedzialności biznesu i jej wybranych przejawów
w praktyce gospodarczej, a także dysfunkcji
zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu
oraz socjologii organizacji i możliwości jego
odniesienia do realnych problemów zarządzania

Kod KEK:

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

S2A_W01,S
2A_W02

S2A_W03

Test wiedzy, praca
pisemna

S2A_W04,
S2A_W03,
S2A_W07,
S2A_W05

Umiejętności:

Kod KEK:

posiada umiejętności projektowania wybranych zmian
w organizacji
potrafi posługiwać się wybranymi elementami
metodycznymi w procesach kierowania projektami na
różnych poziomach

S2A_U06,
S2A_U08
S2A_U06,
S2A_U08,
S2A_U09,
S2A_U10

K_U18

posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami
ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi
w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań
menedżerskich

S2A_U08,
S2A_U06

Kod wg
KRK:

Kompetencje społeczne:

Kod KEK:

Metoda (forma)
weryfikacji

Ustny sprawdzian
wiedzy, zadanie
zespołowe z
indywidualną kontrolą
osiągnięć

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w S2A_K01,
środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania S2A_K04
K_K04
Zadanie zespołowe z
swojej wiedzy osobom nie będącym specjalistami w
indywidualną
kontrolą
zakresie zarządzania
osiągnięć
jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania S2A_K04,
K_K07
etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w S2A_K03
ramach pełnionych 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
Celem kształcenia jest zapoznanie i nauczenie studenta uczestniczenia w organizacji przy uwzględnieniu różnych
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kryteriów w szczególności kulturowych. Ważne jest uświadomienie znaczenia zróżnicowania kulturowego jako
zmienne mającej wpływ na zarządzanie ludźmi w nowoczesnych wymiarach organizacyjnych.
Wiedza
Student wie jaki wpływ mają wybrane skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i zarządcze w kontekście
zjawisk kulturowych w skali organizacji i instytucji. Ma wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności
biznesu i jej wybranych przejawów w praktyce gospodarczej, a także dysfunkcji
Umiejętności
Student umie opisać formy uczestnictwa ludzi w organizacji ze względu na różne kryteria, wie jak zidentyfikować
wzory kulturowe profesjonalizmu, potrafi zidentyfikować nieetyczne zachowania w sytuacjach konfliktowych w
organizacji, umie opisać oddziaływanie społeczne kierownika, potrafi objaśniać rolę stereotypów kulturowych w
organizacji. Student umie wykorzystać wiedzę na temat uczestnictwa ludzi w organizacji w motywowaniu
pracowników.
Kompetencje
Nabędzie kompetencji związanych z wyborem odpowiedniego stylu kierowania tak aby najlepiej dopasować go do
odpowiedniej kadry pracowniczej. Umie postępować zgodnie z zasadami etyki w sytuacjach konfliktowych.
Posiada wrażliwość na problemy społeczne w organizacji.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



G. Hofstede, „Kultury i organizacje”, PWE, Warszawa 2000.
Cz. Sikorski, „Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna”, Difin, Warszawa
2007.
 Cz. Sikorski, „Stereotypy samobójcze. Kulturowe czynniki agresji w życiu społecznym i w organizacji”, Difin,
Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 A.K. Koźmiński, „Zarządzanie w warunkach niepewności”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 Cz. Sikorski, „Motywacja jako wymiana. Modele relacji między pracownikiem a organizacją”, Difin, Warszawa
2004.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.1.12. Planowanie nowych przedsięwzięć
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Planowanie nowych przedsięwzięć
New Ventures Planning

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: I

Semestr: II

Stacjonarne: 3

Zarządzanie studia II stopnia
Nie dotyczy
kierunkowy
obowiązkowy
ECTS: 4

ECTS (bezpośredni udział):

P 12

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Kod przedmiotu:

Data aktualizacji sylabusu: 30.05.2012
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

Otwartość na pracę zespołową, znajomość
podstawowych technik prezetacyjnych, podejście
kreatywne i nastawienie na współpracę.
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z
wykorzystaniem metod aktywizujących. Dyskusja,
Projekty indywidualne, Aktywność w grupach,
współpraca.
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: Projekt, prezentacja,
zaliczenie ustne lub pisemne,
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
20

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

16
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Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

15

Konwersatorium:

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe:

10

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

Inna forma (jaka):

8

4

Inna forma (jaka):

RAZEM:

51

RAZEM:

28

Praca własna studenta (PWS):
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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

15

22

14

30

20

20

100

100

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: wykonanie zadań, praktycznych
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 i typy przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych. Kompetencje przedsiębiorcze.

W2

W4

Polityka przedsiębiorczości w Polsce i UE. Infrastruktura wspierajaca przedsiębiorczość.Fundusze
strukturalne i rola samorządu we wspieraniu postaw przedsiębiorczych.
Zakladanie własnego przedsiębiorstwa. Determinanty i sposoby rozwoju małych przedsiębiorstw. Czynniki
sukcesu nowej działalności gospodarczej.
Poszukiwanie nisz rynkowych. Zewnętrzne uwarunkowania przedsiębiorczości.

W5

Postawy przedsiębiorcze w korporacjach.

W6

Przedsiebiorczość w strategii podmiotów publicznych

W7

Inkubatory przedsiębiorczości . Przedsiębiorczość akademicka.

W8

Tworzenie kreatywnych idei na nowy biznes. Wiedza biznesowa i know-how. Jak je zdobyć?

W3

C1

Ćwiczenia
Istota, funkcje i formy przedsiębiorczości. Przedsiębiorczośc jako sposób działań ludzkich.
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C2

Rodzaje przedsiębiorczości. Modele działań przedsiębiorczych.

C3

Podejmowanie działalności gospodarczej – istota i uwarunkowania. Ryzyko w podejmowaniu nowych
przedsięwzięć. Strategie ekspansji małego przedsiębiorstwa.
Zarządzanie przedsiębiorcze. Tworzenie związków kooperacyjnych

C4

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

K_W03

K_W05
K_W19
Kod wg KEK:

K_U04

K_U09

K_U14

K_U16

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

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

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji
i konkurencji między systemami gospodarczymi i
organizacjami
zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości

S2A_W01,S
2A_W02,
S2A_W03
S2A_W02,
S2A_W06

ustny
sprawdzian
wiedzy

Umiejętności:

Kod KRK:

posiada
umiejętności
samodzielnego
podejmowania
działalności gospodarczej lub społecznej w wybranym
sektorze
posiada umiejętności integrowania wiedzy z niektórych
dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań
problemów
posiada umiejętność posługiwania się przepisami prawa
krajowego oraz prawa UE w zakresie działalności
gospodarczej i społecznej w celu uzasadniania konkretnych
działań i decyzji
posiada umiejętności związane z metodyką projektowania i
wdrażania wybranych elementów systemów zarządzania w
organizacji
Kompetencje społeczne:

S2A_W11

S2A_U05,
S2A_U06,
S2A_U07
S2A_U07,
S2A_U02

S2A_U05

S2A_U06,
S2A_U08
Kod KRK:

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

K_K05

rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz
umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów
integracyjnych w Europie i globalizacji

S2A_K01,
S2A_K06,
S2A_K02

Metoda
(forma)
weryfikacji
zadanie
zespołowe z
indywidualną
kontrolą
osiągnięć,
obserwacja i
ocena
wykonania
zadania
praktycznego

Metoda
(forma)
weryfikacji
zadanie
zespołowe z
indywidualną
kontrolą
osiągnięć,
obserwacja i
ocena
wykonania
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?
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Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów organizowania nowych przedsięwzięć gospodarczych i
społecznych. Zaprezentowanie możliwości pozyskiwania pomocy ze źródeł zewnętrznych oraz wykorzystywania
współpracy i kooperacji. Uświadomienie znaczenia postaw przedsiębiorczych oraz roli sektora małych isrednich
przedsiębiorstw w gospodarce Polski i UE.
Wiedza
Student ma wiedzę w zakresie sposobów obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów w zakresie
zarządzania podejmowania nowych przedsięwzięć . Ponadto student zna metody wytworzone przez studia
przedsiębiorczości dla badania relacji pomiędzy czynnikami ekonomicznymi oraz prawidłowości w zakresie relacji
społeczno-ekonomicznych związanych z zakładaniem i prowadzeniem małych przedsiębiorstw. Student zna metody
i narzędzia wykorzystywane do analizy sytuacji przedsiębiorczych i zjawisk w zakresie przedsiębiorczości.
Umiejętności
Student nabędzie praktyczne umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych oraz procesów w
zakresie zarządzania w nowymi porzedsięwizęciami. Student będzie umiał zbudować strategię startu małej firmy,
prosty model biznesowy. Przedmiot będzie prowadził do nabycia zasadniczych umiejętności w zakresie planowania
biznesowego, oceny efektywności poszczególnych źródeł finansowania, budowy planów marketingowych dla mikro
przedsięwzięć, planów i działań.
Kompetencje
Student będzie charakteryzował się podejściem, które zachęca do uczenia się przez całe życie, duchem zespołowym,
akceptacją dla przywództwa i podejścia twórczego. Ponadto wiedział jak zastosować zasady społecznej
odpowiedzialności biznesu w prowadzeniu małego przedsiębiorstwa. Przedmiot będzie kształtował budowę osobistej
odpowiedzialności.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. M. Christensen Clayton, Przełomowe innowacje, Wydawnictwo Profesjonalne PWN. Warszawa 2010.
2. B. Glinka, S. Gudkowa, Przedsiebiorczość, Wolters Kluwes business, Warszawa 2011.
3. J. Cieslik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Warszawa 2006.
4. G. Kawasaki, Sztuka rozpoczynania, Helion, Gliwice 2007.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Kroger f., Vizjak A., Kwiatkowski A., Sukces w Niszach rynkowych. Wyd. Studio Emka, Warszawa 2007.
2. K. Kuchciński, Przedsiebiorczosć a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
Inne materiały dydaktyczne: studia przypadków, prezentacje multimedialne przygotowane przez wykładowcę oraz
studentów, przygotowywanie indywidualnych lub grupowych projektów, projekcje filmów.
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1.1.13. Logistyka
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: II

Zarządzanie,
studia II stopnia
Nie dotyczy
kierunkowy
obowiązkowy
ECTS: 4

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:

P 13

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Rok: I

Kod przedmiotu:

Logistyka

Data aktualizacji sylabusa: 26.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Podstawy zarządzania, Marketing, Podstawy ekonomii,
Zarządzanie projektowe, Poszukiwanie materiałów i
informacji, Przygotowanie projektu-prezentacji
Wykład z wykorzystaniem technik nauczania na
odległość 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 pisemny z wykładu
Zaliczenie ćwiczeń: zespołowe przygotowanie
projektu/prezentacji multimedialnej dla wybranego
zagadnienia
Marketingu
prof dr hab. Natalia Czuchraj

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:

20

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:

10

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

Inna forma (jaka):

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

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

51

28

2. Przygotowanie się do zajęć

12

12

3. Przygotowanie esejów

12

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

20

6. Pisemna praca zaliczeniowa

15

20

100

100

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

Logistyka, istota koncepcji logistycznej. Rodowód logistyki. Synteza rozwoju logistyki. Logistyka jako
koncepcja działania. Współczesne definiowanie logistyki. Mikro- i makroekonomiczna treść logistyki.
Istota koncepcji logistycznej. Charakterystyka koncepcji logistyki. Wyznaczniki nowoczesności logistyki.
Usługi logistyczne, liderzy na rynku usług TSL. Rodzaje usług logistycznych i ich znaczenie dla
przedsiębiorstw. Analiza rynku usług logistycznych w Polsce.
Logistyka jako instrument strategii na rynku. Pojęcie zarządzania logistycznego i jego funkcje. Wyróżniki
podejścia systemowego w zarządzaniu logistycznym
Łańcuch logistyczny. Definiowanie łańcucha logistycznego. Konstruowanie i struktura łańcucha logistycznego.
Konflikty w łańcuchu logistycznym. Wymagania warunkujące efektywne funkcjonowanie łańcucha
logistycznego

W5

System logistyczny przedsiębiorstwa. Podstawowe procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Zadania działu
logistyki i jego miejsce w strukturze przedsiębiorstwa

W6

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. Zarządzanie logistyczne w sferze magazynowania. Zarządzanie
logistyczne w sferze produkcji i dystrybucji. Informatyczne wspomaganie procesu zarządzania logistyką w
przedsiębiorstwie. Transport i spedycja w usługach logistycznych

51

W7

W8

Zarządzanie zapasami, logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji. Analiza modeli sterowania zapasami
(Wilsona, stałego cyklu zamawiania, poziomu zapasu wyznaczającego moment zamawiania). Analiza metody
MRP.
Nowoczesne technologie logistyczne (Zaliczenie przedmiotu). Wyzwania współczesnej logistyki. Koncepcja
Lean Management (Production), Time Critical Manufacturing. Quick Response – logistyka szybkiego
reagowania. Outsourcing jako logistyka usług
Ćwiczenia

C1

C2

C3
C4

Istota koncepcji logistycznych. Podstawowe procesy logistyczne.
Transport w logistyce – rodzaje gałęzi transportu, infrastruktura, problemy w transporcie krajowym i
międzynarodowym.
Magazynowanie – budynki i budowle magazynowe, wyposażenie magazynów, metody składowania towarów,
operacje magazynowe. Logistyka zaopatrzenia – podprocesy zaopatrzenia, przepływy towarów w zaopatrzeniu,
dostawcy. Opakowania – projektowanie, wykorzystanie i funkcje opakowań, znakowanie, ekologia
Logistyka produkcji – podstawowe systemy produkcyjne, projektowanie przepływu w procesie produkcji,
problemy w logistyce produkcji
Logistyka dystrybucji – operacje logistyczne na wyrobach gotowych, centra dystrybucyjne, dystrybucja
globalna. Logistyka miejska – transport miejski, media, płynność ruchu w miastach, efekt kongestii –
przeciwdziałanie. Logistyka sytuacji kryzysowych – pojęcie sytuacji kryzysowej, procesy logistyczne w
sytuacjach kryzysowych.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg KEK:

K_W01

K_W03

K_W04

Kod wg KEK:

K_U01

K_U02

K_U04

K_U16

Kod wg KEK:

Student:

zna znaczenie wybranych doktryn gospodarczych i koncepcji
organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych
i społecznych na rozszerzonym poziomie
posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
zna wybrane skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i
zarządcze zjawisk kulturowych w skali organizacji i instytucji
(w kontekście wiodących ujęć teoretycznych właściwych dla
dyscypliny zarządzanie)
Umiejętności:
Student:
posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych
zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i
interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych
ujęć teoretycznych i metodycznych
posiada
umiejętności
samodzielnego
podejmowania
działalności gospodarczej lub społecznej w wybranym
sektorze
posiada umiejętności związane z metodyką projektowania i
wdrażania wybranych elementów systemów zarządzania w
organizacji
Kompetencje społeczne:
Student:

Kod wg
KRK:

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

S2A_W01
S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W03

Wykład: test
wiedzy,
Ćwiczenia:
Prezentacja

S2A_W01,
S2A_W02

Kod wg
KRK:
S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U01,
S2A_U02

Metoda (forma)
weryfikacji

Wykład: test
wiedzy,
Ćwiczenia:
Prezentacja

S2A_U05,
S2A_U06,
S2A_U07
S2A_U06,
S2A_U08
Kod wg

Metoda (forma)
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KRK:

weryfikacji

jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach
S2A_K01,
K_K01
międzynarodowych,
w
szczególności
europejskich
Obserwacja i
S2A_K02
przedsiębiorstw i instytucji
ocena wykonania
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku
prezentacji
S2A_K01,
K_K04
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy
S2A_K04
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
* 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 pojęciami i koncepcjami logistycznymi firm. Student posługuje się wiedzą z
zakresu zarządzania marketingowo – logistycznego. Prawidłowo identyfikuje procesy logistyczne oraz przedstawia
infrastrukturę tych procesów w warunkach współczesnego przedsiębiorstwa. Student w ramach realizacji przedmiotu
powinien poznać i zrozumieć istotę zarządzania logistycznego, zasady działalności logistycznej podmiotów
gospodarczych, rolę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji,
środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych a także istotę logistycznej obsługi klienta.
Wiedza
- posiada wiedzę z zakresu zarządzania procesami logistycznymi,
- zna procesy logistyczne oraz mapę procesów w systemie zarządzania przedsiębiorstwem,
- zna infrastrukturę logistyczną
Umiejętności
- student identyfikuje koncepcje logistyczne, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz
procesy logistyczne w warunkach działalności w konkurencyjnym otoczeniu,
- identyfikuje procesy logistyczne, ich efektywność oraz metody doskonalenia,
- wykorzystuje metody zarządzania logistycznego.
Kompetencje
- wskazuje na interdyscyplinarność logistyki,
- wykazuje gotowość do pogłębiania wiedzy z zakresu logistyki.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Coyle J., Bardi E., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.
 Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce. PWN, Warszawa 2010.
 Kisperska – Moroń D. (red.), Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Kempny D. (red.), Logistyka w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
Katowice 2010.
 Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003
Inne materiały dydaktyczne:
Portale logistyczne:
www.logistyka.net.pl,
www.logistyczny.com.pl,
www.easylogistic.pl
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1.2. Przedmioty do wyboru
1.2.1.

Metodologia badań w naukach o zarządzaniu
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: II

Zarządzanie,
studia II stopnia
Nie dotyczy
kierunkowy
obowiązkowy
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:

W1A

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Rok: I

Kod przedmiotu:

Metodologia badań w naukach o zarządzaniu

Data aktualizacji sylabusa: 1.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: -

Niestacjonarne: -

- podstawy teorii organizacji i zarządzania
- podstawy psychologii i socjologii 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.
Przedmiot kończy się zaliczeniem opartym na przygotowaniu
studium przypadku.
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Katedra (Zakład) odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

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

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:

8

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe:

15

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

36

RAZEM:

10

Praca własna studenta (PWS):

39

Praca własna studenta (PWS):

65

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
niestacjonar
ne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

36

10

2. Przygotowanie się do zajęć

19

32

4. Wykonanie projektów

10

13

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

20

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład
W1
W2

W3

Wprowadzenie do obszaru badań społecznych. Istota, cel, przedmiot metod i technik badań społecznych.
Podstawy poznawcze metodologii badań społecznych. Paradygmaty w naukach społecznych.
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.
Istota i klasyfikacja metod rozwiązywania problemów naukowych stosowanych na gruncie
nauk o zarządzaniu. Klasyfikacja badań oraz składowe procesu badawczego. Zróżnicowanie badań
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W4

ilościowych i jakościowych. Metodyka analiz tekstów jako podstawa procesu badawczego.
Metodyka badań w obszarze studium przypadku. Zasady i budowa narzędzi badawczych. Ocena wartości
poznawczej metod badań społecznych. Świadomość metodologiczna badacza w naukach społecznych
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg KEK:

K_W03

K_W08

K_W10
Kod wg KEK:

K_U01

K_U05

K_U06

Kod wg KEK:

Student:

Kod wg
KRK:

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz
socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do
realnych problemów zarządzania

S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W03
S2A_W04,
S2A_W03,
S2A_W07,
S2A_W05
S2A_W06

zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady
tworzenia wybranych instrumentów badawczych
Umiejętności:
Student:

Kod wg
KRK:

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
umie identyfikować i formułować wybrane problemy
badawcze pozwalające na analizę niektórych złożonych
procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki
narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i globalnej
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
Kompetencje społeczne:

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U02,
S2A_U03

Student:

Kod wg
KRK:

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

zadanie
projektowe

Metoda
(forma)
weryfikacji

zadanie
projektowe

S2A_U02,
S2A_U03

Metoda
(forma)
weryfikacji

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i S2A_K02,
Obserwacja i
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
S2A_K03
ocena podczas
zadań
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku S2A_K01,
projektowych
K_K04
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy S2A_K04
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
* 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_K02

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i koncepcjami metodologii badań w dziedzinie nauk o zarządzaniu.
Prawidłowo identyfikuje procesy zarządcze oraz przedstawia infrastrukturę tych procesów w warunkach
współczesnego przedsiębiorstwa. Student w ramach realizacji przedmiotu powinien poznać i zrozumieć istotę badań
metodologicznych w dziedzinie zarządzania, zasady działalności podmiotów gospodarczych, rolę podejścia
systemowego i procesowego w zarządzaniu oraz zasady prowadzenia badań metodologicznych.
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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, 2008, 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

1.2.2.

Zastosowanie metod badawczych w naukach o zarządzaniu
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Zastosowanie metod badawczych w naukach o
zarządzaniu

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Język wykładowy:
polski
Rok: I

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: II

Zarządzanie,
studia II stopnia
Nie dotyczy
kierunkowy
obowiązkowy
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:

W1B

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

Data aktualizacji sylabusa: 1.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: -

Niestacjonarne: -

- podstawy teorii organizacji i zarządzania
- podstawy psychologii i socjologii 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
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Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Przedmiot kończy się zaliczeniem opartym na przygotowaniu
studium przypadku.
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

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:

15

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

Inna forma (jaka):

8

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

36

RAZEM:

10

Praca własna studenta (PWS):

39

Praca własna studenta (PWS):

65

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
niestacjonar
ne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

36

10

2. Przygotowanie się do zajęć

19

32

4. Wykonanie projektów

10

13

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

20

75

75

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład
W1

W2

Wprowadzenie do obszaru badań społecznych. Istota, cel, przedmiot metod i technik badań
społecznych. Podstawy poznawcze metodologii badań społecznych. Paradygmaty w naukach
społecznych.
Podstawy metodologii w zakresie nauk o zarządzaniu z uwzględnieniem ich ograniczeń. Zasady
dowodowości twierdzeń naukowych w obszarze systematyzacji twierdzeń oraz
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określania ich wartości. Zasady oraz metody definiowania przedmiotu badań, problemu badawczego,
struktury pytań badawczych oraz formułowania hipotez badawczych.
Istota i klasyfikacja metod rozwiązywania problemów naukowych stosowanych na gruncie
W3
nauk o zarządzaniu. Klasyfikacja badań oraz składowe procesu badawczego. Zróżnicowanie badań
ilościowych i jakościowych. Metodyka analiz tekstów jako podstawa procesu badawczego.
Metodyka badań w obszarze studium przypadku. Zasady i budowa narzędzi badawczych. Ocena wartości
W4
poznawczej metod badań społecznych. Świadomość metodologiczna badacza w naukach społecznych
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg KEK:

K_W03

K_W08

K_W10
Kod wg KEK:

K_U01

K_U05

K_U06

Kod wg KEK:

Student:

Kod wg
KRK:

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz
socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do
realnych problemów zarządzania

S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W03
S2A_W04,
S2A_W03,
S2A_W07,
S2A_W05
S2A_W06

zadanie
projektowe

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
umie identyfikować i formułować wybrane problemy
badawcze pozwalające na analizę niektórych złożonych
procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki
narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i globalnej
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
Kompetencje społeczne:

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U02,
S2A_U03

zadanie
projektowe

Student:

Kod wg
KRK:

zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady
tworzenia wybranych instrumentów badawczych
Umiejętności:

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

S2A_U02,
S2A_U03

Metoda
(forma)
weryfikacji

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i S2A_K02,
Obserwacja i
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
S2A_K03
ocena podczas
zadań
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku S2A_K01,
projektowych
K_K04
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy S2A_K04
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
* 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_K02

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i koncepcjami metodologii badań w dziedzinie nauk o zarządzaniu.
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Prawidłowo identyfikuje procesy zarządcze oraz przedstawia infrastrukturę tych procesów w warunkach
współczesnego przedsiębiorstwa. Student w ramach realizacji przedmiotu powinien poznać i zrozumieć istotę badań
metodologicznych w dziedzinie zarządzania, zasady działalności podmiotów gospodarczych, rolę podejścia
systemowego i procesowego w zarządzaniu oraz zasady 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 społeczne
- 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, 2008, 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

1.2.3.

Język obcy specjalistyczny – angielski
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Nazwa polska: Język obcy – lektorat języka angielskiego
Nazwa angielska: Foreign language – English course

Język wykładowy:
polski
Rok: I ,II, III

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: I-VI

Zarządzanie studia II stopnia
Nie dotyczy
Przedmiot do wyboru
ECTS: 4

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 2

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

W2A

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Kod
przedmiotu:

Data aktualizacji sylabusu: 12.05.20
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 2

Student rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na poziomie B2
według Europejskiego systemu opisu kształcenia
Językowego.
Metody dydaktyczne: Metoda audio-lingualna/ audio-wizualna, Metoda
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dydaktyczne:

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

Forma zaliczania przedmiotu:

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

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 (reading & listening for gist), wyszukiwanie konkretnych
informacji w tekście słuchanym i czytanym, uogólnianie i
przyporządkowywanie, wykorzystywanie Internetu, 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.
Zaliczenie pisemne i ustne podstawie kolokwiów, sprawdzianów, aktywności
na zajęciach. Na zakończenie kursu, po uzyskaniu zaliczenia, ujednolicone
zaliczenie pisemne i ustne 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

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
Ćwiczenia:

Wykład:
Ćwiczenia:

40

Konwersatorium:

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe:

15

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

Inna forma (jaka):

32

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

61

RAZEM:

34

Praca własna studenta (PWS):

39

Praca własna studenta (PWS):

66

RAZEM z PWS:

100

RAZEM z PWS:

100

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

61

34

2. Przygotowanie się do zajęć

20

30

19

36

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową

61

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:

100

100

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Główny materiał gramatyczny
Czasy gramatyczne: Present Perfect, Present Perfect Progressive, Past Perfect Present Simple, Present Continuous,
Past Simple, Past Progressive, Future Simple, Future Continuous
Czasowniki modalne (wybrane). Czasowniki frazalne (wybrane). Mowa zależna. Stopniowanie przysłówków. Idiomy.
Przedimki. Zdania proste i złożone. Spójniki zdaniowe. Przysłówki i ich miejsce w zdaniu. Bezokoliczniki, rzeczowniki
odsłowne.
Ćwiczenia
C1
C2

Przedstawienie własnej osoby . Nawiązywanie kontaktów. Rodzina i przyjaciele. Dom i mieszkanie. Hobby i
czas wolny. Kino, filmy, rozrywka
Podróże. Zdrowie i samopoczucie.

C4

Wybór słownictwa specjalistycznego związanego z realizowanym kierunkiem studiów wynikający z
analizowanych tekstów i artykułów specjalistycznych oraz przygotowanych prezentacji.
Analiza i prezentacja słownictwa związanego obszarem zainteresowań zawodowych.

C5

Rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych w sposób częściowo zintegrowany.Analiza

C6

Relacje międzyludzkie. Życie studenckie. Media.

C7

Życie zawodowe: Ubieganie się o pracę, CV, list motywacyjny, autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej.
Kultura organizacyjna. Komunikacja interpersonalna w organizacji
Zarządzanie: zasobami ludzkimi ; czasem; zmianą; informacją. Sporządzanie dokumentacji i korespondencja,
raporty, listy oficjalne

C3

C8

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

Kod wg KRK:

Wiedza:

Kod KEK:

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

K_W03

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności

S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W03

Zaliczenie
pisemne i ustne.
Aktywność na
zajęciach

Kod wg KRK:

Umiejętności:

Kod KEK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_U19

K_U20

posiada umiejętności przygotowania typowych prac
pisemnych związanych z problematyką zarządzania w języku
polskim i języku obcym
ma 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

S2A_U09

S2A_U11

Zaliczenie
pisemne i ustne.
Aktywność na
zajęciach
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Kod wg KRK:

Kompetencje społeczne:

Kod KEK:

Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i S2A_K02,
Zaliczenie
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
S2A_K03
pisemne i ustne.
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku S2A_K01,
Aktywność na
K_K04
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy S2A_K04
zajęciach
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
* 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_K02

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Usprawnienie kominukacj językowej uczących się aby ułatwić kontakty wymagające uzycia jezyka obcego. Ulepszenie
wzajemnego zroumienia się osób uczstniczacych w procesie komunikacji, uściślenie współpracy i efektywności działań
zawodowych lub wsrodowisku kształcenia. Zwiekszenie motywacji uczenia się biegłego posługiwania się jezykiem,
znoszenia barier w komunikacji oraz poszerzania wzajemnego zrumienia, wzbogacenia kulturowego i wzbogacania
osobowości uczącego się poprzez doświadczenie bogactwa innych języków i kultur.
Wiedza
Wiedza na temat krajów obcojęzycznych obejmująca zagadnienia historyczne, kulturowe i społeczne danego obszaru
kulturowego. Rozszerzenie znajomości słownictwa specjalistycznego.
Umiejętności:
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w
złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy merytoryczne z
zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z
rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u któregokolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim
zakresie tematów, a w szczególności w przypadku tematyki dotyczącej dziedziny studiów – formułować przejrzyste i
szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem
dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Potrafi czynnie i biernie uczestniczyć w wykładach,
prezentacjach i debatach akademickich.
Rozumienie ze słuchu: Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet
wywodami – pod warunkiem, że temat jest w miarę znany. Rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów
o sprawach bieżących. Rozumie większość filmów w standardowej odmianie języka. Rozumie wykłady z jej dziedziny
studiów. Odszukuje i identyfikuje główne tematy prezentacji i debat akademickich.
Czytanie: Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący
prezentują określone stanowiska i poglądy.. Czyta ze zrozumieniem proste teksty i dokumenty z zakresu bankowości i
rachunkowości. Wyszukuje przydatnie informacje w tekstach dotyczących jej dziedziny studiów. Odszukuje główną
myśl całego tekstu i poszczególnych akapitów.
Mówienie: 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.
Pisanie: Potrafi 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, parafrazuje tekst oryginalny. Potrafi napisać streszczenie/ abstrakt własnej prezentacji i artykułu.
Kompetencje społeczne
W efekcie kształcenia językowego absolwent sprawnie funkcjonuje w grupie zawodowej porozumiewając się w obcym
języku, którego znajomość nie stwarza większych barier w kontaktach interpersonalnych. Posługuje się słownictwem
specjalistycznym właściwym dla danego kierunku studiów i korzysta ze specjalistycznej literatury. Wykorzystując
nabytą wiedzę dotyczącą kultury kraju danego obszaru językowego, absolwent potrafi przystosować się i przestrzegać
obowiązujących norm i zasad współżycia. Przejawia postawę szacunku i zrozumienia dla innych kultur.
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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

Język obcy specjalistyczny – niemiecki

1.2.4.

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Język obcy specjalistyczny
Lektorat Języka Niemieckiego

Język wykładowy:
polski
Rok: I

Rodzaj
modułu
kształcenia:
Semestr: 2

Zarządzanie studia II stopnia
Nie dotyczy
kierunkowy
fakultatywny
ECTS: 4

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 2

W2B

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Kod przedmiotu:

Data aktualizacji sylabusu:30.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 2
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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:

Komunikatywność, umiejętność pracyw zespole
Poziom biegłości językowej: B2 wg ESOKJ
Ćwiczenia:
- metoda AL/AV, komunikatywno-pragmatyczna, eklektyczna, rozumienie
znaczeń przez wyjaśnienia kontekstowe, słuchanie segmentujące,
rozumienie sensu z tekstu słuchnego i czytanego, wyszukiwanie informacji
w tekście słuchanym i czytanym, uogólnienia, przyporządkowania, met.
gramatyczno-tłumaczeniowa, met. kognitywna
- opis, met. sytuacyjna, giełda pomysłów, met. problemowa, teksty
źródłowe, met. projektu, studium przypadku, SWOT, dyskusje
semianaryjne, oxfordzkie, symulacje
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 (zaliczenia prac ustnych i pisemnych,
prezentacje, grupowe przygotowanie prac zaliczających, udział w
zajęciach). Zaliczenie na ocenę. Egzamin: warunek dopuszczenia: zaliczenie
semestrów I-II, egzamin pisemny i ustny (test, wypowiedź pisemna i ustna)
Zespół Języków Obcych SAN – Sekcja Języka Niemieckiego
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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:
Ćwiczenia:

Wykład:
Ćwiczenia:

40

Konwersatorium:

32

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe:

15

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

61

RAZEM:

34

Praca własna studenta (PWS):

39

Praca własna studenta (PWS):

66

RAZEM z PWS:

100

RAZEM z PWS:

100

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonar
ne
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1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

61

34

2. Przygotowanie się do zajęć

20

30

19

36

100

100

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):
Ćwiczenia
C1 Przedstawienie własnej osoby . Nawiązywanie kontaktów. Rodzina i przyjaciele. Dom i mieszkanie. Hobby i
czas wolny. Kino, filmy, rozrywka. Podróże. Zdrowie i samopoczucie.
C2 W zakresie języka biznesu (Wirtschaftsdeutsch: rozszerzenie słownictwa z pierwszego stopnia studiów):
- Verhandlungen, Vetragsabschluss, Vertragsbedingungen,Vertragsabwicklung, Vetragskündigung
- Werbebrief, Angebot, Auftrag, Rechnung, Zahlung, Zahlungsverzug, Mahnung
- Steuer, Steuerformular
- Einstellungen: Wahlverfahren, Vorstellungsgespräch, Arbeitsvertrag, befristet, unbefristet, Werkvertrag,
Kündigung, Entlassung
- Löhne und Gehälter, Tarifvertrag
- Sozialleistungen
- Gründung einer Firma in Polen und in Deutschland, Bedingungen, Anforderungen, Verfahren
- Einzelunternehmen, Familienunternehmen
- Gründer – Eigentümer – Mitarbeiter – Manager – Vorstand - Aufsichtsrat
- Entscheidungsfindung (unterschiedliche Ausgangssituationen)
- Konfliktlösung
- Möglichkeiten der Finanzierung eines Unternehmens (Kreditaufnahme)
- Entwicklungsmöglichkeiten
- Bilanz, Gewinn, Ertrag, Erlös, Deckungsbeitrag, Verbindlichkeiten
- Lager, Langerbetstand, Just-in-Time-Lieferung
- Gründung eines e-Unternehmens
C3 Wybór słownictwa specjalistycznego związanego z realizowanym kierunkiem studiów wynikający z
analizowanych tekstów i artykułów specjalistycznych oraz przygotowanych prezentacji. W zakresie języka
specjalistycznego (zarządzanie):
- Unternehmer, Typen und Funktionen des Unternehmers,
- Unternehmen und seine Umwelt
- Aufbau des Unternehmens (Typen der Organisation)
- Geschäftsprozesse
- Entscheidungsbereiche
- Ablauforganisation
- Produktion, Produktlebenszyklus
- Absatz (Preise, Werbung, Vertrieb)
- Marketing, Marketingstrategien
- Finanzierung , Kapital, Bonität, Bankkredite, Gewinn, Gewinnausschüttung
- Investitionen
- Führung (Führungssysteme, Führungsstil, Geschäftsführung und Unternehmensführung)
- Personal, HRM
- Rechtsformen der Unternehmen
- Konkurrenz, Konkurrenzvorteile
- Qualität, Qualitätsmamagement
- Rechnungswesen (Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger, G-u.V-Rechnung, internes und externes
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C4

Rechnungswesen)
- Rolle und Aufgaben des Controlling, Frühwarnsysteme
- Struktur einer AG in Deutschland, Schweiz und Österreich
- Unternehmenswachstum und –entwicklung
- Konkurs, Konkursverfahren
- Unternehmnsverfassung
- Unternehmensethik
- Möglichkeiten der Wirtschaftsförderung
- Gründung-Entwicklung-Fall-Sanierung-Aufstieg und Erfolg einen Unternehmens (am Bespiel von Puma und
Adidas)
- Wirtschaftswissenschaften in Deutschland, BWL-Studium in Deutschland (Abschluss, Arbeitsmöglichkeiten)
- Fragmente der Fachliteratur im Bereich der Betriebswirtschaftslehre
Analiza i prezentacja słownictwa związanego obszarem zainteresowań zawodowych.

C5

Rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych w sposób częściowo zintegrowany.Analiza

C6

Relacje międzyludzkie. Życie studenckie. Media.

Życie zawodowe: Ubieganie się o pracę, CV, list motywacyjny, autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej.
Kultura organizacyjna. Komunikacja interpersonalna w organizacji
C8 Zarządzanie: zasobami ludzkimi ; czasem; zmianą; informacją. Sporządzanie dokumentacji i korespondencja,
raporty, listy oficjalne
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
C7

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

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

K_W03

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności

S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W03

Wypowiedzi
pisemne
Wypowiedzi
ustne,
zaliczenie
pisemne i ustne

Kod wg KEK:

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

K_U19

K_U20

Kod wg KEK:

K_K02
K_K04

posiada umiejętności przygotowania typowych prac
pisemnych związanych z problematyką zarządzania w języku
polskim i języku obcym
ma 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:

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy

S2A_U09

S2A_U11

Kod KRK:

S2A_K02,
S2A_K03
S2A_K01,
S2A_K04

Wypowiedzi
pisemne
Wypowiedzi
ustne,
zaliczenie
pisemne i ustne

Metoda
(forma)
weryfikacji
Wypowiedzi
pisemne
Wypowiedzi
ustne,
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osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania

zaliczenie
pisemne i ustne

* 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
Usprawnienie kominukacj językowej uczących się aby ułatwić kontakty wymagające uzycia jezyka obcego.
Ulepszenie wzajemnego zroumienia się osób uczstniczacych w procesie komunikacji, uściślenie współpracy i
efektywności działań zawodowych lub wsrodowisku kształcenia. Zwiekszenie motywacji uczenia się biegłego
posługiwania się jezykiem, znoszenia barier w komunikacji oraz poszerzania wzajemnego zrumienia, wzbogacenia
kulturowego i wzbogacania osobowości uczącego się poprzez doświadczenie bogactwa innych języków i kultur.
Wiedza
Wiedza na temat krajów obcojęzycznych obejmująca zagadnienia historyczne, kulturowe i społeczne danego obszaru
kulturowego. Rozszerzenie znajomości słownictwa specjalistycznego.
Umiejętności
Uzyskanie biegłości językowej na poziomie B2+ wg ESOKJ. Absolwent po ukończeniu lektoratu posiada
umiejętności językowe na poziomie biegłości językowej B2+ wg ESOKJ w zakresie sprawności:
Słuchanie ze zrozumieniem: identyfikuje główne i poboczne tematy wykładów, pogadanek na tematy ogólne i
związane z problematyką zarządzania, dyskusji, debat akademickich, potrafi dokonac analizy i syntezy
słuchanego/usłyszanego tekstu, potrafi odnieść się do usłyszanego tekstu/wypowiedzi
Czytanie: potrafi rozpoznać cel i odbiorcę publikacji popularnonaukowej i specjalistycznej, potrafi znaleźć potrzebne
informacje w tekstach źródłowych (w zakresie własnej dziedziny studiów), rozpoznaje główną myśl tekstu i jego
części, potrafi czytać ze zrozumieniem teksty akademickie i oceniać je, analizując prezentowane opinie i oceniając
krytycznie argumenty, rozpoznaje znaczenie słów z kontekstu, posługuje się słownikami i leksykonami
Mówienie: potrafi streścić informacje, opinie, argumenty autora tekstu naukowego, artykułu fachowego, formułować
wnioski i opinie w zrozumiału sposób. W ramach interakcji słownej: potrafi zabierać głos w dyskusji, przedstawiając
własne argumenty i opinie, zadając pytania, polemizować z argumentami innych rozmówców, posługiwać się
terminologią z zakresu nauk o zarządzaniu
Pisanie: potrafi streścić informacje przeczytane/usłyszane, opinie i argumenty autora, potrafi sporządząc notaki i
korzystać z nich dokonując streszczenia, potrafi sporządzić napisać własnej prezentacji/pracy/artykułu/referatu, potrafi
sporządzić bibliografię
Kompetencje
W wyniku udziału w lektoracie student:
- doskonali precyzję wyrażania myśli i staranności wypowiedzi na tematy zawodowe, społeczne, polityczne,
specjalistyczne w zakresie nauk o zarżadzaniu
- potrafi samodzielne tworzyć teksty zawodowe i akademickie
- zna podstawowy zakres języka specjalistycznego z zakresu nauk o zarządzaniu i makroekonomii
- potrafi stosować język niem iecki do poznawania i opisywania zjawisk społeczno-polityczno-gospodarczych i
zagadnień dotyczących zarządzania, rozwija umiejętnosci praktycznego posługoiwania się językiem specjalistycznym
i stosowania go w środowisku pracy
W efekcie kształcenia językowego absolwent sprawnie funkcjonuje w grupie zawodowej porozumiewając się w
obcym języku, którego znajomość nie stwarza większych barier w kontaktach interpersonalnych. Posługuje się
słownictwem specjalistycznym właściwym dla danego kierunku studiów i korzysta ze specjalistycznej literatury.
Wykorzystując nabytą wiedzę dotyczącą kultury kraju danego obszaru językowego, absolwent potrafi przystosować
się i przestrzegać obowiązujących norm i zasad współżycia. Przejawia postawę szacunku i zrozumienia dla innych
kultur.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 ,,Studio d – die Mittelstufe,,, Cornelsen/
 ,,Deutsch im Detail, B2+,,, M.Gesteiger, A.Schweizer, Klett u.Bahrer, 2006/
 ,,Alltag, Beruf&Co,,, N. bedar, I.Braunert, Max Hueber Verlag 2011/
 ,,Mit Deutsch in Europa,,, Goethe Institut, Studiebegleitender Deutschunterricht, B2/C1/
 ,,Wirtschaftslexikon – Kompaktwissen fur Schule, Ausbildung, Beruf,,, Cotnelsen Verlag
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Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Materiały do certyfikatów B2, C1, Deutsch für den Beruf, WidaF
 Specjalistyczne czasopisma niemieckojęzyczne
 Fragmenty artykułów i publikacji z zakresu niemieckiej Betriebswirtschaftslehre (,,Grundlagen der
Unternehensführung, Einführung für Bachelorstudierende,,, H.Hungenberg, Springer Lehrbuch, 2007;
,,Betriebswirtschaft für Führungskräfte,,, W.Busse von Colbe, A.Coenberger, Schäffer/Poeschel Verlag 2011 i.in.)
 Gramatyka języka niemieckiego, St.Bęza
 Case Studies (oryginalne studia przypadków w j. niem., Universität Linz, Prof.Dr.G.Reber)
- ,,Aktuelles zu Wirtschaft und Politik Polens,,, Włodzimierz Kafka
Inne materiały dydaktyczne:
- ,,Die Puma Story,, , R-H Peters, Hanser Verlag München, 2007
- ,,Drei Streifen gegen Puma,,, B. Smit, Campus Verlag Fankfurt/ New York
- ,,i-Decor,,, Spielerhandbuch zum Unternehmensplanspiel, C.Rautenstruch, H.Heino Schrader, Universität
Magdeburg
- leksykony (Gabler Wirtschaftslexikon, Vahlens Wirtschaftslexikon)
- informacje portali internetowych

1.2.5.

Seminarium magisterskie
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Semianrum magisterskie

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Rodzaj modułu

SM

Zarządzanie studia II stopnia
Wszystkie
specjalnościowy
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kształcenia:

polski
Rok: II

Semestr: III i IV

obowiązkowy / fakultatywny
Data aktualizacji sylabusu: 1.05.2012

ECTS: 20

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne:

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne:

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:

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.
Egzamin/ zaliczenie w formie:
Zarządzania, Rachunkowosci, Logistyki, Fianansów,
Ekonomii
Prof. Łukasz Sulkowski , 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:

120

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

32

Konsultacje przedmiotowe

60

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

20

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Inna forma (jaka):

38

Inna forma (jaka):
RAZEM:

200

RAZEM:

38

Praca własna studenta (PWS):

300

Praca własna studenta (PWS):

462

RAZEM z PWS:

500

RAZEM z PWS:

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

200

38

2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów

70

5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:

500

500

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Ćwiczenia
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Omówienie wymogów formalnych i merytorycznych stawianych pracom magisterskim oraz publikacjom
naukowym
Omówienie obowiazujacego zestawu zagadnien oraz kryteriów oceny egzaminu dyplomowego
Wybór tematu pracy magisterskiej oraz omówienie sposobu tworzenia koncepcji przyszłej pracy . Zasady
dotyczace podziału tresci w pracy, przygotowywanie celu, hipotezy i planu pracy.
Szkolenia biblioteczne dotyczace korzystania z naukowych baz danych związanych z daną
dyscypliną/kierunkiem. Zasady tworzenia kwerendy.
Metody opracowywania wyników badań własnych oraz sposoby ich prezentowania; Sposoby/zasady
prowadzenia badań naukowych z uwzglednieniem specyfiki dyscypliny zarządzanie
Indywidualne konsultacje zwiazane z doborem i układem tresci, poprawnością językowa i stylistyczną, korektą
merytoryczną i formalną .
Prezentacja wybranych fragmentów studenckich prac magisterskich połaczona z dyskusją, wymiana opinii i
pogladów.
Prezentacja wyników badan własnych przez uczestników seminarium połaczona z dyskusją.
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_W01

zna znaczenie wybranych doktryn gospodarczych i koncepcji
organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych
i społecznych na rozszerzonym poziomie
zna wybrane specjalistyczne metody badań w poszczególnych
obszarach działalności organizacji
zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji

S2A_W01

obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

Kod wg KEK:

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_U01

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
umie identyfikować i formułować wybrane problemy
badawcze pozwalające na analizę niektórych złożonych
procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki
narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i globalnej
posiada umiejętności przygotowania typowych prac
pisemnych związanych z problematyką zarządzania w języku

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U02,
S2A_U03

obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

K_W12
K_W13

K_U05

K_U19

S2A_W06
S2A_W06

S2A_U09
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polskim i języku obcym
Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i S2A_K02,
obserwacja i
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
S2A_K03
ocena wykonania
zadania
K_K05
rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz S2A_K01,
praktycznego
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz S2A_K06,
umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów S2A_K02
integracyjnych w Europie i globalizacji
K_K06
jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego S2A_K02,
projektowania i prowadzenia badań naukowych z S2A_K06,
wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (w S2A_K01,
wybranym zakresie)
S2A_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
Usystematyzowanie wiadomości dotyczących najważniejszych zagadnień/aspektów związanych z zarządzaniem oraz
przygotowaniem do egzaminu dyplomowego Zapoznanie studentów z najwazniejszymi kierunkami współczesnych
badań naukowych w obszarze zarządzania. Rozwijanie umiejetności korzystania z literatury fachowej oraz czasopism
naukowych. Opanowanie zasad naukowego pisarstwa. Zapoznanie studentów z metodami i narzędziami pomocnymi w
opracowywaniu wyników badań. Przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej, zapoznanie studentów z metodologią
prowadzenia badań naukowych. Przygotowanie do samodzielnego napisania pracy magisterskiej
Wiedza
Posiada wiedze o współczesnych zagadnieniach zwiazanych z zarządzaniem. Pposiada pogłębioną wiedzę z zakresu
wybranego przez siebie tematu, zna zródła danych do analizy rozpatrywanego zagadnienia. Zna formalne wymogi
zwiazane z pisaniem referatów i prac naukowych.
Umiejętności
Potrafi korzystać z naukowych baz danych i literatury naukowej; poprawnie sporządza spis treści, bibliografię i
przypisy. Potrafi zaprezentować referat zawierający główne tezy swojej pracy przy wykorzystaniu sprzętu
multimedialnego oraz omówić wybrane zagadnienia na podstawie dostepnej literatury naukowej. - Potrafi właściwie
zinterpretować uzyskane wyniki oraz opracować je w sposób ilościowy i jakościowy. Potrafi poprawnie sformułować
hipotezę badawczą oraz dobrać metody i narzędzia badawcze w celu weryfikacji tej hipotezy.
Kompetencje
Potrafi obronić przyjętą teze/poglad/punkt widzenia za pomocą logicznie dobranych argumentów. Potrafi zaplanować i
samodzielnie przeprowadzić proces badawczy oraz wyciagać prawidłowe wnioski oraz opracowywać prognozy na
postawie dostępnych danych
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
1.W. Czakon (red.nauk), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wplters Kluwer, Warszawa 2011.
2. Ł.Sulkowski, Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa 2012 .
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. B. Brycz, T. Dudycz, Przewodnik dla piszących prace magisterskie, PWE, Warszawa 2011.
Inne materiały dydaktyczne: Zasady dyplomowania na Wydziale Zarzdzania Społecznej Akademii Nauk
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1.3. Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne – specjalność zarządzanie organizacjami
Rozwój kompetencji menedżerskich

1.3.1.

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod
przedmiotu:

Rozwój komepetencji menedżerskich

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: II

Semestr: III

Zarządzanie studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy
fakultatywny
ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

PS 1-ZO

Data aktualizacji sylabusu: 30.05.2012
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 zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu
organizacji i zarzadzania podmiotem gospodarczym.
Dotyczące metod kształcenia: wykład , dyskusja
Dotyczące środków dydaktycznych: prezentacje
multimedialne
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, ocena aktywności na
zajęciach, ocena zadania praktycznego
Katedra Zarządzania
prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz

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

73

Konsultacje przedmiotowe:

25

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

Inna forma (jaka): zaliczenie

2

Inna forma (jaka): zaliczenie

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

42

82

6. Pisemna praca zaliczeniowa

20

25

125

125

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
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
W2
W3

Istota i charakter zmian organizacyjnych. Postawy wobec zmian.. Menedżer w organizacji. Role i zadania
menedżera w organizacji. Osobowość menedżera — pożądane cechy i predyspozycje
Metody rozwijania umiejętności menedżerskich. Klasyfikacja kompetencji menedżerskich. Zarządzanie
kompetencjami i doskonalenie kompetencji. Budowa systemu kompetencyjnego
Menedżer jako lider i przywódca. Autorytet a władza. Emocje a przywództwo. Stres w pracy menedżera.

W6

Reguły komunikowania się z ludźmi:, komunikacja niewerbalna, sztuka prowadzenia rozmowy, techniki
efektywnego zachowania w standardowych sytuacjach komunikacyjnych, reguły budowy skutecznej
argumentacji.
Sztuka prezentacji: jak przygotować wystąpienia publiczne, struktura prezentacji „4P”, jak odpierać
argumenty, jak przedstawić własny punkt widzenia w sposób logiczny i przekonujący.
Rozmowa z pracownikiem jako narzędzie motywowania

W7

Rozmowa o wynikach pracy. Zasady dyscyplinowania pracowników

W8

Rola menadżera w kierowaniu zespołem – poszerzenie wiedzy na temat zespołu pracowniczego.Coching i
mentoring

W4

W5

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_W09
K_W16

Kod wg
KEK:

K_U01

K_U16

Kod wg
KEK:

zna podstawowe współczesne koncepcje pracy zespołowej
zna podstawowe strategie zmieniania i rozwoju systemów
społecznych (w szczególności na poziomie organizacji)

S2A_W04
S2A_W08,
S2A_W09

ustny
sprawdzian
wiedzy, ocena
zadania
praktycznego

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
posiada umiejętności związane z metodyką projektowania i
wdrażania wybranych elementów systemów zarządzania w
organizacji

Kompetencje społeczne:

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U06,
S2A_U08

ustny
sprawdzian
wiedzy, ocena
zadania
praktycznego,oc
ena aktywności
na zajęciach

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i S2A_K02,
Ocena
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
S2A_K03
aktywności na
zajęciach, ocena
jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej S2A_K04,
zadania
postawy
i
wrażliwości
społecznej,
również
w
ramach
S2A_K03
K_K07
praktycznego
pełnionych 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_K02

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z procesem zarządzania
kompetencjami w organizacji oraz znaczenim i rolą przywództwa oraz kształtowania procesów
komunikacji.
Wiedza
Zna techniki i narzędzia wspomagające efektywne wykonywanie obowiązków przez mendżera. Zna sposoby
zwiększania efektywności zespołu oraz style przewodzenia zespołem.
Umiejętności
Budowania zespołu oraz kierowania nim, organizowania zebrań i spotkan oraz rozwiązywania konfliktów w
organziacji.
Kompetencje
Otwartość nazachodzące zmiany w organizacji, odwaga wyrażania opinii na formmum publicznym, aktywny udział
procesach grupowych .
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Avery G.C., Przywództwo w organizacji, PWE, Warszawa 2009.
2. Filipowicz G., 2004: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
3. Oleksyn T., 2006: Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
4. Kubik K., 2005: Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości, TNOiK Toruń.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Wachowiak P., 2001: Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Wydawnictwo Difin,
Warszawa.
2. Rakowska A., Sitko-Lutek A., 2000: Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa.
Inne materiały dydaktyczne: studia przypadków
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1.3.2.

Jakość zasobów ludzkich jako czynnik rozwoju organizacji
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Jakość zasobów ludzkich jako czynnik rozwoju
organizacji

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: 2012/2013

Semestr: IV

Zarządzanie,
studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy
fakultatywny
Data aktualizacji sylabusa: 2.05.2012

ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

PS 2-ZO

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

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:

Student zna i rozumie istotę i prawidłowości podejścia
procesowego do zasobów ludzkich w zarządzaniu organizacją;
rozróżnia narzędzia zarządzania czynnikami rozwoju
organizacji
Wykład z wykorzystaniem metod multimedialnych, dyskusja
w oparciu o wybraną literaturę oraz warsztatowe techniki
pracy (praca zespołowa, 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 w formie: pisemnej, praca na zajęciach
Zarządzania
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:

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:

16

76

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe:

25

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

Inna forma (jaka): zaliczenie

2

Inna forma (jaka): zaliczenie

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

42

82

6. Pisemna praca zaliczeniowa

20

25

125

125

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
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 Pojęcie i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi oraz jakości zasobów ludzkich
W2

Proces zarządzania jakością zasobów ludzkich w organizacji

W3

Analiza jakości zasobów ludzkich. Analiza jakości strategii personalnej w organizacji

W4

Analiza kosztów jakości zasobów ludzkich

W5

W7

Aspekty jakości zasobów ludzkich w wybranych koncepcjach zarządzania (benchmarking, reengineering,
zarządzanie wiedzą, zarządzanie talentami, zarządzanie kompetencjami pracowniczymi)
Kompetencje pracownicze a rozwój organizacji. Kształtowanie kompetencji pracowniczych w organizacji
inteligentnej (uczącej się, opartej na wiedzy)
Wiedza jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw

W8

Narzędzia stymulujące zarządzanie wiedzą i uczenie się organizacji

W6

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

Kod wg
KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji
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[wskazać z
pola
oznaczonego *]
K_W04

K_W05

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

S2A_W01,
S2A_W02
Test wiedzy
S2A_W02,
S2A_W06

Umiejętności:
Kod KEK:

posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych
zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i
K_U02
interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych
ujęć teoretycznych i metodycznych
umie identyfikować i formułować wybrane problemy
badawcze pozwalające na analizę niektórych złożonych
K_U05
procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki
narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i globalnej
Kompetencje społeczne:
Kod KEK:

Kod wg KRK

Metoda
(forma)
weryfikacji

S2A_U01,
S2A_U02

S2A_U02,
S2A_U03

Kod wg
KRK:

Zadanie
praktyczne lub
projektowe

Metoda
(forma)
weryfikacji

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i S2A_K05,
Obserwacja i
K_K03
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, S2A_K03,
ocena
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych S2A_K07
wykonania
podejmowanych działań
zadania
rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz S2A_K01,
praktycznego
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz S2A_K06,
K_K05
umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów S2A_K02
integracyjnych w Europie i globalizacji
* 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 rolą podejścia procesowego do zasobów ludzkich w zarządzaniu
organizacją oraz narzędziami zarządzania czynnikami rozwoju organizacji. Opisane zostaną zagadnienia związane z
podstawowymi działaniami dotyczącymi tworzenia i wykorzystywania zasobów wiedzy, a także potencjalne bariery
związane z możliwością wykorzystania i transferu wiedzy przez organizację
Wiedza
Student:
− rozumie znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz potrafi opisać proces zarządzania
jakością zasobów ludzkich,
− zna zasady analizy jakości zasobów ludzkich oraz zasady analizy kosztów jakości zasobów ludzkich,
− posiada uporządkowaną wiedzę z obszaru jakości zasobów ludzkich w wybranych koncepcjach zarządzania,
− rozumie wpływ kompetencji pracowniczych na rozwój organizacji,
− ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat narzędzi stymulujących zarządzanie wiedzą
i uczenie się organizacji.
Umiejętności
Student potrafi:
− dokonać analizy jakości zasobów ludzkich,
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−
−
−
−

szacować koszty jakości zasobów ludzkich,
dokonać analizy jakości strategii personalnej w organizacji,
ocenić wpływ kompetencji pracowniczych na rozwój organizacji,
ocenić przydatność i możliwość wykorzystania narzędzi stymulujących zarządzanie wiedzą i uczenie się
organizacji.
Kompetencje
Student:
− zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia,
− potrafi pracować zespołowo,
− samodzielnie podejmuje i inicjuje działania, planuje i organizuje ich przebieg.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

1.Jabłoński M., Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju, C.H.
Beck, 2009
2. Lipka A., W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, 2005
3. W kierunku jakości kapitału ludzkiego, red. Pocztowski A., IPISS, 2007
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Ashok Jashapara, Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, PWE, 2006

2. Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN,
2009
3. Surma J., Łukasiewicz G., Business Intelligence / Kapitał ludzki organizacji, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2009
Inne materiały dydaktyczne:
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1.3.3.

Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości

PS 3 -ZO

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: II
Semestr: III
ECTS (bezpośredni udział):

Zarządzanie
studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy
fakultatywny
ECTS: 5
Data aktualizacji sylabusa: 2.05.12
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: pisemnej
Zarządzania
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:

St u d ia
30

n ie st a c j o na r ne
Wykład:
16
Ćwiczenia:
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Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe:

25

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

Inna forma (jaka):
RAZEM:

2

Inna forma (jaka):
63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

42

82

6. Pisemna praca zaliczeniowa

20

25

125

125

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

Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji

W2

Wpływ przeobrażeń gospodarczych na jakość zarządzania przedsiębiorstwem

W3

Potencjał społeczności wirtualnych i jego aplikacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem przyszłości

W4

Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

W5

Rola menedżera w procesie budowania organizacji uczącej się. Zarządzanie wiedzą

W6

Budowanie przewagi konkurencyjnej e-przedsiębiorstwa na bazie zarządzania informacją

W7

Zadania strategiczne i ich związek ze strukturą przedsiębiorstwa przyszłości

W8

Hierarchia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa przyszłości

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

K_W04

K_W05
K_W13

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
zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru
i zarządzania dokonaniami organizacji
Umiejętności:

Kod KEK:

K_U05

K_U08
K_U15

Kod wg
KRK:

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

S2A_W01,S2
A_W02

ustny
sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna

S2A_W02,
S2A_W06
S2A_W06

Kod wg
KRK:
umie identyfikować i formułować wybrane problemy
badawcze pozwalające na analizę niektórych złożonych
procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki
narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i
globalnej
umie, w wybranym zakresie, projektować i stosować w
zarządzaniu mierniki dokonań przedsiębiorstwa /
organizacji
posiada umiejętności projektowania wybranych zmian w
organizacji
Kompetencje społeczne:

Kod KEK:

S2A_U02,
S2A_U03

Metoda
(forma)
weryfikacji
Zadanie
praktyczne lub
projektowe

S2A_U03,
S2A_U06
S2A_U06,
S2A_U08
Kod wg
KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach S2A_K01,
Obserwacja i
międzynarodowych, w szczególności europejskich S2A_K02
ocena
przedsiębiorstw i instytucji
wykonania
zadania
jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
praktycznego
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i S2A_K05,
K_K03
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów S2A_K03,
ekonomicznych,
społecznych,
politycznych, S2A_K07
środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań
* 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
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości w sytuacji
szybkiego postępu technologicznego i innowacyjnego.
Wiedza
Student:
− ma poszerzoną wiedzę o rozwoju przedsiębiorstwa w dobie globalizacji,
− rozumie wpływ przeobrażeń gospodarczych na jakość zarządzania przedsiębiorstwem,
− posiada usystematyzowaną wiedzę dotyczącą zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie,
− zna rolę menedżera w procesie budowania organizacji uczącej się,
− ma wiedzę o budowaniu przewagi konkurencyjnej e-przedsiębiorstwa na bazie zarządzania informacją,
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−

zna i rozumie zadania strategiczne i ich związek ze strukturą przedsiębiorstwa przyszłości.

Umiejętności
Student potrafi:
− ocenić wpływ przeobrażeń gospodarczych na jakość zarządzania przedsiębiorstwem,
− twórczo wykorzystywać wiedzę do zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie,
− kreować i realizować projekty mające na celu rozwój e-przedsiębiorstwa,
− analizować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa przyszłości.
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:
1. Jemielniak D., Koźmiński A. (red.) „Zarządzanie wiedzą”, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008.
2. Senge P. M. „Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się”, Wolters-Kluwer-Polska,
Wraszawa 2007
3. Romanowska M., Trocki M., Przedsiębiorstwo partnerskie , Difin, Warszawa 2002.
Literatura uzupełniająca przedmiotu
1. Czerska M., Szpitter A. Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2010.
2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
3.Penc J. , Innowacje i zmiany w firmie, Placet, 1999
Inne materiały dydaktyczne:
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Zarządzanie wiedzą w organizacjach

1.3.4.

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Zarządzanie wiedzą w organizacjach

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

Rodzaj
modułu
kształcenia:
Semestr:
III

Zarządzanie,
studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami
Specjalnościowy

ECTS: 5

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:

PS 4 -ZO

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:

Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

Data aktualizacji sylabusa: 02.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne:

Niestacjonarne:

Student ma podstawową wiedzę na temat roli procesów cywilizacyjnych a
także kultury, etyki i postępu techniczno-technologicznego w procesach
przemian społecznych, w tym dotyczących współczesnych organizacji. Zna
składnik i organizacji należących do różnych sektorów. Posiada
umiejętności efektywnego i skutecznego zarządzania powierzonymi
zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu
wykonania zadań. Ma umiejętności identyfikacji uwarunkowań i kryteriów
rozwiązywania typowych problemów organizacji
Wykład z wykorzystaniem metod multimedialnych, dyskusja w oparciu o
wybraną literaturę oraz warsztatowe techniki pracy (praca zespołowa,
kwestionariusze, 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.
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Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Egzamin w formie: pisemnej, praca na zajęciach
Zarządzania
Prof. dr hab. Mariusz Badnarek, dr Justyna Trippner – Hrabi

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:

25

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

Inna forma (jaka): zaliczenie

16

2

Inna forma (jaka): zaliczenie

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

42

82

6. Pisemna praca zaliczeniowa

20

25

125

125

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

Definicja oraz typologia wiedzy. Jej znaczenie dla funkcjonowania firm i tworzenia przewagi konkurencyjnej.
Charakterystyka gospodarki opartej na wiedzy

85

W2

Kreowanie wiedzy w organizacji. Metody organizacyjnego, zespołowego oraz indywidualnego pozyskiwania
wiedzy.Charakterystyka modelu organizacji uczącej się wg. P. Senge

W3

Zarządzanie wiedzą w organizacji uczącej się

W4

Podejścia, modele, praktyka gospodarcza w zarządzaniu wiedzą

W5

W7

Determinanty sprawności zarządzania wiedzą (kultura organizacyjna, praca zespołowa, przywództwo,
motywacja, communities of practice)
Dzielenie się wiedzą i jej upowszechnianie – metody zwiększania ich efektywności oraz ograniczenia. Bariery
organizacyjne, zespołowe i indywidualne hamujące transfer wiedzy w organizacjach
Identyfikacja barier uniemożliwiających komercjalizację wiedzy

W8

Zarządzanie wiedzą w praktyce – przykłady funkjonowania organizacji opartych na wiedzy

W6

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

K_W04

K_W13
K_W15

Kod KRK:

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 współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji
zna podstawowe strategie zmieniania i rozwoju systemów
społecznych (w szczególności na poziomie organizacji)
Umiejętności:

Kod wg KEK:

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

S2A_W01,S2
A_W02

S2A_W06

Test wiedzypraca pisemna

S2A_W08,
S2A_W09
Kod KRK:

K_U01

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08

K_U09

posiada umiejętności integrowania wiedzy z niektórych
dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań
problemów

S2A_U07,
S2A_U02

K_U06

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_U02,
S2A_U03

Metoda (forma)
weryfikacji

Zadanie
praktyczne lub
projektowe

Kompetencje społeczne:
Kod wg KEK:

Kod KRK:

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

K_K05

rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz
umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów
integracyjnych w Europie i globalizacji

S2A_K01,
S2A_K06,
S2A_K02

Metoda (forma)
weryfikacji

Obserwacja i
ocena wykonania
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?
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Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z rolą wiedzy organizacyjnej w efektywnym funkcjonowaniu podmiotów
gospodarczych i budowaniu ich przewag konkurencyjnych. Poruszane są zagadnienia związane z podstawowymi
działaniami dot. tworzenia i wykorzystywania zasobów wiedzy, a także wskazane zostają potencjalne bariery związane
z możliwością wykorzystania i transferu wiedzy przez organizację.
Wiedza
Student wie, na czym polega procesowe zarządzanie wiedzą w organizacji oraz jak ona wpływa na zdynanamizowanie
funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych. Opisuje efektywne narzędzia zarządzania
zasobami wiedzy. Identyfikuje problemy w transferze wiedzy pomiędzy: członkami w organizacji, zespołami
pracowniczymi a organizacją praz między organizacją i otoczeniem. Zna przykłady funkjonowania organizacji opartych
na wiedzy
Umiejętności
Student potrafi wyszczególnić pozytywne i negatynne skutki zarządzania wiedzą w organizacjach. Umie aplikować
wybrane narzędzia zarządzania wiedzą w odpowiednim kontekście. Potrafi zastosować różne sposoby działania w
zależności od charakterystyki struktury organizacyjnej i uwarunkowań formalnych w organizacji. Umie identyfikować
bariery związane z dzieleniem się wiedzą
Kompetencje
Student nabywa zdolność do rozwiązywania problemów komunikacyjnych pomiędzy różnymi komórkami wewnątrz
przedsiębiorstwa. Rozumienia potrzebę zastosowania odmiennych celów i metod działań w zależności od charakteru
działania organizacji i jej otoczenia. Jest zorientowany na współpracę i dzielenie się wiedzą
Podejmuje inicjatywy polegające na poznaniu i rozumieniu odmiennych stanowisk i punktów widzenia w organizcji.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:
1.
2.

Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa 2000 .
Stankiewicz M., (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności
przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2006.
3. Jemielniak D., Koźmiński A., Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
4. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Wolters Kluwer, Kraków 2004 .
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
2. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą, Koncepcja i narzędzia, Centrum Doradztwa Informacji Difin Sp.
z o.o., Warszawa 2007.
3. Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
4. Pfeffer J, Sutton R.I.: Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji. Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2002.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.3.A Zarządzanie organizacjami – specjalizacja zarządzanie przedsiębiorstwem
1.3.5.

Fuzje i przejęcia w procesach rozwojowych przedsiębiorstw
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Fuzje i przejęcia w procesach rozwojowych
przedsiębiorstw

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Język wykładowy:
polski
Rok: 2012/2013

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III

Zarządzanie,
studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy
ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Nietacjonarne: 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:

SP- 1 –ZO-ZP

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

Data aktualizacji sylabusa: 05.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Nietacjonarne: 1

Podstawy zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem,
Zarządzanie strategiczne
Konwersatorium z wykorzystaniem metod multimedialnych,
dyskusja w oparciu o wybraną literaturę oraz 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.
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Egzamin w formie: pisemnej, test wiedzy

Forma zaliczania przedmiotu:

Zarządzania

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za
przedmiot:

Prof. dr hab. Jerzy Różański

Osoba koordynująca przedmiot:

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:

30

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

125

125

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: zadanie praktyczne
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1

Pojęcie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa.
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KW2

Zewnętrzne i wewnętrzne bariery rozwoju przedsiębiorstwa.

KW3

Modele wzrostu przedsiębiorstwa.

KW4

Podstawowe formy inwestowania w przedsiębiorstwie.

KW5

Formy fuzji i przejęć.

KW6

Etapy i procedury związane z fuzjami i przejęciami.

KW7

Badanie efektów fuzji i przejęć.

KW8

Metody wielokryterialne w procesach fuzji i przejęć
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg KEK:

K_W02

K_W03

K_W12

Kod KRK:

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
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,S2
A_W02,
S2A_W03
S2A_W01,S2
A_W02

zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji
Umiejętności:

S2A_W06

Kod wg KEK:

K_U02

K_U05

K_U06

Kod wg KEK:

Kod KRK:
posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych
zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i
interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych
ujęć teoretycznych i metodycznych
umie identyfikować i formułować wybrane problemy
badawcze pozwalające na analizę niektórych złożonych
procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki narodowej,
a także w skalach: międzynarodowej i globalnej
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
Kompetencje społeczne:

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

Test wiedzy

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_U01,
S2A_U02

S2A_U02,
S2A_U03

Zadanie
praktyczne

S2A_U02,
S2A_U03

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach S2A_K01,
międzynarodowych,
w
szczególności
europejskich S2A_K02
Obserwacja i
przedsiębiorstw i instytucji
ocena
wykonania
jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
zadania
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i S2A_K05,
praktycznego
K_K03
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, S2A_K03,
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych S2A_K07
podejmowanych działań
* 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
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Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z określeniem roli fuzji i przejęć w rozwoju współczesnego
przedsiębiorstwa, zwłaszcza powiązania procesów inwestycyjnych z procesami fuzji i przejęć. Omówione zostają
podstawowe strategie wzrostu przedsiębiorstwa: wzrost wewnętrzny oraz wzrost zewnętrzny. Analiza problematyki
fuzji i przejęć przedstawiona jest na przykładach (case study).
Wiedza
Student: zna podstawowe pojęcia związane ze wzrostem i rozwojem przedsiębiorstwa; zna najważniejsze bariery
rozwoju przedsiębiorstwa; rozumie znaczenie fuzji i przejęć ;posiada usystematyzowaną wiedzę dotyczącą
inwestowania w przedsiębiorstwie.
Umiejętności
Student potrafi: identyfikować zewnętrzne i wewnętrzne bariery rozwoju przedsiębiorstwa; oceniać różne formy
inwestowania w przedsiębiorstwie; analizować uwarunkowania fuzji i przejęć; identyfikować etapy i procedury
związane z fuzjami i przejęciami; twórczo wykorzystywać wiedzę do oceny efektów fuzji i przejęć.
Kompetencje
Student: umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje; 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:
1. J. Różański (red.) „Inwestycje rzeczowe i kapitałowe”, Difin, Warszawa 2006,
2. S. Sudarsanam, „Fuzje i przejęcia”, WIG Press Warszawa1998,
3. W. Frąckowiak (red.) „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw”, PWE Warszawa 1998,
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. A. Helin, K.Zorde, „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw”, FRRwP, Warszawa1998
2. J. Szczepankowski, „Fuzje i przejęcia”, PWN Warszawa 2000
Inne materiały dydaktyczne:

1.3.6.

Uwarunkowania innowacji w przedsiębiorstwie
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

UWARUNKOWANIA INNOWACJI W
PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Wydział ZARZĄDZANIA
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

ZARZĄDZANIE
studia II stopnia

Nazwa specjalności:

ZARZADZANIE ORGANIZACJAMI

Język wykładowy:
 polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III
Nietacjonarne: 1

SP-2 –ZO-ZP

specjalnościowy
fakultatywny
ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Kod przedmiotu:

Data aktualizacji sylabusu: 2.05.12
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Nietacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Treści programowe powiązane są z przedmiotem: podstawy
zarządzania, nauki o organizacji.

Forma prowadzenia zajęć i metody
dydaktyczne:

Konwersatorium aktywizujące z wykorzystaniem środków
audiowizualnych,
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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.
Zaliczenie w formie: pisemnej lub ustnej

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:

Zarządzania

Osoba koordynująca przedmiot:

Prof. Jerzy Różański

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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:
Konwersatorium:

Ćwiczenia:
30

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

125

125

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: zadanie praktyczne
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
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szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1

Podstawowe problemy zarządzania innowacjami
(innowacje i konkurencyjność, typy innowacji).
Schumpeterowska wizja rozwoju gospodarczego i procesu innowacyjnego. Źródła innowacji. Transfer
technologii. Podstawowe informacje o procesie zarządzania innowacjami. Bariery wprowadzania innowacji.
Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce.

KW2

Praktyka innowacji (innowacja celowa i siedem źródeł okazji do innowacji wg Druckera, zasady innowacji
wg Druckera). Konkurencyjność – podstawowe pojęcia. Źródła i mechanizm powstawania przewag
konkurencyjnych. Konkurencyjność systemowa (poziomy metaekonomiczny, makroekonomiczny,
mezoekonomiczny i mikroekonomiczny). Rola polityki konkurencji w budowaniu gospodarki rynkowej.
Konkurencyjność przedsiębiorstwa.

KW3

Innowacje jako element procesu zarządzania (innowacje jako element przedsiębiorczości, liniowe i złożone
modele aktywności innowacyjnej). Przykłady innowacji i firm innowacyjnych, które odniosły sukces,
przesłanki sukcesu we wdrażaniu innowacji. Typy innowacji. Innowacje jako proces zarządzania i jako
proces centralny (rdzenny). Innowacje procesu i produktu. Modele procesów innowacyjnych.

KW4

Podstawy strategii innowacyjnych przedsiębiorstw (racjonalistyczne i ewolucyjne podejście do formułowania
strategii innowacyjnych i analizy konkurencji); ocena klasycznego podejścia Portera z punktu widzenia
procesu innowacyjnego, zdolności dynamicznego rozwoju firm, strategie innowacyjne firm.

KW5

Czynniki sprzyjające wypracowywaniu kompetencji innowacyjnych firm, ścieżki technologiczne w rozwoju
firm. Rozwój kompetencji firm.

KW6

Nowe przedsięwzięcia jako narzędzie nauki i zdobywania doświadczeń (powody podejmowania nowych
przedsięwzięć na poziomie przedsiębiorstwa, kierowanie nowymi przedsięwzięciami, struktury nowych
przedsięwzięć).

KW7

Budowanie organizacji innowacyjnej (wspólna wizja rozwoju a przywództwo, odpowiednia struktura
organizacyjna, rola indywidualności w rozwoju przedsiębiorstwa innowacyjnego, zaangażowanie a innowacje
w przedsiębiorstwie, efektywna praca zespołowa a innowacje, klimat kreatywności i twórczego rozwoju, rola
czynników zewnętrznych w tworzeniu przedsiębiorstwa innowacyjnego, systemy wymiany innowacji i
komunikowania się, podstawowe cechy organizacji nakierowanej na uczenie się i poszukiwanie innowacji).
Warunki tworzenia innowacyjnej firmy (zarządzanie w firmie innowacyjnej - przykłady firm
innowacyjnych).
Podejście zintegrowane w zarządzaniu innowacjami (uczenie się jako podstawa dobrego zarządzania w
przedsiębiorstwie innowacyjnym, ‘monitoring’ i ocena sukcesu innowacyjnego, rodzaje ‘nowatorstwa’ w
przedsiębiorstwach).

KW8

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

K_W05
K_W13
K_W19

Kod wg
KRK:

zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji
i konkurencji między systemami gospodarczymi i
organizacjami
zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji
zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości
Umiejętności:

Kod KEK:

K_U02

S2A_W02,
S2A_W06
S2A_W06

ustny lub pisemny
sprawdzian
wiedzy,zadanie
praktyczne

S2A_W11

Kod wg
KRK:
posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych
zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i
interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych
ujęć teoretycznych i metodycznych

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

S2A_U01,
S2A_U02

Metoda (forma)
weryfikacji
ustny lub pisemny
sprawdzian
wiedzy,zadanie
praktyczne
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K_U03

K_U09

potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną,
wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk
pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
posiada umiejętności integrowania wiedzy z niektórych
dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań
problemów
Kompetencje społeczne:

Kod KEK:

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U07,
S2A_U02

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i S2A_K02,
ustny lub pisemny
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
S2A_K03
sprawdzian
wiedzy,zadanie
rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz S2A_K01,
praktyczne
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz S2A_K06,
K_K05
umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów S2A_K02
integracyjnych w Europie i globalizacji
* 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_K02

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem w sytuacji
szybkiego postępu technologicznego i innowacyjnego
Wiedza
Student:
− zna podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem innowacjami oraz schumpeterowską wizję rozwoju
gospodarczego i procesu innowacyjnego
− posiada usystematyzowaną wiedzę dotyczącą zarządzania innowacjami,
− rozumie znaczenie innowacji dla rozwoju przedsiębiorstwa,
− zna podstawowe strategie innowacyjne przedsiębiorstw.
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
oraz możliwości
zastosowania innowacji w różnych sektorach gospodarki,
− 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.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

1.Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
2. Kubielas S., Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy, Wydawnictwo
UW, 2009
3. Dolińska M. Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
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• Penc J. , Innowacje i zmiany w firmie, Wyd. Placet, 1999
• Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców. Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości. Warszawa 2005.
• Christensen Clayton M., Przełomowe innowacje. Wydawnictwo PWN. Warszawa 2010.
• Prahalad C. K.; Krishnan, Nowa era innowacji. Wydawnictwo PWN. Warszawa 2010.
Inne materiały dydaktyczne:

1.3.7.

Aspekty rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa przedmiotu
(modułu)

Aspekty rozwoju wspólczesnego
przedsiębiorstwa
Zarządzanie
studia II stopnia

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

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: IV

ECTS (bezpośredni udział):

SP-3 –ZO-ZP

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:

Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy
ECTS: 4

Data aktualizacji sylabusa: 8.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):
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Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 2

Nietacjonarne: 1

Stacjonarne: 2

Treści programowe powiązane są z przedmiotem: podstawy
zarządzania, nauki o organizacji.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy
oraz umiejętności:

Wykłady aktywizujące,
Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych,

Forma prowadzenia zajęć i metody
dydaktyczne:

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 i zadania praktycznego

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

Forma zaliczania przedmiotu:

Katerdra Zarz ądzania

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za
przedmiot:

prof. Jerzy Różański, dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak

Osoba koordynująca przedmiot:

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:

30

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
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6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: zadanie praktyczne

25

25

125

125

8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1
KW2
KW3
KW4
KW5
KW6
KW7
KW8

Zagadnienia dotyczące celów funkcjonowania przedsiębiorstwa . Pojęcie, rodzaje i istota rozwoju
przedsiębiorstwa. Kryteria wyboru kierunku rozwoju. Bariery rozwoju przedsiębiorstwa.
Wpływ inwestycji na rozwój przedsiębiorstwa.
Wpływ globalizacji na kierunek procesów rozwojowych w przedsiębiorstwie.
Dezinwestycje i wyjście. Analiza czynników wspierających wyjść lub utrzymanie przedsiębiorstwa na
rynku. Upadłość i bankructwo.
Identyfikacja granic przedsiębiorstwa i możliwości ich rozszerzania. Wyznaczanie optymalnej
wielkości przedsiębiorstwa.
Alianse strategiczne i sieci przedsiębiorstw. Dylematy organizacyjne i strukturalne.
Restrukturyzacja i zmiana jako element działalności rozwojowej przedsiębiorstwa.
Analizy poprzedzające podejmowanie decyzji dotyczących kierunków rozwoju przedsiębiorstwa.

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod KEK:

K_W03

K_W04

K_W19

Kod wg
KRK:

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych
systemów
społecznych,
środowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz
ich możliwych zależności
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 zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości
Umiejętności:

Kod KEK:
K_U01

K_U02

K_U06

S2A_W01,S
2A_W02,
S2A_W03

ustny sprawdzian
wiedzy, zadanie
praktyczne

S2A_W01,S
2A_W02

S2A_W11

Kod wg
KRK:
posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej
wyspecjalizowanej
wiedzy
z
określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w
powiązaniu ze specjalnością)
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

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

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08

Metoda (forma)
weryfikacji
ustny sprawdzian
wiedzy,zadanie
praktyczne

S2A_U01,
S2A_U02

S2A_U02,
S2A_U03
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Kompetencje społeczne:
Kod KEK:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K03

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w S2A_K02,
Obserwacja i ocena
pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku S2A_K05,
wykonania zadania
organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie S2A_K03,
praktycznego,
aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, S2A_K07
dyskusja, ocena
środowiskowych i zarządczych podejmowanych
aktywności na
działań
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 przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką podejmowania decyzji dotyczących rozwoju
przedsiębiorstwa oraz opisanie zagadnień dotyczących rozszerzania i zmniejszania zakresu działania
przedsiębiorstwa.
Wiedza
Student:
− rozumie znaczenie rozwoju przedsiębiorstwa we współczesnym świecie,
− zna najważniejsze bariery rozwoju przedsiębiorstwa,
− ma wiedzę o egzystencji przedsiębiorstwa na rynku,
− zna i rozumie skutki podejmowania decyzji dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa,
− posiada usystematyzowaną wiedzę dotyczącą rozszerzania i zmniejszania zakresu działania
przedsiębiorstwa
Umiejętności
Student potrafi:
− ocenić wpływ inwestycji na rozwój przedsiębiorstwa,
− zidentyfikować granicę przedsiębiorstwa i możliwości ich rozszerzania,
− ocenić wpływ globalizacji na kierunek procesów rozwojowych w przedsiębiorstwie,
− analizować czynniki wspierające wyjście lub utrzymanie przedsiębiorstwa na rynku,
− twórczo wykorzystywać wiedzę do podejmowania decyzji dotyczących kierunków rozwoju
przedsiębiorstwa.
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,
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, 2007
2. R. Żuber, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Difin 2008
3. A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, 2003
4. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, 2007
5. T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, 2002
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. M. Trocki, Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, 2004
2. R. Krupski, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji.
PWE, 2005
3. J. Różański (red.), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Difin, 2006
Inne materiały dydaktyczne:
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1.3.8.

Zarządzanie rozwojem firmy w globalnym otoczeniu
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM FIRMY W GLOBALNYM
OTOCZENIU

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

Kod przedmiotu:

SP-4–ZO-ZP

Wydział Zarządzania.
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie
studia II stopnia
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Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ZARZADZANIE ORGANIZACJAMI
specjalnościowy
ECTS: 4

Data aktualizacji sylabusu:8.05.2012

ECTS (zajęcia praktyczne):

Nietacjonarne: 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:

Nietacjonarne: 1

Treści programowe powiązane są z przedmiotem:
podstawy zarządzania, nauki o organizacji.
Konwersatrorium aktywizujące 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.
W formie: pisemnej
Zarządania
Prof. Jerzy Różański, 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:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium:
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Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

63

18

100

akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

125

125

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

KW1

KW2

KW3

KW4
KW5

KW6

Konwersatorium
Pojęcie otoczenia przedsiębiorstwa i jego wymiary. Globalizacja jako czynnik kształtujący otoczenie
przedsiębiorstw. Czynniki wpływające na rozwój globalizacji, globalizacja rynków, globalizacja
wiedzy i technologii, zróżnicowany udział krajów w korzyściach i kosztach globalizacji
Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji gospodarki światowej – nowe uwarunkowania
rozwojowe przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej, umiędzynarodowienie działalności
gospodarczej, nowa rola technologii informacyjnych w rozwoju przedsiębiorstwa
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji – zarządzanie procesem produkcyjnym,
globalne zarządzanie zasobami ludzkimi, globalne zarządzanie technologią,
zarządzanie
inwestycjami, proces restrukturyzacji, zarządzanie finansami, procesy decyzyjne w firmach
międzynarodowych
Struktura organizacyjna i kontrola w firmie globalnej - wyznaczniki struktur organizacyjnych,
rodzaje struktur organizacji międzynarodowych
Korporacje transnarodowe i ich rola w biznesie - pojecie korporacji transnarodowej, czynniki
rozwoju korporacji transnarodowych, struktura korporacji transnarodowych, działalność korporacji
transnarodowych na rynku międzynarodowym, efekty działalności korporacji transnarodowych
Związki przedsiębiorstw w gospodarce globalnej - pojecie i charakterystyka, alianse strategiczne,
fazy i etapy funkcjonowania aliansów, typy aliansów, międzynarodowe spółki joint ventures, istota
fuzji, przejecie przedsiębiorstwa

Strategie globalne i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw – związek miedzy globalizacją
przedsiębiorstwa a globalizacja konkurencji, skutki realizacji globalnej strategii konkurencji,
działania związane z utrzymaniem wysokiego poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw w świetle
globalizacji
Gospodarka polska na tle procesów globalizacji gospodarki światowej – miejsce Polski w handlu
KW8
światowym, zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako wynik globalizacji, napływ bezpośrednich
inwestycji zagranicznych do Polski, integracja polskiej gospodarki z otoczeniem międzynarodowym,
szanse i możliwości włączania sie polskiej gospodarki w proces globalizacji
Efekty kształcenia:
KW7

Wiedza:
Kod KEK:

K_W02

K_W05

Kod wg
KRK:

posiada wiedzę dotyczącą skutków ekonomicznych,
społecznych, politycznych i środowiskowych różnic w
zaawansowaniu gospodarczym wybranych państw i
instytucji
zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia

S2A_W02

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Praca pisemna,ocena
zadania
praktycznego.

S2A_W02,
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K_W13

kooperacji i konkurencji między systemami
gospodarczymi i organizacjami
zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody
pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji
Umiejętności:

Kod KEK:
K_U01

K_U03

K_U05

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)
umie identyfikować i formułować wybrane problemy
badawcze pozwalające na analizę niektórych
złożonych procesów i zjawisk w skali organizacji,
gospodarki narodowej, a także w skalach:
międzynarodowej i globalnej
Kompetencje społeczne:

Kod KEK:
K_K01

K_K05

S2A_W06
S2A_W06

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08

Praca pisemna.
Obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego,
dyskusja, ocena
aktywności na
zajęciach .

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U02,
S2A_U03

Kod wg
KRK:
jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach
międzynarodowych, w szczególności europejskich
przedsiębiorstw i instytucji
rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy
oraz umiejętności profesjonalnych w warunkach
procesów integracyjnych w Europie i globalizacji

S2A_K01,
S2A_K02
S2A_K01,
S2A_K06,
S2A_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 przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką zarządzania rozwojem firmy w globalnym
otoczeniu
Wiedza
Student:
− rozumie znaczenie rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji gospodarki światowej,
− zna czynniki wpływające na rozwój globalizacji,
− ma poszerzoną wiedzę o zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji,
− dysponuje uporządkowaną wiedzą na temat związków przedsiębiorstw w gospodarce globalnej,
− posiada usystematyzowaną wiedzę dotyczącą korporacji transnarodowych i ich roli w biznesie,
− zna i rozumie związek miedzy globalizacją przedsiębiorstwa a globalizacją konkurencji oraz skutki
realizacji globalnej strategii konkurencji,
Umiejętności
Student potrafi:
− identyfikować i analizować relacje występujące miedzy podmiotami gospodarczymi a innymi
instytucjami mającymi wpływ na działalność i rozwój przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym,
− dokonać prawidłowej oceny stosowanych przez przedsiębiorstwa międzynarodowe strategii
zarządzania,
− identyfikować rodzaje struktur organizacyjnych w organizacjach międzynarodowych,
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−
−

ocenić strategie globalne i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw,
interpretować procesy globalizacji, wskazywać ich skutki i wyciągać wnioski dotyczące działalności
przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym

Kompetencje
Student:
− zna ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania w biznesie
międzynarodowym i rozumie potrzebę uczenia sie przez całe życie,
− potrafi formułować opinie na temat rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa na arenie
międzynarodowej,
− potrafi pracować zespołowo, w sposób świadomy i odpowiedzialny przyjmuje różne role w zespole,
− docenia odmienności kulturowe cechujące klientów i współpracowników w różnych krajach.
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Yip G., Strategia globalna, Wydawnictwo PWE, 2004
2. Różański J.; Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój. Finansowanie. Ocena. PWE, 2010
3. Suszyński C.; Restrukturyzacja, Konsolidacja, Globalizacja Przedsiębiorstw, Wydawnictwo PWE, 2003
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Kołodko G.; Globalizacja, Kryzys – i co Dalej?; Wydawnictwo Poltext; 2010
Inne materiały dydaktyczne:

1.3.B Zarządzanie organizacjami – specjalizacja Przedsiębiorczość w sektorze MSP
1.3.9.

Zarządzanie małym przedsiebiorstwem
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
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Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Zarządzanie małym przedsiębiorstwem

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: II

Semestr: III

Zarządzanie studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy
fakultatywny
ECTS: 4

Data aktualizacji sylabusu: 8.05.2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

SP-1–ZO-MSP

ECTS (zajęcia praktyczne):

Nietacjonarne: 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:

Nietacjonarne: 1

Podstawowa wiedza z zakresu technik zarządzania,
otwartość na pracę zespołową, podstawowe
techniki prezetacyjne (PP), podejście kreatywne i dobre
nastawienie na współpracę
Konwersatorium z prezentacjami multimedialnymi, z
wykorzystaniem metod aktywizujących. Dyskusja na
zajęciach konwersatoryjnych, Aktywność w grupach,
współpraca,
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: Prezentacja, Ocena aktywności w
pracy grupowej, zaliczenie ustne
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

St u d ia

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:
Konwersatorium:

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

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):
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RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

125

125

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: prezentacja
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1

KW2

KW3

KW4

KW5

KW6
KW7

KW8

Charakterystyka małych przedsiębiorstw. Ilościowe i jakościowe kryteria wyróżniania. Przedsiębiorstwo
rodzinne. Znaczenie społeczno-gospodarcze małych przedsiębiorstw. Żrodła przedsiębiorczości. Cechy
polskiej przedsiębiorczości. Specyfika zarzadzania MSP - aspekty porównawcze - (Charakterystyka MSP,
róznice klasyfikacyjne, rola w gospodarce, tendencje rozwojowe, szanse i zagrozenia.
Osobowość a zarządzanie małym przedsiębiorstwem. Specyfika przedsiębiorcy w małej firmie. Właściciel a
menedżer. Style kierowania i przewodzenia w małej firmie. Style podejmowania decyzji. Kluczowa rola
własciciela, jednosc władzy i własnosci, kto spełnia role przedsiebiorcy, cele przedsiebiorcy, kluczowe cechy
własciciela, osobowosc właściciela (menedzera) kształtuje firme, typy osobowosciowe własciciela MSP.
Menedzer firmy jako przywódca. Role pełnione w firmie i umiejetnosci.Współczesne tendencje
w sposobach zarzadzania, rola pracy zespołowej, zakres (obszary) zarzadzania.)
Strategie życiowe jednostek i przedsiębiorczość. Home business. Strategie rozwoju małej firmy.Strategia
niszy rynkowej. Zarządzanie strategiczne w małych przedsiębiorstwach. Innowacyjność a konkurencyjność
przedsiębiorstw. Opis i analiza przypadków sukcesów MSP - strategie działania, (Startegie - przykłady,
modele działania - kultura przedsiębiorstwa - rady i wskazania dla zarzadzania MSP - przyczyny porazek,
potrzeba dokształcania i podnoszenia wiedzy i kwalifikacji - reasumpcja.)
Kierowanie zasobami luidzkimi w MSP - szczególna rola personelu firmy - obszary zarzadzania, (Dobór
metod zarzadzania, rola integracji działan, obszary "szczególnej troski" - sposoby rozwiazywania problemów
firmy. Warunki odnoszenia sukcesu. Pracownik w małej firmie - pracownik a cele firmy, motywowanie do
wydajnej pracy i integracji wokół celów firmy.)
Tworzenie kreatywnych idei na nowy biznes. Planowanie nowych firm. Lokalizacja biznesu. Wiedza
biznesowa i know-how. Biznesplan jako podstawa tworzenia i rozwoju młego przedsiębiorstwa. Bariery
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim.
Istota i charakter marketingu w małej firmy. Segmentacja produktów i okreslenie klientów. Budowa relacji z
klientami.
Finansowanie małego biznesu.Wybór formy opodatkowania.Strategie finansowania kapitału trwałego i
obrotowego. Zarzadzanie finansami, zarzadzanie płynnością finansową, zarzadzanie zapasami, rentowność
firmy i sposoby jej zwiekszania, ryzyko, jego rodzaje - zarządzanie ryzykiem,
Strategie ekspansji małego przedsiębiorstwa. Wchodzenie na rynki zagraniczne: internacjonalizacja MSP.
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Wykorzystanie potencjału internetu
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Kod wg KEK:

K_W05

K_W14

K_W19
Kod wg KEK:

K_U01

K_U04

Kod wg KEK:

K_K03

K_K04

Wiedza:

Kod KRK:

zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji
i konkurencji między systemami gospodarczymi i
organizacjami
zna kluczowe przepisy prawa krajowego oraz rozporządzenia,
dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące
funkcjonowanie organizacji wybranych sektorów oraz
funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego
zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości

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)
posiada
umiejętności
samodzielnego
podejmowania
działalności gospodarczej lub społecznej w wybranym
sektorze

Kompetencje społeczne:
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
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania

S2A_W07

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

ustny sprawdzian
wiedzy, ocena
wykonania
zadania
praktycznego

S2A_W11

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U05,
S2A_U06,
S2A_U07

Kod KRK:
S2A_K02,
S2A_K05,
S2A_K03,
S2A_K07
S2A_K01,
S2A_K04

Metoda (forma)
weryfikacji
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego,
ocen aktywności
na zajęciach

Metoda (forma)
weryfikacji
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego,
ocen 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 przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami zarządzania małym przedsiębiorstwem,
planowaniem, organizowaniem, finansowaniem, lokalizacją, oraz ekspansją na nowe rynki. Przedmiot ma za zadanie
dostarczyć umiejętności dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach małego
przedsiębiorstwa.
Wiedza
Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania małym przedsiębiorstwem: potrafi wymienić źródła
finansowania małego przedsiębiorstwa; zna i potrafi wymienić narzędzia zarządzania, które mają zastosowanie przez
małe przedsiębiorstwa; wskazuje cechy osób przedsiębiorczych; potrafi wyjaśnić na czym polega charaterystyka
zarządzania małym przedsiębiorstwem na rynku; międzynarodowym.

106

Umiejętności
Potrafić zaplanować działalność małego przedsiębiorstwa; potrafi wskazać na potencjalne szanse i zagrożenia, podjąć
kroki im zapobiegające; potrafi wybrać korzystniejszą ofertę kredytową; potrafi przygotować plan marketingowy
małego przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem elementów działalności międzynarodowej); potrafi interpretować zjawiska
ekonomiczne i procesy gospodarcze, wskazywać ich przyczyny i wyciągać wnioski dotyczące działalności małego
przedsiębiorstwa; potrafi identyfikować i analizować relacje występujące między podmiotami gospodarczymi a innymi
instytucjami, wchodzącymi w skład otoczenia krajowego i międzynarodowego,
Kompetencje
Pracuje w zespole, posiada zdolność do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, sprawnie komunikuje się
- kieruje pracą zespołu, wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych wykazuje się myśleniem
przedsiębiorczym; potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne i procesy gospodarcze, wskazywać ich przyczyny i
wyciągać wnioski dotyczące działalności małego przedsiębiorstwa; potrafi identyfikować i analizować relacje
występujące między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami, wchodzącymi w skład otoczenia krajowego i
międzynarodowego
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. M. Matejun (red. nauk), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, Difin, Warszawa 2012.
2. A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H.Beck, Warszawa, 2007
3. K. Safin, (red.) Zarządzanie małym i srednim przedsiębiorstwem. AE im. O.Langego, Wrocław 2008.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne, Poltext, Warszawa 2011.
2. H. Simon, Tajemniczy mistrzowie XXI wieku, Difin, Warszawa 2009.
3. B. Piasecki, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, UŁ, Łódź 1999.
Inne materiały dydaktyczne: studia przypadków, prezentacje do zajęć.
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1.3.10. Czynniki ograniczające rozwój firm sektora MSP
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
Kod przedmiotu:
Czynniki ograniczające rozwój firm sektora
przedmiotu
SP-2–ZO-MSP
Factors limiting the development of the SME sector
(modułu)
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Nazwa kierunku studiów
Zarządzanie
i poziom kształcenia:
studia II stopnia
Nazwa specjalności: Zarządzanie organizacjami
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: I

Semestr: I

specjalnościowy
fakultatywny
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusa: 12.05.04

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Nietacjonarne: 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:

Nietacjonarne: 1

Brak wymagań wstępnych
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: ustnej, zadanie praktyczne
Katedra Zarządzania – Zakład Przedsiębiorczosci i Firm
Rodzinnych
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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

16

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

108

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

125

125

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

Konwersatorium
KW1

Wpływ poszczególnych typów przedsiębiorcy na procesy rozwojowe firm sektora MSP.

KW2

Triada czynników wpływających na wzrost i rozwój firm sektora MSP

KW3

Wewnętrzne ograniczenia rozwojowe firm sektora MSP

KW4

Zewnętrzne ograniczenia rozwojowe firm sektora MSP

KW5

Rodzaje dysfunkcji firm sektora MSP.

KW6

Analiza przebiegu ścieżek dysfunkcji firm sektora MSP

KW7

Determinanty zmian w firmach sektora MSP

KW8

Analiza czynników ograniczających rozwój firm sektora MSP – perspektywy redukcji ich oddziaływania
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg KEK:
Kod KRK:

K_W01

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

Zna znaczenie wybranych doktryn gospodarczych i koncepcji
organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych i
społecznych na rozszerzonym poziomie

S2A_W01

K_W05

Zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji
i konkurencji między systemami gospodarczymi i
organizacjami.

S2A_W02
S2A_W06

K_W19

Zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości

S2A_W11,

ustny sprawdzian
wiedzy
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

Kod KRK:

Metoda (forma)

Umiejętności:
Kod wg KEK:
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weryfikacji
K_U02

K_U11
K_U15

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 dokonywania diagnozy sytuacji i
krytycznej oceny możliwych wariantów strategii organizacji
posiada umiejętności projektowania wybranych zmian w
organizacji

S2A_U01,
S2A_U02

S2A_U07,S2A
_U03
S2A_U06,

ustny sprawdzian
wiedzy
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

Kompetencje społeczne:
Kod wg KEK:

K_K05

rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz
umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów
integracyjnych w Europie i globalizacji

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_K01,
S2A_K06
S2A_K02

ustny sprawdzian
wiedzy
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego,
aktywnośc 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):
Zdobycie umiejętności i kompetencji: posiadania umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w
organizacji oraz znajomości zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.
Cele
Przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania firmami sektora MSP, analiza czynników ograniczających
rozwój firm tego sektora oraz zależności występujące pomiędzy nimi.
Wiedza
Zna wpływ poszczególnych czynników wpływających na możliwiości wzrostu przedsiębiorstw sektora MSP. Zna
determinanty wspływajace na kierunki zmian zachodzących w Małach przedsiebiorstwach.
Umiejętności
Posiada umiejętności obserwacji zjawisk i procesów wpływajacych na ograniczenia rozowjowe i potrafi przeprowadzić
analizę procesy dysfunkcji w małym przedsiębiorstwie. Umie przprowadzić analizę czynników ograniczających rozwój
firm sektora MSP orz dokonac ich nterpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i
metodycznych.
Kompetencje
Rozumie potrzebę samodzielnego i zespołowego zdobywania idoskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych
w określaniu czynników wpływających na ograniczenie możlwiosci rozwojowych firm sektora MSP.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Bławat F. Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe,
Gdańsk 2003
2. Burlita A., Maniak G., Zelek A. (red.) Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec
kryzysu, Wyd. Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2011
3. Wasilczuk J. Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Piasecki B., Rogut A., Creating a Regional Innovation System: the Case of Lodz in Poland, w: Handbook of
Entrepreneurship Policy in Central and Eastern Europe, Edward Elgar , 2011
Inne materiały dydaktyczne: prezentacje do wykładów do pobrania ze strony internetowej www.parp.gov.pl
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1.3.11. Strategie przedsiębiorstw rodzinnych
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Strategie przedsiebiorstw rodzinnych

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: I

Zarządzanie studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy
fakultatywny
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusa: 12.05.04

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

SP-3–ZO-MSP

ECTS (zajęcia praktyczne):

Nietacjonarne: 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:

Nietacjonarne: 1

Brak wymagań wstępnych
Konwersatorium z prezentacjami multimedialnymi, z
wykorzystaniem metod aktywizujących. Dyskusja, Projekty
indywidualne, Aktywność w grupach, współpraca.
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, zadanie praktyczne
Katedra Zarządzania – Zakład Przedsiębiorczosci i Firm
Rodzinnych
prof. dr hab. Ł. Sułkowski, dr A.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:

Wykład:

Ćwiczenia:
Konwersatorium

n ie st a c j o na r ne
Ćwiczenia:

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

16

111

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

125

125

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

Konwersatorium
KW1

Istota i znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych. Przedmiot strategii przedsiębiorstw rodzinnych.

KW2

Podstawy zarządzania strategicznego w family business. Specyfika zarządzania frimą rodzinną,

KW3

Rodzina jako determinanta strategii rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego. Budowa długookresowej strategii
rozwojowej PR. Paralelność planowania strategicznego.
Wykorzystanie potencjału przedsiębiorczości rodzinnej w tworzeniu strategii FR. Strategia rodziny a strategia
biznesu. Strategie sukcesyjne w przedsiębiorstwie rodzinnym, prawidłowa sukcesja władzy i własności. Kapitał
społeczny jako źródło przewagi konkurencyjnej firm rodzinnych nad nierodzinnymi.
Determinanty rozwoju przedsiebiorstw rodzinnych, specyfika i profesjonalizacja zarządzania, łagodzenie
negatywnego wpływu konfliktów rodzinnych na funkcjonowanie firmy
Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa rodzinnego w korelacji do oczekiwań interesariuszy wewnętrznych i
zewnętrznych. Implemetacja strategii. Kluczowe modele strategii.
Praktyczna analiza problemów rozwojowych firm rodzinnych oraz formułowanie sposobów ich rozwiązywania.
Uwarunkowania strategii polskich przedsiębiorstw rodzinnych.
Strategiczne aspekty finansów firm rodzinnych. Optymalizacja struktury finansowania wzrostu firmy.

KW4

KW5
KW6
KW7
KW8

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

K_W03
K_W16
K_W19
Kod wg KEK:

K_U01

K_U04

K_U16

Kod wg KEK:

Wiedza:

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
zna podstawowe strategie zmieniania i rozwoju systemów
społecznych (w szczególności na poziomie organizacji)
zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości
Umiejętności:
posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
posiada
umiejętności
samodzielnego
podejmowania
działalności gospodarczej lub społecznej w wybranym
sektorze
posiada umiejętności związane z metodyką projektowania i
wdrażania wybranych elementów systemów zarządzania w
organizacji
Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

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

S2A_W01,S2
A_W02,
S2A_W03
S2A_W08,
S2A_W09
S2A_W11

ustny sprawdzian
wiedzy
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U05,
S2A_U06,
S2A_U07
S2A_U06,
S2A_U08

obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego,
ocen aktywności
na zajęciach

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku S2A_K01,
obserwacja i
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy S2A_K04
ocena wykonania
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
zadania
praktycznego,
rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz S2A_K01,
ocen aktywności
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz S2A_K06,
K_K05
na zajęciach
umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów S2A_K02
integracyjnych w Europie i globalizacji
* 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 studenta z aspektami zarządzania firmą rodzinną. Znaczeniem i specyfiką zarządzania strategicznego w
firmach rodzinnych. Nabycie podstawowych umiejętności z zakresu podejmowania decyzji strategicznych w biznesie
rodzinnym. Poznanie podstawowych strategii rozwoju i wzrostu firmy rodzinnej, kształtowanie praktycznych
umiejętności rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem i strategia przedsiębiorstwa rodzinnego,
głównie w sferze sukcesji władzy i własności, źródeł finansowania i profesjonalizacji zarządzania.
Wiedza
Posiada wiedzę w obszarze zarządzania i implementacji strategi w przedsiebiorstwach rodzinnych. Zna klucozwe
strategie zmieniania i rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego oraz paralelność planowania strategicznego w firmie
rodzinnej. Zna determinanty wpływające na kreowanie strategii przedsiębiorstwa rodzinnego oraz rolę interesariuszy w
budowie strategii.
Umiejętności
Posiada umiejętność zastosowania w pracy lub nauce wiedzy z zakresu tworzenia i wdrażania strategii przedsie©iorstwa
rodzinnego. Porafi wyodrębnić czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływjace na wybór strategii. Posiada umiejętność
samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej w formie formy rodzinnej. Potrafi zaprojektowac i wdrożyć
strategię przedsiębiorstwa rodzinnego.
Kompetencje
Jest swiadomy obiektywnej prawdy, ze nie ma najlepszych i jedynych systemów gospodarek, systemów zarzadzania,
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drogi do budowy i implementacji strategii firmy rodzinnej. Przezentuje postawę ciagłego aktualizowania wiedzy i
krytycznej oceny (diagnozy stanu), wariantowego opracowywania podejmowanych rozwiazań, a przede wszystkim
rozumienia istoty problemu i poszukiwania własnych, dostosowanych do konkretnej sytuacji sposobów ich
rozwiazywania. Rozumie, że zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym wymaga elastycznosci działania,
przedsiebiorczosci, innowacyjności i współdziałania obszaru przedsiębiorstwa i rodziny właścicielskiej.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. K. Safin, Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, AE im. O.Langego, Wrocław 2007.
2. M. Romanowska, Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa 2009.
3. M. Stradomski, Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa 2010.
4. Ł. Sułkowski, A.Marjański, Firmy rodzinne, Poltext, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne . Funkcjonowanie i rozwój, Difin,
Warszawa 2004.
2. J. Trout, Trout o strategii, PWE, Warszawa 2005.
3. H. Simon, Tajemniczy mistrzowie XXI wieku, Difin, Warszawa 2009.
Inne materiały dydaktyczne: prezentacje multimedialne, studia przypadków, spotkania z przedsiębiorcami.
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1.3.12. Kreowanie procesów przeciwdziałania zagrożeniom dla firm sektora MSP
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Kreowanie procesów przeciwdziałania
zagrożeniom dla firm sektora MSP

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Creating processes for countering threats of the SME sector
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III lub IV

ECTS (bezpośredni udział):
Nietacjonarne: 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:

Kod przedmiotu:

SP-4–ZO-MSP

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie
studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami
Specjalnościowy
Fakultatywny
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusa: 12.05.04
ECTS (zajęcia praktyczne):

Nietacjonarne: 1

Stacjonarne: 2

Brak wymagań wstępnych
Konwersatorium z prezentacjami multimedialnymi, z
wykorzystaniem metod aktywizujących. Dyskusja, Projekty
indywidualne, Aktywność w grupach, współpraca.
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, zadanie praktyczne
Katedra Zarządzania – Zakład Przedsiębiorczosci i Firm
Rodzinnych
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:
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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:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

125

125

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

Konwesatorium
KW1

Znaczenie zachowań przedsiębiorczych w kształtowaniu potencjału wzrostowego i rozwojowego firm

KW2

KW5

Rola narzędzi wczesnego ostrzegania w procesach procesów przeciwdziałania zagrożeniom dla firm sektora
MSP.
Pokonywanie wewnętrznych ograniczeń rozwoju firm sektora MSP.
Zmiana zachowań firm sektora MSP w poszczególnych fazach cyklu życia firm, pokonywanie progów
rozwojowych.
Rola przedsiębiorcy w procesie zarządzania zmieniającą się firmą.

KW6

Zarządzanie przedsiębiorcze a profesjonalne.

KW7

Strategiczna orientacja firm sektora MSP.
Praktyczna analiza procesów przeciwdziałania zagrozeniom.

KW3
KW4

KW8
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IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg KEK:
Kod KRK:

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

K_W05

Zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji
i konkurencji między systemami gospodarczymi i
organizacjami.

S2A_W02
S2A_W06

K_W19

Zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości

S2A_W11,

K_W04

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

ustny sprawdzian
wiedzy
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

Umiejętności:
Kod wg KEK:

K_U02

K_U11
K_U15

Kod KRK:
posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych
zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i
interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych
ujęć teoretycznych i metodycznych

S2A_U01,
S2A_U02

posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji i
krytycznej oceny możliwych wariantów strategii organizacji

S2A_U07,
S2A_U03,

posiada umiejętności projektowania wybranych zmian w
organizacji

S2A_U06,
S2A_U08

Metoda (forma)
weryfikacji

ustny sprawdzian
wiedzy
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

Kompetencje społeczne:
Kod wg KEK:

K_K05

rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz
umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów
integracyjnych w Europie i globalizacji

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_K01,
S2A_K06
S2A_K02

ustny sprawdzian
wiedzy
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego,
aktywnośc 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 firmami sektora MSP, omówienie procesów rozwojowych
tych firm oraz redukcji czynników je ograniczających. Zdobycie umiejętności i kompetencji: posiadania umiejętności
pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz znajomości zasad tworzenia i rozwoju
różnych form przedsiębiorczości.
Wiedza
Zna skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i zarządcze wlywajace na procesy rozowjowe małych isrednich
przedsiębiorstw. Zna znaczenie zachowań przedsiębiorczych w kształtowaniu potencjału wzrostowego i rozwojowego
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firmy. Zna koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i przedsiębiorstwami.
Umiejętności
Posiada umiejętności obserwacji zjawisk i procesów zachodzących w małych i średnich przedsiębiorstwach w obszarze
przeciwdziałania powstawianiu zagrożeniom oraz kreowania postaw rozwojowych. Posiada umiejętność dokonywania
diagnozy sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów kreowania strategii firm z sektora MSP. Potrfai
projektować procesu przeciwdziałania zagrożeniom.
Kompetencje społeczne
Rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego przeciwdziałania procesom powodującym
powstawianie zagrożeń w małych i średnich przedsiebiorstwach. Rozumie znaczenie wykorzystywania róznych form
przedsiębiorczości w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Piasecki B. Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2012
2. Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wyd. AE, Poznań 2003
3. Bławat (red.) Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, SPG, Gdańsk 2004
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

1. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, ORGMASZ, Warszawa 2003
Inne materiały dydaktyczne: prezentacje do wykładów do pobrania ze strony internetowej www.parp.gov.pl

1.3.C Zarządzanie organizacjami – specjalizacja Bezpieczeństwo i zarządzanie
kryzysowe
1.3.13. Podstawy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Podstawy bezpieczeństwa i zarządzania
kryzysowego

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III lub IV

Zarządzanie studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy
fakultatywny
ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Nietacjonarne: 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:

SP-1–ZO-BZK

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Kod przedmiotu:

Data aktualizacji sylabusu: 1.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Posiadanie wiedzy na temat podstawowych problemów i
przyczyn powstawania sytuacji kryzysowych.
Rozumienie potrzeby podejmowania decyzji i wagi zadań
należących do kompetencji organów władzy publicznej oraz
instytucji i organizacji w sytuacjach kryzysowych.
Znajomośc podstaw planowania i kierowania akcją
ratunkową na szczeblach od gminy do województwa.
Konwersatorium , dysluska, metody aktywizujące.
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
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Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie: ustny sprawdzian wiedzy, obserwacja
i ocena wykonania zadania praktycznego
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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

125

125

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: prezentacja , zadanie praktyczne
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1

Istota i cechy bezpieczeństwa. Typologia bezpieczenstwa. Teoria problemu. Metodyka badań i terminologia.
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KW2

KW3
KW4

KW5

KW6
KW7

KW8

Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Podejscia do systematyki bezpieczeństwa. Współczesne wyzwania
bezpieczenstwa europejskiego. Bezpieczenstwo globalne i regionalne w XXI wieku. Srodowisko
bezpieczenstwa Unii Europejskiej. Zagrozenia bezpieczenstwa wewnetrznego i zewnetrznego Unii
Europejskiej.
Teoretyczne i prawne aspekty zarzadzania kryzysowego. Zakres pojecia i funkcje zarzadzania kryzysowego w
systemie organów administracji panstwowej. Czynniki determinujace stan bezpieczenstwa - zewnetrzne i
wewnetrzne. Rodzaje i zródła zagrozeń.
Klęski zywiołowe i ich skutki dla ludnosci, mienia, infrastruktury i srodowiska. Zadania i kompetencje
organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych w sytuacjach kryzysowych.
Organizacja i zadania centrum zarzadzania kryzysowego na poszczególnych szczeblach administracji.
Zadania zespołów zarzadzania kryzysowego. Metody pracy zespołów zarzadzania kryzysowego.
Rozwiazywanie sytuacji kryzysowej w czasie wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa ludnosci.
Bezpieczenstwo społecznosci lokalnej, obiektów uzytecznosci publicznej, podmiotów gospodarczych.
Organizacje i instytucje współdziałajace z organami administracji wykonujacymi zadania w zakresie
zarzadzania kryzysowego.
Rola planowania cywilnego w systemie bezpieczenstwa narodowego. Ochrona infrastruktury krytycznej,
działania niezbedne do zapewnienia funkcjonowania lub szybkiego jej odtworzenia.
Planowanie cywilne - zasady opracowania planów zarzadzania kryzysowego.Sposób opracowania aneksów
funkcjonalnych planów zarzadzania kryzysowego. Zasady aktualizacji i doskonalenia planu zarzadzania
kryzysowego.
Kompetencje organu administracji ogólnej w przygotowaniu akcji porzadkowych i ratowniczych w sytuacjach
kryzysowych. Jednostki organizacyjne decydujące o skutecznosci działan w sytuacjach nadzwyczajnych
zagrozen. Funkcje specjalistów i ekspertów w zespole zarzadzania kryzysowego. Ochrona przed kleskami
zywiołowymi. Siły i srodki wykorzystywane do działań.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W03
K_W13

K_W14

Kod wg KEK:

K_U01

K_U03

K_U18

Kod wg KEK:

Wiedza:

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji
zna kluczowe przepisy prawa krajowego oraz rozporządzenia,
dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące
funkcjonowanie organizacji wybranych sektorów oraz
funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego
Umiejętności:
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)
posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi,
materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu
skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich
Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

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

S2A_W01,S2
A_W02,
S2A_W03
S2A_W06

ustny sprawdzian
wiedzy
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

S2A_W07

Kod KRK:
S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U08,
S2A_U06

Kod KRK:

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

Metoda (forma)
weryfikacji
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jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
ustny sprawdzian
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i S2A_K05,
wiedzy
K_K03
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, S2A_K03,
obserwacja i
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych S2A_K07
ocena wykonania
podejmowanych działań
zadania
praktycznego,
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku S2A_K01,
aktywnośc na
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy S2A_K04
K_K04
zajęciach
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
* 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 zakresu, zadań i podstawowych kategorii bezpieczeństwa i zarzadzania podczas sytuacji niosacych
znamiona kryzysu. Ukazanie teoretycznych i prawnych aspektów zarzadzania kryzysowego. Wskazanie kluczowych
funkcji zarzadzania kryzysowego w systemie organów administracji publicznej. Opanowanie wiedzy na temat zadań i
zasad działania organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego. Rozwijanie umiejętności organizowania
działań w przypadku wystąpienia zagrożeń, podejmowania trafnych i racjonalnych decyzji oraz koordynacji wielu
niezależnych merytorycznie podmiotów w ramach współdziałania.
Wiedza
Posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji administracji publicznej
oraz podległych im jednostek organizacyjnych, w szczególności ich zadań i odpowiedzialności za bezpieczeństwo
wewnętrzne państwa. Zna podstawowe metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania informacji o możliwych
zagrożeniach, pozwalające opisywać struktury i instytucje oraz procesy w nich i miedzy nimi zachodzące, których
celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń. Posiada orientacje
o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych) obowiązujących organy administracji publicznej i instytucje
odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe oraz o ich kompetencjach w zakresie podejmowanych działań w warunkach
wystąpienia zagrożeń.
Umiejętności
Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych,
politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie kształtowania środowiska bezpieczeństwa w skali lokalnej i
regionalnej. Potrafi prognozować zagrożenia przy pomocy standardowych metod i narzedzi wykorzystywanych w
systemach wczesnego ostrzegania. P osiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk towarzyszących sytuacjom
nadzwyczajnych zagrożeń, potrafi ocenić ich skutki oraz umie rozwiązywać sytuacje problemowe.
Kompetencje
Potrafi współdziałać i pracować w zespole zadaniowym przyjmując w nim różne role, doceniając znaczenie
współpracowników oraz społeczności lokalnej w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Podejmuje wyzwania i
uczestniczy w przygotowaniu rozwiązań sytuacji kryzysowych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i
polityczne.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. J. Ziarko, J. Walas-Trębacz, Podstawy zarządzania kryzysowego, KA im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010.
2. K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa
2010.
3. R. Grocki, Zarządzanie kryzsowe – dobre praktyki, Difin, Warszawa 2012
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. P. Tyrała, Zarządzanie kryzysowe, A.Marszałek, Toruń 2006.
2. M. Lisiecki , Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Łośgraf, Warszawa 2010
Inne materiały dydaktyczne: Materiały RCB i plany zarządzania kryzysowego
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1.3.14. Strategia bezpieczeństwa narodowego
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Strategia bezpieczeństwa narodowego

Nazwa specjalności:

Zarządzanie studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

specjalnościowy
fakultatywny

Rok: II

Semestr: III lub IV

ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Nietacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

SP-2–ZO-BZK

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Kod przedmiotu:

Data aktualizacji sylabusu: 1.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Znajomość podstaw zarządzania strategicznego

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Konwersatorium z wykorzystaniem metod aktywizujących

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.
Zaliczenie w formie: ustny sprawdzian wiedzy, obserwacja

Forma zaliczania przedmiotu:
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i ocena wykonania zadania praktycznego
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

125

125

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: prezentacja , zadanie praktyczne
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatrorium
KW1

Bezpieczeństwo narodowe -treść i składniki. Rola i zadania zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

KW2

Strategia. Treść i znaczenie strategii. Podstawowe pojęcia strategii. Studia strategiczne.
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KW4

Planowanie strategiczne dla bezpieczeństwa narodowego. Analiza strategiczna. Definiowanie celów
strategicznych. Prognozowanie strategiczne. Metody prognozowania.
Decyzje strategiczne. Warunki decydowania. Metody decydowania w środowisku strategicznym.

KW5

System bezpieczeństwa narodowego. Struktura, funkcje i zadania systemu bezpieczeństwa narodowego.

KW6

Koncepcje europejskich strategii bezpieczeństwa i ich znaczenie dla strategii bezpieczeństwa narodowego
Polski. Znaczenie strategicznej koncepcji NATO dla bezpieczeństwa narodowego Polski.
Analiza strategiczna. Metody analizy środowiska. Atrybuty środowiska strategicznego. Identyfikacja wyzwań i
zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego. Metody prognozowania w środowisku strategicznym. Decydowanie
strategiczne. Fazy procesu decyzyjnego. Warunki decydowania. Modele decydowania. Użycie teorii gier dla
podejmowania decyzji strategicznych.
System bezpieczeństwa. Elementy systemu bezpieczeństwa narodowego. Determinanty funkcjonowania
systemu bezpieczeństwa. System ochrony infrastruktury krytycznej państwowej i transgraniczniej i jego
znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego.

KW3

KW7

KW8

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

K_W03
K_W15
K_W16
Kod wg KEK:

K_U01

K_U03

K_U10

Kod wg KEK:

K_K03

K_K05

Wiedza:

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
posiada wiedzę dotyczącą podstaw i znaczenia procesów
restrukturyzacyjnych i odnowy strategicznej organizacji
zna podstawowe strategie zmieniania i rozwoju systemów
społecznych (w szczególności na poziomie organizacji)
Umiejętności:
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 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 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

Kod KRK:

S2A_W01,S2
A_W02,
S2A_W03
S2A_W08
S2A_W08,
S2A_W09

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
ustny sprawdzian
wiedzy
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U07,
S2A_U04

ustny sprawdzian
wiedzy
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_K02,
S2A_K05,
S2A_K03,
S2A_K07
S2A_K01,
S2A_K06,
S2A_K02

ustny sprawdzian
wiedzy
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego,
aktywnośc na
zajęciach
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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
Zapoznanie studentów z procesami i metodami planowania strategicznego w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa
narodowego.
Wiedza
Student powinien definiowac i objasniac etapy,procesy i metody planowania strategicznego w zakresie
bezpieczenstwa narodowego.
Umiejetnosci
Student powinien umiec wykorzystac metody planowania strategicznego w procesie kształtowania
strategii bezpieczenstwa narodowego. Student umie analizowac czynniki srodowiska strategicznego i identyfikować
wyzwania i zagrozenia dla bezpieczenstwa narodowego.
Kompetencje społeczne:
Student nabędzie zdolności do uczestnictwa w procesie planowania strategicznego. Rozumie znaczenie samodzielnego,
zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy w zakresie strategicznych uwarunkowań
bezpieczeństwa narodowego.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. J. Baylis, J. Wirtz, C.S. Gray, E. Cohen (red.), Strategia we współczesnym świecie, Wydawnictwo UJ, Kraków
2009.
2. R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne: koncepcje, metody, AE, Wrocław 2007.
3. A. Dawidczyk, Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem, WSHE, Łódź 2006.
4. R. Kuźniar, Strategia państwowa, Akademia Dyplomatyczna MSZ, Warszawa 2004.
5. Strategia bezpieczeństwa narodowego, MON, Warszawa, 2007.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Parlament Europejski — Europejska strategia bezpieczeństwa i EPBiO, Bruksela, 2009, PE
2. Parlament Europejski — Strategia bezpieczeństwa, Bruksela, 2010, PE
3. Parlament Europejski — Europejska strategia bezpieczeństwa, Bruksela, 2003, PE
Inne materiały dydaktyczne: materiały Biura Bezpieczeństwa Narodowego
1.3.15. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie

Nazwa specjalności:

Zarządzanie studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

specjalnościowy
fakultatywny

Rok: II

Semestr: III lub IV

Rok: II

Data aktualizacji sylabusu: 10.05.2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Nietacjonarne: 1

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

SP-3–ZO-BZK

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Kod przedmiotu:

ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Brak
Konwersatorium , dyskusja, metody aktywizujące.
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
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technik kształcenia na odległość:

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

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: ustny sprawdzian wiedzy, obserwacja
i ocena wykonania zadania praktycznego
Katedra Bezpieczenstwa Narodowego
dr inż. Grzegorz Lisowski

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

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

125

125

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: prezentacja , zadanie praktyczne
8.
9.
10.
SUMA:
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III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1

Podstawy modelowania systemowego sytuacji konfliktowych i kryzysowych.

KW2

Analiza i ocena ryzyka. Miary ryzyka. Metody ewaluacji ryzyka. Identyfikacja czynników ryzyka sytuacji
kryzysowych, hierarchizacja ryzyka

KW3

Model zarządzania ryzykiem: funkcje analityczno-ocenowe i planistyczno-kontrolne. Modele sytuacji
kryzysowej. Modele sytuacji konfliktowych.

KW4

Zalety i wady wybranych metod Risk Management

KW5
KW6

Ocena ryzyka zagrożeń terrorystycznych (metodyka i przykłady). Organizacja systemu wczesnego ostrzegania
o zagrożeniach.
Zastosowanie metody teorii gier. Ewaluacja ryzyka.

KW7

Metody jakościowego pomiaru ryzyka. Metody ilościowego pomiaru ryzyka

KW8

Identyfikacja czynników ryzyka w sytuacji konfliktowych, hierarchizacja ryzyka. Identyfikacja i klasyfikacja
ryzyka. Percepcja zagrożeń (ryzyka). Zasady monitorowania i kontroli ryzyka.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W11

K_W12

Kod wg KEK:

K_U01

K_U06

Kod wg KEK:

K_K03

K_K05

Wiedza:

Kod KRK:

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

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

S2A_W06

ustny sprawdzian
wiedzy
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U02,
S2A_U03

ustny sprawdzian
wiedzy
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_K02,
S2A_K05,
S2A_K03,
S2A_K07

ustny sprawdzian
wiedzy
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego,
aktywnośc na

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

Kompetencje społeczne:
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

S2A_W06

S2A_K01,
S2A_K06,
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umiejętności profesjonalnych w warunkach
integracyjnych w Europie i globalizacji

procesów

zajęciach

S2A_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):
Cele: Celem nauczania przedmiotu jest nabycie zasad myślenia o zarządzaniu bezpieczenstwem w kategoriach
niepewności i ryzyka. Wskazanie na rolę systemowego ujęcia sytuacji konfliktowych i kryzysowych.
Wiedza: Znajomość teoretycznych podstaw teorii ryzyka oraz podstawowych metod zarządzania ryzykiem, kluczowe
Modele i techniki stosowane w analizie i ocenie ryzyka, główne obszary występowania ryzyka, jego uwarunkowania
oraz skutki, metody jakościowe ilościowe analizy i oceny ryzyka. Zapoznanie sie z ryzykiem w systemach zarządzania
bezpieczeństwem. Podstawowe narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie ryzykiem.
Umiejętności: Właściciwe identyfikowanie obszarów ryzyka w systemach bezpieczeństwa, posługiwanie się
podstawową terminologią z zakresu zarządzania ryzykiem. Stosowanie metod klasyfikacji i ewaluacji ryzyka,
analizowanie efektów materialnych i niematerialnych skutków wystąpienia ryzyka. Tworzenie scenariuszy awaryjnych
w przypadku wystąpienia ryzyka.
Kompetencje społeczne: Pobudzenie do samodzielnej analizy efektywności przedsięwzięć w sytuacjach zagrożeń.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. P. Sienkiewicz, Analiza systemowa, Bellona, Warszawa 1995.
2. T. T. Kaczmarek, G. Ćwiek, Ryzyko kryzysu a ciągłego działania, Difin Warszawa 2009.
3. A. Damodaran, Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, WAiP, Warszawa 2009.
4. T.T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin , Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. J. Wolanin, Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju. DANMAR, Warszawa 2005.
Inne materiały dydaktyczne: studia przypadków.

1.3.16. Logistyka bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Logistyka bezpieczeństwa i sytuacji
kryzysowych

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

Rodzaj modułu

Kod przedmiotu:

SP-4–ZO-BZK

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy
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polski

kształcenia:

fakultatywny

Rok: II

Semestr: III lub IV

Rok: II

Data aktualizacji sylabusu:

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

ECTS (zajęcia praktyczne):

Nietacjonarne: 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:

Niestacjonarne:

Brak
Konwersatorium , dyskusja, metody aktywizujące.
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: ustny sprawdzian wiedzy, obserwacja
i ocena wykonania zadania praktycznego
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego
dr inż. Grzegorz Lisowski

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
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Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów

129

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

20

50

25

25

125

125

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: prezentacja, zadanie praktyczne
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1
KW2

KW3

KW4

KW5
KW6
KW7
KW8

Przedmiot i zakres logistyki bezpieczenstwa - logistyczne wymiary bezpieczeństwa klasyfikacja form logistyki
bezpieczeństwa.
Zaleznosci logistyki bezpieczenstwa i gospodarki obronnej - logistyczne problemy bezpieczenstwa,
gospodarcze podstawy logistyki bezpieczeństwa panstwa, związki logistyki bezpieczenstwa z gospodarką
obronną, strategia logistyki bezpieczenstwa w systemach bezpieczeństwa państwa.
Logistyka procesów gospodarczych w bezpieczenstwie - procesy gospodarcze - a bezpieczenstwo, organizacja
zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego podmiotu organizacyjnego, podstawy teorii logistyki zarzadzania
kryzysowego, zasady gospodarowania potencjałem logistycznym struktur bezpieczenstwa.
Struktura i organizacja zintegrowanych systemów logistycznych w bezpieczeństwie - procesy pozyskiwania i
integracji potencjału logistycznego na poziomie słuzby, zasady projektowania nowoczesnych rozwiazan
informatycznych w logistyce bezpieczenstwa, zasady redukcji czasu operacyjnego w działaniach
logistycznych).
Logistyka bezpieczenstwa w administracji publicznej i samorzadowej - logistyka urzedu wojewódzkiego i w
strukturach administracji zespolonej, logistyka starostwa powiatowego, logistyka urzedu miasta, gminy.
Systemy logistyczne w słuzbach bezpieczenstwa i ratownictwa RP - logistyka Policji, logistyka Państwowej
Straży Pożarnej, logistyka Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Systemy logistyczne sił zbrojnych RP (misja i cele logistyki wojskowej, zasady wykorzystania logistyki
wojskowej na potrzeby sytuacji kryzysowych w kraju).
Procedury zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych- logistyczne zespoły zarządzania
kryzysowego, dkomumentacja procesu zarządzania logistycznego. Zasady opracowywania dokumentów
logistycznych.
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_W09

zna podstawowe współczesne koncepcje pracy zespołowej
zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji

S2A_W04
S2A_W06

ustny sprawdzian
wiedzy
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U03,

ustny sprawdzian
wiedzy
obserwacja i
ocena wykonania
zadania

K_W13

Kod wg KEK:

K_U01
K_U08

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
umie, w wybranym zakresie, projektować i stosować w
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zarządzaniu mierniki dokonań przedsiębiorstwa/organizacji
Kompetencje społeczne:

Kod wg KEK:

S2A_U06
Kod KRK:

praktycznego
Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
ustny sprawdzian
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i S2A_K05,
wiedzy
K_K03
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, S2A_K03,
obserwacja i
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych S2A_K07
ocena wykonania
podejmowanych działań
zadania
praktycznego,
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku S2A_K01,
aktywność na
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy S2A_K04
K_K04
zajęciach
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
* 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: Dostarczenie studentom wiedzy związanej z funkcjonowaniem logistyki bezpieczeństwa w strukturach
organizacyjnych administracji państwowej i służb bezpieczeństwa państwa. Rozwiniecie u studentów umiejętności
swobodnego identyfikowania problematyki logistycznej z obszaru bezpieczeństwa i jej wpływu na zabezpieczenie
potrzeb materiałowych i informacyjnych ludności i instytucji podczas sytuacji kryzysowych lub innych zagrożeń.
Przygotowanie do działań w zakresie organizacji zaopatrzenia i świadczenia usług specjalistycznych i socjalno
bytowych na rzecz ludności poszkodowanej, zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych. Zapoznanie z
zasadami organizacji zaopatrzenia i pomocy dla poszkodowanej ludności.
Wiedza: Student definiuje i rozumie podstawowe pojecia i zasady z zakresu logistyki oraz definiuje zasadnicze cechy:
rzeczy, zdarzeń, procesów, struktur, funkcji charakterystycznych dla systemu bezpieczeństwa państwa oraz instytucji
wchodzących w jego skład. Określa podstawowe czynniki opisujące uczestników zdarzeń/sytuacji o charakterze
zagrożeń w odniesieniu do różnych rodzajów bezpieczeństwa. Potrafi scharakteryzowac podstawowe mechanizmy
organizacji zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych, objasnia istote procesów zachodzacych w
łancuchu logistycznym.
Umiejętności: Student potrafi systematyzować informacje, oraz dokonuje samodzielnej interpretacji zjawisk
bezpieczeństwa dla potrzeb rozwiązywania prostych problemów z zakresu bezpieczeństwa. Analizuje przykładowe
rozwiazania konkretnych problemów logistycznych i proponuje w tym zakresie odpowiednie działania
Kompetencje społeczne: Wykazuje zrozumienie i wrażliwość na oczekiwania i potrzeby ludności poszkodowanej
w wyniku sytuacji kryzysowych. Posiada zdolność do pracy w zespole zadaniowym, docenia znaczenie kooperacji w
organizacji zabezpieczenia logistycznego.Student wie jak kreować, wspierać i wykorzystać zachowania przedsiębiorcze
swoje i członków organizacji.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. A. Szymonik, Logistyka w bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2010.
2. K. Ficoń, Logistyka kryzysowa - procedury, potrzeby, potencjał, Bel Studio, Warszawa 2011.
3. W.Nowak, E. Nowak, Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logistycznego,
SWSPiZ, Łódź-Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. P. Górski, T. Jałowiec, Logistyka w sytuacjach krzysowych, AON, Warszawa 2010.
2. W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarzadzanie w sytuacjach krzysowych, AON,Warszawa 2010.
Inne materiały dydaktyczne:

1.3.D Zarządzanie organizacjami – specjalizacja Zarządzanie publiczne
1.3.17. Marketing terytorialny
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu

Marketing terytorialny

Kod przedmiotu:
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(modułu)

SP-1–ZO-ZP
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: II

Semestr: III/ IV

Zarządzanie studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy,
fakultatywny
Data aktualizacji sylabusu: 30.05.2012

ECTS: 5

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:

Niestacjonarne:

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania i marketingu
oraz samorządu terytorialnego
Konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnej
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: obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za
przedmiot:

Katedra Zarządzania

Osoba koordynująca przedmiot:

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:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium
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Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

132

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
akademickim

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

125

125

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: prezentacja , zadanie praktyczne
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1
KW2

Istota, ewolucja i współczesne koncepcje marketingu. Marketing terytorialny ogólna koncepcja i
doświadczenia praktyczne
Rola marketingu terytorialnego w zarządzaniu jednostką przestrzenną

KW4

Terytorialny marketing wewnętrzny i zewnętrzny, otoczenie jednostki terytorialnej, adresaci,
segmentacja
Założenia terytorialnego marketingu-mix. Promocja i cena jako element marketingu mix

KW5

Ludzie jako przedmiot i podmiot działań marketingu terytorialnego

KW6

Proces planowania marketingowego, analiza SWOT, strategia marketingowa

KW7

Rola badań marketingowych w zarządzaniu jednostką przestrzenną

KW8

Rola marketingu w strategii rozwoju gminy, miasta, regionu

KW3

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Kod wg
KEK:
K_W06
K_W12
K_W13

Kod wg
KEK:
K_U02

Wiedza:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

zna istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego
zna wybrane specjalistyczne metody badań w
poszczególnych obszarach działalności organizacji
zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody
pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji

S2A_W03

Rozwiązanie
zadania
praktycznego lub
projektowego

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_U01,
S2A_U02

Rozwiązanie
zadania
praktycznego lub

posiada
umiejętności
pogłębionej
obserwacji
wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich
analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych

S2A_W06
S2A_W06
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K_U06

K_U11

Kod wg
KEK:
K_K02

K_K05

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 umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji i
krytycznej oceny możliwych wariantów strategii
organizacji
Kompetencje społeczne:
jest
przygotowany
do
prowadzenia
debaty,
przekonywania i negocjowania w imię osiągania
wspólnych celów
rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy
oraz umiejętności profesjonalnych w warunkach
procesów integracyjnych w Europie i globalizacji

projektowego
S2A_U02,
S2A_U03

S2A_U07,S2
A_U03

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_K02,
S2A_K03

Obserwacja i
ocena
wykonanych
zadań
praktycznych,
dyskusja, ocena
aktywności na
zajęciach

S2A_K01,
S2A_K06,
S2A_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):
Cele
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi elementami marketingu terytorialnego. Po
ukończeniu przedmiotu student powinien poznać instrumenty stosowane przez gminy wiejskie, miasta i
regiony w celu poprawy ich pozycji konkurencyjnej oraz rozwoju oraz rolę i znaczenie działań promocyjnych
dla rozwoju jednostek terytorialnych.
Wiedza
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien poznać istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego, znać wybrane specjalistyczne metody badań w poszczególnych obszarach
działalności organizacji samorządowych, a także znać wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji jednostek terytorialnych
Umiejętności
Student powinien posiadać umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji
oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i
metodycznych, umieć dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i
obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności, posiąść
umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii organizacji
jednostek terytorialnych.
Kompetencje społeczne
Student jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania
wspólnych celów, rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów integracyjnych w Europie i
globalizacji.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Szromnik A., Marketing terytorialny, Wolters Kluwer – OFICYNA ,Warszawa 2007
2. Michalski E, Marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003
3. Markowski T. (red.), Marketing terytorialny, Studia tom CXII, Komitet
Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2002
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Kotler Ph., Trias de Bes F., Marketing lateralny, PWE, Warszawa 2004

Przestrzennego
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2. Domański B., Region a relacje władzy – przypadek województwa śląskiego [w:] I. Sagan,
M. Czepczyński (red.), Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Uniwersytet Gdański,
Katedra Geografii Ekonomicznej, Gdańsk 2003
3. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy,
PWE, Warszawa 2006
Inne materiały dydaktyczne:
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1.3.18. Przekształcenia organizacyjno prawne w sektorze publicznym
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Przekształcenia organizacyjno-prawne w
sektorze publicznym

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: IV

Zarządzanie studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy,
fakultatywny
Data aktualizacji sylabusu: 15.05.2012

ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

SP-2–ZO-ZP

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Kod przedmiotu:

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 zaliczania przedmiotu:

Niestacjonarne: 1

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania, administracji i
gospodarki publicznej
Konwesatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
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: obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za
przedmiot:

Katedra Zarządzania

Osoba koordynująca przedmiot:

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:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

16

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

10

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Inna forma (jaka):

Inna forma (jaka):
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RAZEM:

63

RAZEM:

28

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

97

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

63

28

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

15

125

125

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: prezentacja , zadanie praktyczne
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1

Sektor publiczny i jego zadania

KW2

Przekształcenia organizacyjno-prawne w sektorze publicznym. Bariery przekształceń.

KW3

Pojęcie, zakres i znaczenie sektora użyteczności publicznej w gospodarce

KW4

Warunki monopolu naturalnego

KW5

Formy organizacyjno-prawne realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej

KW6

Przesłanki przekształceń strukturalno – własnościowych. Budowa warunków rynkowych.

KW7

Deregulacja w gospodarce lokalnej i regionalnej

KW8

Agencje regulacyjne

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

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 kluczowe przepisy prawa krajowego oraz
rozporządzenia, dyrektywy i zalecenia Unii
Europejskiej regulujące funkcjonowanie organizacji

S2A_W01,S
2A_W02

Rozwiązanie zadania
praktycznego lub
projektowego

S2A_W07
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K_W15

Kod wg
KEK:
K_U01

K_U06

K_U10

Kod wg
KEK:
K_K01

K_K04

wybranych sektorów oraz funkcjonowanie jednolitego
rynku europejskiego
posiada wiedzę dotyczącą podstaw i znaczenia
procesów restrukturyzacyjnych i odnowy strategicznej
organizacji

S2A_W08

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
Kompetencje społeczne:
jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach
międzynarodowych, w szczególności europejskich
przedsiębiorstw i instytucji
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w
środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania
swojej wiedzy osobom nie będącym specjalistami w
zakresie zarządzania

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08

Metoda (forma)
weryfikacji
Rozwiązanie zadania
praktycznego lub
projektowego

S2A_U02,
S2A_U03

S2A_U07,
S2A_U04

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_K01,
S2A_K02

Obserwacja i ocena
wykonanych zadań
praktycznych,
dyskusja, ocena
aktywności na
zajęciach

S2A_K01,
S2A_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?
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):.
Cele
Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowej wiedzy związanej z procesami przekształceń
strukturalnych w sektorze publicznym, przekształceń organizacyjno-prawnych
Wiedza
Po zakończeniu zajęć student powinien poznać warunki i formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej
w sektorze publicznym, zrozumieć przyczyny przekształceń, znać cele, metody, narzędzia, efekty i skutki
przekształceń organizacyjno-prawnych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
Umiejętności
Student powinien nabyć umiejętność analizowania procesów przekształceniowych w gospodarce, posiadać
umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk
o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością), potrafić uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji
strategicznych oraz proponować niektóre procedury rozstrzygnięć z wykorzystaniem wybranych zaawansowanych
metod i narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji
Kompetencje
Student jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach międzynarodowych, w szczególności europejskich
przedsiębiorstw i instytucji, posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim
oraz przekazywania swojej wiedzy osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
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V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

1. Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa
2005

2. Kawka I., Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2006

3. Wojciechowski E., Refleksje na temat rządzenia, Difin, Warszawa 200
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Jarosz M.(red.),10 lat prywatyzacji bezpośredniej, PAN, Warszawa 2000
2. Lipowski A, Procesy restrukturyzacji w przedsiębiorstwach przemysłowych [w:] Restrukturyzacja
przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej pod redakcją E. Mączyńskiej,
Warszawa, 2001
3. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2012
Inne materiały dydaktyczne:
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1.3.19. Wybrane problemy decyzyjne w organizacjach publicznych
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Wybrane problemy decyzyjne w organizacjach
publicznych

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie,
studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Specjalnościowy
fakultatywny

Rok: II

Semestr: III

ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie
wiedzy oraz umiejętności:

SP-3–ZO-ZP

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:

Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

Data aktualizacji sylabusu: 1.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Student zna podstawowe składniki organizacji należących do różnych
sektorów. Ma podstawową wiedzę na temat roli procesów
cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji. Ma elementarne
umiejętności identyfikacji uwarunkowań i kryteriów rozwiązywania
typowych problemów organizacji Posiada podstawowe umiejętności
efektywnego i skutecznego zarządzania powierzonymi zasobami
ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu
wykonania zadań.

Forma prowadzenia zajęć i metody
dydaktyczne:

Konwersatorium z wykorzystaniem metod multimedialnych,
dyskusja w oparciu o wybraną literaturę oraz warsztatowe techniki
pracy (praca zespołowa, kwestionariusze, studia przypadków)

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.
Zaliczenie w formie: pisemnej, praca na zajęciach

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

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
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Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

125

125

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: prezentacja , zadanie praktyczne
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1

Pojęcie decyzji – wprowadzenie do problemu podejmowania decyzji.

KW2

Rodzaje decyzji organizacyjnych i ich rodzaje.

KW3

Rola decydenta w organizacji publicznej.

KW4

Proces decyzyjny w organizacji publicznej.

KW5

Kontrola w decyzjach organizacyjnych.

KW6

Rola konfliktu w podejmowaniu decyzji w organizacji publicznej.

KW7

Komunikacja w organizacji publicznej. Wpływ stresu na podejmowanie decyzji i stresogenność
decyzji organizacyjnych.
Problemy decyzyjne w organizacji publicznej w praktyce – przykłady organizacji publicznej.

KW8
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IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg KEK:

K_W04

K_W05

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
Umiejętności:

Kod wg KEK:

Kod
KRK:

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

S2A_W01,
S2A_W02

Test wiedzy

S2A_W02,
S2A_W06

Kod
KRK:

K_U01

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08

K_U10

Potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji
strategicznych oraz proponować niektóre procedury
rozstrzygnięć z wykorzystaniem wybranych metod i narzędzi
wspomagających procesy podejmowania decyzji

S2A_U07,
S2A_U04

Metoda
(forma)
weryfikacji
Zadanie
praktyczne lub
projektowe

Kompetencje społeczne:
Kod wg KEK:

Kod
KRK:

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

K_K04

posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania

S2A_K01,
S2A_K04

Metoda
(forma)
weryfikacji
Obserwacja i
ocena
wykonania
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
Celem kształcenia jest przygotowanie do samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów w
złożonych sytuacjach decyzyjnych występujących w organizacji publicznej. Przedmiot obejmuje zagadnienia
związane z procesem podejmowania decyzji i jego wpływu na efektywne funkcjonowanie organizacji
publicznych. Omawiane zagadnienia mają związek z problemami decyzyjnymi występującymi w organizacji
publicznej.
Wiedza
Student potrafi samodzielnie identyfikować problemy decyzyjne w kontekście wiodących ujęć teoretycznych z
zakresu zarządzania, potrafi przewidzieć skutki procesu podejmowania decyzji w skali instytucji.
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Umiejętności
Student posiada umiejętność stosowania wiedzy z zakresu zarządzania w procesie decyzyjnym, potrafi określić
determinanty procesu podejmowania decyzji, Potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji
strategicznych z punktu widzenia organizacji publicznej.
Kompetencje
Student jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w organizacji
publicznych, posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji oraz przekazywania
swojej wiedzy, potrafi proponować niektóre procedury rozstrzygnięć z wykorzystaniem wybranych metod i
narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. B. Kożuch, Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, PLACET, Warszawa 2004.
2. J. Penc, Decyzje menedżerskie, C.H. Beck. Warszawa 2001.
3. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
4. B.R. Kuc, Kontrola i audyt w sektorze publicznym, Wyd. menedżerskie PTM, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. B.R. Kuc, Kontoling narzędziem wczesnego ostrzegania. Wyd. menedżerskie PTM, Warszawa 2006.
2. J. Penc, Kreatywne kierowanie. Organizacja i kierownik jutra. Rozwiązywanie problemów kadrowych,
PLACET, Warszawa 2000.
3. N. Ogińska-Bulik, Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – konsekwencje – zapobieganie,
Difin, Warszawa 2006.
Inne materiały dydaktyczne:
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1.3.20. Kierownik w organizacji publicznej
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kierownik w organizacji publicznej

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie,
studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Specjalnościowy
fakultatywny

Rok: II

Semestr: III

ECTS: 5

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:

SP-4–ZO-ZP

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:

Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

Data aktualizacji sylabusa: 1.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Student/Słuchacz: Zna podstawowe składnik i organizacji należących
do różnych sektorów. Ma podstawową wiedzę na temat roli procesów
cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym
dotyczących współczesnych organizacji. Ma elementarne umiejętności
identyfikacji uwarunkowań i kryteriów rozwiązywania typowych
problemów organizacji Posiada podstawowe umiejętności efektywnego
i skutecznego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi,
materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań.
Konwesatorium z wykorzystaniem metod multimedialnych, dyskusja
w oparciu o wybraną literaturę oraz warsztatowe techniki pracy (praca
zespołowa, kwestionariusze, 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 w formie: pisemnej, praca na zajęciach
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
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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

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

125

125

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: prezentacja , zadanie praktyczne
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1

Rola decyzji kierowniczych w efektywnym funkcjonowaniu organizacji publicznych.

KW2

Typologia decyzji kierowniczych w organizacji publicznej.

KW3
KW4

Menedżer jako decydent w organizacji publicznej. Cechy kierownika warunkujące efektywność
funkcjonowania organizacji publicznych.
Warunki pewności, niepewności i ryzyka w organizacji publicznej.

KW5

Sprawowanie władzy w strukturach organizacyjnych.

KW6

Przywództwo w organizacjach publicznych.

KW7

Sprawowanie funkcji kierowniczych w organizacji publicznej.
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KW8

Rola kierownika w realizacji zadań w zespole.

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 *]
Test wiedzy

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

K_W05

zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji
i konkurencji między systemami gospodarczymi i
organizacjami

S2A_W02,
S2A_W06

Umiejętności:
Kod wg KRK:

Kod KEK:

K_U01

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08

K_U02

Posiada umiejętność pogłębionej obserwacji wybranych
zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i
interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych
ujęć teoretycznych i metodycznych

S2A_U01,
SA2_U02

K_U10

Potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji
strategicznych oraz proponować niektóre procedury
rozstrzygnięć z wykorzystaniem wybranych metod i narzędzi
wspomagających procesy podejmowania decyzji

S2A_U07,
S2A_U04

Metoda
(forma)
weryfikacji
Zadanie
praktyczne lub
projektowe

Kompetencje społeczne:
Kod wg KRK:

Kod KEK:

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

K_K04

posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania

S2A_K01,
S2A_K04

Metoda
(forma)
weryfikacji
Obserwacja i
ocena
wykonania
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):
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z rolą kierownika w organizacji publicznej, jego wpływu na
funkcjonowanie organizacji publicznych. Omawiane zagadnienia mają związek z menedżerem i jego
umiejętnościami dla prawidłowej działalności organizacji.
Cele
Celem kształcenia jest uświadomienie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji kierowniczych oraz
przygotowanie do samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów w złożonych sytuacjach
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decyzyjnych występujących w organizacji publicznej.
Wiedza
Zna rolę jaką pełni menedżer w organizacji w wielu aspektach jej funkcjonowania Student potrafi samodzielnie
identyfikować problemy decyzyjne w kontekście wiodących ujęć teoretycznych z zakresu zarządzania, potrafi
przewidzieć skutki procesu podejmowania decyzji w skali instytucji.
Umiejętności
Student posiada umiejętność stosowania wiedzy z zakresu zarządzania w procesie decyzyjnym, potrafi określić
determinanty procesu podejmowania decyzji. Posiada umiejętności menedżerskie pomocne w prawidłowym
kierowaniem organizacją.
Kompetencje
Student jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje i jakie mogą być ich skutki dla organizacji
publicznej, potrafi samodzielnie podejmować decyzje strategiczne, ale także jest przygotowany do tworzenia i
uczestniczenia w pracy zespołów w organizacji publicznych oraz przekazywania swojej wiedzy, potrafi proponować
niektóre procedury rozstrzygnięć z wykorzystaniem wybranych metod i narzędzi wspomagających procesy
podejmowania decyzji, jest świadomy roli jaką pełni menedżer w organizacji
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:
J. Penc, Kreatywne kierowanie. Organizacja i kierownik jutra. Rozwiązywanie problemów kadrowych,
PLACET, Warszawa 2000.
2. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
3. M.J. Hatch, Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. J. Penc, Decyzje menedżerskie, C.H. Beck. Warszawa 2001.
2. B. Kożuch, Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, PLACET, Warszawa 2004.
Inne materiały dydaktyczne:
1.
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1.3.E Zarządzanie organizacjami – specjalizacja Zarządzanie ochroną zdrowia
1.3.21. Przekszatałcenia systemowe w ochronie zdrowia
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Przekształcenia systemowe w ochronie
zdrowia

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Katedra Zarządzania

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: III
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:

SP-1–ZO-ZOZ

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

Zarządzanie,
studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy
fakultatywny
Data aktualizacji sylabusa: 1.05.2012

ECTS: 5

ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Podstawowa wiedza z zakresu organizacji i zarządzania w
tym w ochronie zdrowia
Konwesatorium 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.
Zaliczenie w formie testowej, zadanie projektowe
Katedra Zarządzania
dr Dominika Cichońska

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:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

125

125

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: prezentacja , zadanie praktyczne
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1
KW2

KW3

KW4

KW5

Charakterystyka systemu ochrony zdrowia – uwarunkowania ideologiczne i polityczne. Pozapolityczne
uwarunkowania charakteru i kształtu systemu ochrony zdrowia.
Rozwój społeczno-ekonomiczny a zmiany/przekształcenia w systemie ochrony zdrowia. Wpływ postępu
technologicznego i globalizacji na systemu ochrony zdrowia – zmiany klimatyczne, szybkość
rozprzestrzeniania się chorób, pandemie, zmiany w przemyśle farmaceutycznym (koncentracja, zmiany w
alokacji produkcji, koszty badań i rozwoju), zmiany w trybu życia – choroby cywilizacyjne.
Organizacja ochrony zdrowia w Polsce. Sytuacja podmiotów działalności leczniczej i ich podmiotów
tworzących. Organizacja ochrony zdrowia w wybranych krajach UE a wyzwania przyszłości.
Socjomedyczne aspekty zdrowia. Potrzeby pacjenta a możliwości ich zaspokojenia.
Efektywność funkcjonowania systemów ochrony zdrowia na świecie. Kluczowe wskaźniki efektywności
(ang. Key Performance Indicators) stosowane do pomiaru efektywności i wydajności systemu ochrony
zdrowia - wskaźniki RAND, OECD, WHO, UE.
Plan B („Ratujemy polskie szpitale”) jako przykład przekształceń systemu ochrony zdrowia w Polsce. Istota
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KW6
KW7

KW8

i cele planu. Zadłużenie szpitali, a sposób ich zarządzania. Case study – korzyści z przystąpienia do
programu, harmonogram realizacji, niezbędne dokumenty, problemy przy realizacji programu.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Skutki zmian dla systemu ochrony zdrowia.
Nadzór i kontrola – nowe role jednostek samorządu terytorialnego.
Przegląd nowych tendencji w zakresie inwestycji w ochronie zdrowia na świecie i w UE – propozycje dla
Polski. Regulacja rynku świadczeń w ochronie zdrowia w UE i w Polsce. Regulacje prawne w zakresie
reklamy usług w ochronie zdrowia oraz produktów leczniczych.
Algorytmy dostosowywania ryzyka zdrowotnego służące lepszej jakości, efektywności i solidarności
systemów ochrony zdrowia. Zapobieganie negatywnej selekcji.

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

zna znaczenie wybranych doktryn gospodarczych i koncepcji
organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych i
społecznych na rozszerzonym poziomie
posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych
systemów
społecznych,
środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
zna wybrane skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i
zarządcze zjawisk kulturowych w skali organizacji i instytucji (w
kontekście wiodących ujęć teoretycznych właściwych dla
dyscypliny zarządzanie)
Umiejętności:

S2A_W01

Test wiedzy

K_W03

K_W04

Kod wg
KRK:
K_U05

K_U06

Kod KEK:

Student umie identyfikować i formułować wybrane problemy
badawcze pozwalające na analizę niektórych złożonych procesów
i zjawisk w skali organizacji, gospodarki narodowej, a także w
skalach: międzynarodowej i globalnej
Student 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
Kompetencje społeczne:

Kod wg
KEK:
K_K03

S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W03
S2A_W01,
S2A_W02

S2A_U02,
S2A_U03

Test wiedzy

S2A_U02,
S2A_U03

Kod KRK:

Student 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

Metoda
(forma)
weryfikacji

S2A_K02,
S2A_K05,
S2A_K03,
S2A_K07

Metoda
(forma)
weryfikacji
Zadanie
projektowe,
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):

150

Cele
Kształcenie ma na celu zapoznanie studentów z metodami stosowanymi do analizy systemów ochrony zdrowia –
podejście systemowe do analizy systemów ochrony zdrowia i zachodzących w nim interakcje między pacjentem –
płatnikiem – zakładem opieki zdrowotnej.
Wiedza
Student posługuje się terminologią nauk ekonomicznych i społecznych w zakresie doktryn gospodarczych i
koncepcji organizacji ochrony zdrowia. Zna uwarunkowania ideologiczne, polityczne i pozapolityczne charakteru i
kształtu systemu ochrony zdrowia. Potrafi scharakteryzować sytuację podmiotów działalności leczniczej i ich
podmiotów tworzących, w tym zasady przekształceń własnościowych w ochronie zdrowia.

Umiejętności
Student umie identyfikować i formułować problemy badawcze pozwalające na analizę sytuacji podmiotów
leczniczych oraz ich otoczenia (w tym podmiotów tworzących) w ochronie zdrowia. Potrafi dokonać
doboru odpowiednich metod i narzędzi do ich opisu oraz analizy.
Kompetencje
Student dzięki przygotowaniu projektów z zakresu przekształceń systemowych w ochronie zdrowia jest
przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz rozumie
znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych
podejmowanych działań.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony
zdrowia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010
2. Holly R. (red), Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo-Wschodniej – początek drogi, Krajowy Instytut
Ubezpieczeń, Warszawa 2001
3. Holly R., Suchecka J. (red.), Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka
finansowa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi/Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Łódź-Warszawa 2009
4. Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo
Cedetu, Warszawa 2004
5. Zarządzanie Zmianą społeczną w ochronie zdrowia w Polsce – część I, Polityka Zdrowotna, Journal of Health
Policy, Insurance and Management. Grudzień 2011
6. Zarządzanie Zmianą społeczną w ochronie zdrowia w Polsce – część II, Polityka Zdrowotna, Journal of Health
Policy, Insurance and Management. Marzec 2012
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Georgieva L., Laaser U., Tavanxhi N., Burazeri G., Socio-Economic Factors – Key Determinants Of Health,
Health Determinants in the Scope of New Public Health, A Handbook for Teachers, Researchers and Health
Professionals, Hans Jacobs Publishing Company, Lage 2005
2. Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa
2010
3. Roemer M. I., National Health Systems of the World, vol. I, II, Oxford University Press, NY, Oxford 1993
4. Thomson S., Mossialos E., Foubister T., Financing Health Care in the European Union. Challenges and Policy
Response, World Health Organization 2006
Inne materiały dydaktyczne: studia literaturowe opisujące reformy systemu ochorny zdrowia
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1.3.22. Restrukturyzacja w podmiotach prowadzących działalność leczniczą
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Restrukturyzacja w podmiotach prowadzących Kod przedmiotu:
SP-2–ZO-ZOZ
działalność leczniczą

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Katedra Zarządzania

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Zarządzanie,
studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy
fakultatywny
Data aktualizacji sylabusa: 1.05.2012

ECTS: 5

ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Podstawowa wiedza z zakresu organizacji i zarządzania w
tym w ochronie zdrowia. Uwarunkowania systemowe
działalności podmiotów prowadzących działalność
leczniczą

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.
Konwesatorium z prezentacjami multimedialnymi

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Forma zaliczania przedmiotu:

Zaliczenie w formie testowej, zadanie projektowe
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Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Katedra Zarządzania
dr Dominika Cichońska

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

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

125

125

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: prezentacja , zadanie praktyczne
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1
KW2
KW3

Podmiot leczniczy (zakład opieki zdrowotnej) w polskim systemie ochrony zdrowia. Ocena sytuacji
ekonomicznej. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania podmiotów leczniczych.
Finansowanie podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Analiza równowagi (nierównowagi) w
sektorze zdrowotnym
Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia.
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KW4

KW5
KW6
KW7

KW8

Restrukturyzacja podmiotów leczniczych jako warunek i przetrwania i rozwoju. Restrukturyzacja a
reorganizacja, controlling i reengenering. Warunki skutecznej restrukturyzacji podmiotów leczniczych. Cele
restrukturyzacji. Restrukturyzacja opieki zdrowotnej w wymiarze regionalnym i lokalnym.
Obszary restrukturyzacji w placówkach ochrony zdrowia. Instrumenty i formalno-prawne procedury
restrukturyzacji.
Narzędzia reorganizacji i restrukturyzacji placówki medycznej. Programy restrukturyzacji – studia
przypadków.
Przekształcenie
szpitala
publicznego
w
niepubliczny
zakład
opieki
zdrowotnej
Fundusze na rozwój działalności w sektorze ochrony zdrowia. Zasady podejmowania i prowadzenia
indywidualnej działalności gospodarczej.
Tworzenie i organizacja spółek handlowych: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka
komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

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

Student

Kod KRK:

K_W05

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
posiada wiedzę dotyczącą podstaw i znaczenia procesów
restrukturyzacyjnych i odnowy strategicznej organizacji

S2A_W02,
S2A_W06
S2A_W06

Kod wg KEK:

Student

Kod KRK:

K_U06

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
posługuje się wybranymi normami i standardami w procesach
planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy,
jakości itp.), w tym na poziomie zintegrowanym
Kompetencje społeczne:

K_W11

K_W15

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

S2A_W08

Umiejętności:

K_U13

Kod wg KEK:

Student

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

Metoda
(forma)
weryfikacji

S2A_U02,
S2A_U03

Test wiedzy

S2A _U05,
S2A_U04

Test wiedzy

Kod KRK:

S2A_K02,
S2A_K05,
S2A_K03,
S2A_K07

Metoda
(forma)
weryfikacji
Zadanie
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?
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Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem zajęć jest omówienie form oraz zasad podejmowania i prowadzenia działań związanych z restrukturyzacją
podmiotów leczniczych będących i nie będących przedsiębiorcą.
Wiedza
Student zna współczesne koncepcje programów restrukturyzacyjnych w ochronie zdrowia. Potrafi określić cele oraz
warunki skutecznej restrukturyzacji podmiotów leczniczych. Wyróżnia obszary restrukturyzacji w placówkach
ochrony zdrowia oraz zna instrumenty i formalno-prawne procedury restrukturyzacji.
Umiejętności
Student potrafi opisać i przeanalizować problem w różnych obszarach (strukturalnym, organizacyjnym,
ekonomicznym, itp.) działalności leczniczej oraz dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi restrukturyzacji.
Kompetencje

Student dzięki przygotowaniu projektów z zakresu procesów/programów restrukturyzacyjnych w
podmiotach działalności leczniczej jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych,
środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Durlik I., Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering, teoria i praktyka, Placet, Warszawa 1998
2. Holly R., Suchecka J. (red.), Szpital publiczny w polskim systemie ochorny zdrowia. Zarządzanie i gospodarka
finansowa, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź-Warszawa 2009
3. Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa
2010
4. Rój J., Sobiech J., Zarządzanie finansami szpitala, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwres, Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Hibner E., Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź
2003
2. Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1997
3. A. Sabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa – Kraków 2000
4. Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003
Inne materiały dydaktyczne:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654)
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1.3.23. Zarządzanie publiczne w ochronie zdrowia
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Zarządzanie publiczne w ochronie zdrowia

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Katedra Zarządzania

Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III

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:

SP-3–ZO-ZOZ

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

Zarządzanie,
studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy
fakultatywny
Data aktualizacji sylabusa: 1.05.2012

ECTS: 5

ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Podstawowa wiedza z zakresu organizacji i zarządzania w
tym w ochronie zdrowia. Uwarunkowania systemowe
działalności podmiotów ochrony zdrowia
Konwersatorium 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
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Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie testowej, zadanie projektowe
Katedra Zarządzania
dr Dominika Cichońska, 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:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

16

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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
niestacjona
rne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

125

125

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: prezentacja , zadanie praktyczne
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
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Konwersatorium
KW1

KW2
KW3
KW4
KW5

Politologiczno-ekonomiczne uwarunkowania zmiany myślenie o sektorze publicznym i zasadach działania
organizacji publicznych. Konsekwencje transformacji systemowej dla funkcjonowania organizacji
publicznych realizujących świadczenia zdrowotne.
Podstawy zarządzania publicznego w ochronie zdrowia - nowe zarządzanie publiczne (New Public
Management), współzarządzanie publiczne (Public Government).
Samorząd terytorialny jako podmiot polityki ochrony zdrowia. Rodzaje zadań samorządu terytorialnego
Organizacja i kompetencje poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia.
Zadania gminy, powiatu, województwa w zakresie ochrony zdrowia.
Diagnoza potrzeb zdrowotnych jako narzędzie zarządzania publicznego w ochronie zdrowia. Zakres badań
statystyki publicznej mających zastosowanie w ocenie potrzeb zdrowotnych

KW6

Zasady tworzenia planów zdrowotnych dla jednostek samorząd terytorialnego.

KW7

Ocena efektywności wybranych działań podejmowanych w systemie ochrony zdrowia i jego podmiotach.

KW8

Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia – metody ilościowe
i jakościowe.

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_W03

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i
konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami
zna kluczowe przepisy prawa krajowego oraz rozporządzenia,
dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące
funkcjonowanie organizacji wybranych sektorów oraz
funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego
Umiejętności:

S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W03
S2A_W02,
S2A_W06
S2A_W07

Test wiedzy

Kod wg KEK:

Student

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_U09

posiada umiejętności integrowania wiedzy z niektórych
dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań
problemów
posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji i
krytycznej oceny możliwych wariantów strategii organizacji
Kompetencje społeczne:

S2A_U07,
S2A_U02

K_W05
K_W14

K_U11

Zadanie
projektowe

S2A_U07,
S2A_U03

Kod wg KEK:

Student

Kod KRK:

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

Metoda (forma)
weryfikacji
Zadanie
projektowe ,
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
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Celem zajęć jest omówienie form, zasad organizacji działań dotyczących zarządzania ochrona zdrowia (np. planów
polityki zdrowotnej, funkcjonowania instytucji publicznych oraz działalności i przekształceń placówek opieki
zdrowotnej) oraz roli usług użyteczności publicznej w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego.
Wiedza
Student zna konsekwencje transformacji systemowej dla funkcjonowania organizacji publicznych w ochronie zdrowia,
zadania samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania ochroną zdrowia oraz kategorie efektywności organizacji
ochrony zdrowia oraz zna zasady tworzenia planów zdrowotnych dla jednostek samorząd terytorialnego (w tym
kontraktów wojewódzkich).
Umiejętności
Student potrafi dokonać analizy potrzeb zdrowotnych jako narzędzia zarządzania publicznego w ochronie zdrowia.
Zna zakres badań statystyki publicznej mających zastosowanie w ocenie potrzeb zdrowotnych (zarówno w Polsce jak i
w innych krajach UE). Student potrafi przedstawić narzędzia do pomiar efektywności organizacji publicznych na
przykładzie sektora ochrony zdrowia.
Kompetencje
Student dzięki przygotowaniu projektów z zakresu analiz potrzeb zdrowotnych/ptworzenia planów
zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i
zarządczych podejmowanych działań.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony
zdrowia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010
2. Frączkiewicz-Wronka A., Jasłowski J., Owcorz-Cydzik B., Sobusik D., Samorządowa polityka zdrowotna,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004
3. Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Wolters Kluwer business, Warszawa
2010
4. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Gołuchowicz J. (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej, Katowice 2004
2. Kozierkiewicz A., Kulis M., Ochrona zdrowia w samorządzie lokalnym. Doświadczenia polskich miast,
Kraków 1999
3. Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002
4. Włodarczyk W. C., Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot, Kraków 2003
5. Wybrane artykuły z czasopism naukowych i branżowych (np. Rynek Zdrowia, Menedżer zdrowia)
Inne materiały dydaktyczne:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654)

159

1.3.24. Zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Katedra Zarządzania

Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

SP-4–ZO-ZOZ

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

Zarządzanie,
studia II stopnia
Zarządzanie organizacjami
specjalnościowy
fakultatywny
Data aktualizacji sylabusa: 1.05.2012

ECTS: 5

ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Podstawowa wiedza z zakresu organizacji i zarządzania w
podmiotach prowadzących działalność leczniczą
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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:

Konwersatorium 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.
Zaliczenie w formie testowej, zadanie projektowe
Katedra Zarządzania
dr Dominika Cichońska, 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:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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
niestacjona
rne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: prezentacja , zadanie praktyczne
8.
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9.
10.
SUMA:

125

125

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1

Pojęcie, taksonomia i semantyka zdywersyfikowanego ryzyka. Pojęcie ryzyka. Taksonomia i typologia.

KW2

Miary ryzyka. Szacowanie ryzyka – metody ilościowe w szacowaniu ryzyka.

KW3

Określenie zasad interdyscyplinarnego zarządzania ryzykiem. Określenie zasad procesu zarządzania
ryzykiem.
Przeciwdziałanie zdywersyfikowanemu ryzyku. Risk Adjustment jako zasada i narzędzie zmiany społecznej
w systemie ochrony zdrowia – od „pasywnej” do „aktywnej” korekty ryzyka.
Ryzyka operacyjne w usługach zdrowotnych. Ryzyka specyficzne i niespecyficzne zakładów opieki
zdrowotnej.
Programy zarządzania ryzykiem w zakładach opieki zdrowotnej. Tworzenie kompleksowego programu
zarządzania ryzykiem przebiega w etapach:
1. Identyfikacja i ocena ryzyka w zakresie (istnieje możliwość zawężenia programu do jednego lub kilku
modułów):
 systemu zarządzania zakładem opieki zdrowotnej szpitalem i jego infrastruktury
 wykonywanych procedur medycznych
 zakażeń szpitalnych i higieny szpitalnej
 obiegu dokumentacji medycznej, bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa informatycznego
 funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej w sytuacjach kryzysowych
 bezpieczeństwa i higieny pracy
 prawnych aspektów działalności zakładu opieki zdrowotnej
2. Przygotowanie programu zarządzania ryzykiem
3. Pomoc we wdrażaniu programu zarządzania ryzykiem
4. Monitorowanie, ewaluacja i modyfikowanie systemu zarządzania ryzykiem
5. Prowadzenie programu szkolenia kadry i pracowników w zakresie zarządzania ryzykiem.
Analiza przypadku Emergency Medical Services.

KW4
KW5
KW6

KW7

Ubezpieczenia jako metoda zarządzania ryzykiem. Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i wybranych krajach
UE.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

KW8

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg KEK:

Student

Kod KRK:

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

K_W12

S2A_W06

Test wiedzy

K_W13

Student zna wybrane specjalistyczne metody badań w
poszczególnych obszarach działalności organizacji
Student zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody
pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji
Umiejętności:

Kod wg KEK:

Student

Kod KRK:

K_U01

Student posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

S2A_W06

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08

Metoda
(forma)
weryfikacji
Test wiedzy
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K_U02

Student posiada umiejętności pogłębionej obserwacji
wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i
interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych
ujęć teoretycznych i metodycznych

S2A_U01,
S2A_U02

Zadanie
projektowe

Kompetencje społeczne:
Kod wg KEK:

Student

K_K06

jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego
projektowania i prowadzenia badań naukowych z
wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (w
wybranym zakresie)

Kod KRK:

S2A_K02,
S2A_K06,
S2A_K01,
S2A_K03

Metoda
(forma)
weryfikacji
Zadanie
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 efekty kształcenia)
Cele
Celem zajęć jest omówienie klasyfikacji ryzyk w działalności gospodarczej w tym w ochronie zdrowia, zasad
identyfikacji ryzyk operacyjnych, klinicznych, ryzyk ciągłości działania itp. oraz zasad konstruowania programów
zarządzania ryzykiem w zakładach opieki zdrowotnej.
Wiedza
Student zna pojęcie ryzyka, potrafi zdefiniować ryzyka specyficzne i niespecyficzne w podmiotach działalności
leczniczej. Posiada wiedzę w zakresie zasad identyfikacji, szacowania i manipulacji ryzykiem. Zna zasady
opracowywania programów zarządzania ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia.
Umiejętności
Student potrafi dokonać analizy programu zarządzania ryzykiem w świetle uwarunkowań wewnętrznych i
zewnętrznych podmiotów działalności leczniczej.
Kompetencje
Student jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego projektowania programu zarządzania ryzykiem w
placówce działalności leczniczej.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
6. Jajuga K.(red.), Zarządzanie ryzykiem, Wyd. Naukowe PWN , Warszawa 2007
7. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie dyscyplinarne, Difin, Warszawa2008
8. Opolski K., Waśniewski K., Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych, CeDeWu.pl, Warszawa
2011
9. Williams C.A., Smith M.L., Young P.C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
2002
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Cichońska D., Iltchev P., Risk management in health care centers, [w:] Zdrowie Publiczne, 2011;121(1), s.3-7
2. Gabryś E., Cichońska D., Risk occurring in public health care institutions in Poland, in: Clinical and
Experimental Medical Letters, Vol. 48, No 2, 2007, p.105-110,
3. Holly R., Michelsen K., Risk Adjustment as a principle and a tool of the social change in Health Care System:
from “passive” to “active” adjustment, Journal of Health Policy, Insurance and Management, Polityka Zdrowotna
VIII/I, may 2011, s. 7-22
4. Holly R., Suchecka J. (red.), Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka
finansowa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi/Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Łódź-Warszawa 2009
5. Marczak M. (ed.), Risk management in health care system – methodology and chosen examples, Wydawnictwo
Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008
Inne materiały dydaktyczne:
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Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654)

1.4. Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne – specjalność zarządzanie zasobami
ludzkimi
1.4.1.

Problemy pracy i motywowania kadry kierowniczej
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Problemy pracy i motywowania kadry
kierowniczej

Kod
przedmiotu:

PS 1 - ZZL
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Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: III

Zarządzanie
studia II stopnia
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
specjalnościowy
fakultatywny
Data aktualizacji sylabusa: 30.05.2012.

ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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, nauki o organizacji,
zarządzaniezasobami ludzkimi
Wykład, przykłady 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.
zaliczenie w formie: test wiedzy, esej,
Katedra Zarządzania
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
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

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

studia
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stacjonarne

niestacjo
narne

63

18

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

42

82

6. Pisemna praca zaliczeniowa

20

25

125

125

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

Istota i charakter pracy kierowniczej we współczesnej organizacji,

W2

Przywództwo, style kierowania, umiędzynarodowienie pracy kierowniczej,

W3

Władza kierownicza i jej wyznaczniki. Strategiczne zadania naczelnego kierownictwa

W4

Rozdział własności i zarządzania jako wyznacznik pracy naczelnego kierownictwa

W5

Struktura naczelnego kierownictwa w różnych formach organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw

W6

Grupy interesów i nadzór korporacyjny przedsiębiorstw, modele nadzoru

W7

Problemy doboru na wyższe stanowiska kierownicze. Ocena efektów pracy kadry kierowniczej. Czynniki
motywacji pracy menedżerów w organizacjach

W8

Systemy wynagradzania menedżerów. Kontraktowe formy pracy i wynagradzania menedżerów organizacji
gospodarczych.

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

Student

Kod
KRK:

K_ W09

Zna podstawowe współczesne koncepcje pracy zespołowej

S2_ W04

K_W12

Zna wybrane specjalistyczne metody badań w
poszczególnych obszarach działalności organizacji

S2A_ W06

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

Umiejętności:
Kod wg KEK:

Student

Kod
KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji
Test wiedzy

K_U16

Posiada umiejętności związane z metodyką projektowania i
wdrażania wybranych elementów systemów zarządzania w
organizacji

S2A_ U06
S2A_ U08

K_U18

Posiada umiejętności doboru i zarządzania zasobami ludzkimi
i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego

S2A_ U08
S2A_ U06
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wykonywania zadań menedżerskich
Kompetencje społeczne:
Kod wg KEK:

Student

Kod
KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji
Dyskusja ,
rozmowa
zaliczeniowa

K_K02

Jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów

S2A_ K02
S2A_ K03

K_ K03

Jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i
poza nim, rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych i
społecznych oraz środowiskowych podejmowanych decyzji

S2A_K02,
S2A_K05,
S2A_K03
S2A_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
Wdrożenie przyszłych menedżerów organizacji gospodarczych do uczestniczenia w procesach motywacyjnych w
ramach mechanizmów nadzoru korporacyjnego
Wiedza
Student zna współczesne systemy i specyfikę pracy zespołowej, wie na czym polega specyfika przywództwa i
stylów kierowania. Wie na czym polega specyfika pracy menedżera w tzw. umiędzynarodowionej firmie. Ma
świadomość na czym polega praca menedżera w korporacji
Umiejętności
Posiada umiejętności związane z metodyką projektowania i wdrażania wybranych elementów systemów
zarządzania w organizacji. Potrafi też umiejętnie dobrać i zarządzać zasobami ludzkimi i informacyjnymi w celu
skutecznego i efektywnego wykonywania zadań menedżerskich
Kompetencje
Jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji
i poza nim, rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych i społecznych oraz środowiskowych podejmowanych
decyzji
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Dowgiałło Z., Nadworny W., Rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Znicz, Szczecin, 2005,
2. Borkowska S. , Skuteczne strategie wynagrodzeń, Wolter Kluwer, W-wa, 2012,
3. Lachiewicz S. , Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, PWE, W-wa, 2007,
4. Różański J, Sokołowski J., Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem-wybrane zagadnienia, Wyd.
SWSPiZ, Łódź, 2010,
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Jeżak J. Ład korporacyjny, C.H. Beck, W-wa, 2010,
2. Patulski A. , Zatrudnienie i wynagradzanie kadry menedżerskiej, ODDK< Gdańsk, 2001,
3. Urbanek P., Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wyd. UŁ, Łódź, 2005.
Inne materiały dydaktyczne:

1.4.2.

Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
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Nazwa
Kod przedmiotu:
Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
przedmiotu
PS 2 - ZZL
HRM Strategies
(modułu)
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie
studia II stopnia

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

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: III

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
specjalnościowy
fakultatywny
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusa: 3.05.2012

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:

Podstawy zarządzania, nauki o organizacji, zarządzanie
zasobami ludzkimi
Wykład, case study
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

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

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):
RAZEM:

16

2

Inna forma (jaka):
63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

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

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

63

18

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

42

82

6. Pisemna praca zaliczeniowa

20

25

125

125

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

Personel jako zasób strategiczny firmy

W2

Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi i ich strategiczny wymiar. Pojęcie i rodzaje strategii personalnych

W3

Zakres analizy strategicznej personelu

W4
W5

Modele integracji strategii personalnej ze strategią firmy - strategia personalna jako strategia funkcjonalna
organizacji
Zmiany organizacyjne a strategie personalne

W6

Strategiczne znaczenie motywowania personelu kierowniczego organizacji

W7

Controlling strategiczny w ZZL

W8

Strategie a etyka ZZL
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 *]
Ustny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna

K_W03

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności

S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W03

K_W08

zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz
socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do
realnych problemów zarządzania

S2A_W04,
S2A_W03,
S2A_W07,
S2A_W05

K_W16

zna podstawowe strategie zmieniania i rozwoju systemów
społecznych (w szczególności na poziomie organizacji)

S2A_W08,
S2A_W09

Umiejętności:
Kod wg KEK:

Kod

Metoda (forma)
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K_U07

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

K_U13

posługuje się wybranymi normami i standardami w procesach
planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy,
jakości itp.), w tym na poziomie zintegrowanym

K_U16

posiada umiejętności związane z metodyką projektowania i
wdrażania wybranych elementów systemów zarządzania w
organizacji

KRK:

weryfikacji

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
S2A _U05,
S2A_U04

Ustny sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna

S2A_U06,
S2A_U08

Kompetencje społeczne:
Kod wg KEK:
K_K02
K_K03

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów

Kod
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_K02,
S2A_K03

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

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i S2A_K05,
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, S2A_K03,
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych
S2A_K07
podejmowanych działań
* 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 skutecznym i efektywnym zarządzaniem organizacją oraz pokazanie roli i
znaczenia strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi dla całkowitego funkcjonowania organizacji
Wiedza
Wie dlaczego pracownicy korporacji stanowią cenne źródło i zasób organizacji. Wie jakie zmiany z otoczenia
organizacji wpływają na zmiany planowania personelu w wymiarze strategicznym. Zna modele integracji strategii
personalnej ze strategią firmy. Wie jakie są funkcje zarządzania zasobami ludzkimi w wymiarze strategicznym. Zna
częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do
realnych problemów zarządzania personelem.
Umiejętności
Student potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i narzędzi do opisu i analizy działalności
organizacji. Umie posłużyć się wybranymi normami i standardami w procesach planowania, organizowania,
motywowania i kontroli (pracy, jakości itp.), w tym na poziomie zintegrowanym. Posiada umiejętności związane z
metodyką projektowania i wdrażania wybranych elementów systemów zarządzania w organizacji szczególnie w
wymiarze strategicznym
Kompetencje
Student jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku
organizacji. Jest przygotowany do dostrzegania etycznego wymiaru oddziaływania i zarządzania ludźmi.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Armstrong M., Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wolters Kluwer, 2010
2. Masłyk-Musiał E., Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, PWN, 2011
3. Lipka A., Inwestycje w kapitał ludzki w okresie koniunktury i dekoniunktury, Wolters Kluwer, 2010
4. Stor M., Strategiczne Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, UE we Wrocławiu, 2011
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, 2010
2. Borkowska S., Skuteczne strategie wynagrodzeń Tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer, 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
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Inne materiały dydaktyczne:

1.4.3.

Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

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

Kod
przedmiotu:
PS 3 - ZZL

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie
studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Specjalnościowy,
Fakultatywny
ECTS: 5
Data aktualizacji sylabusa: 8.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):
Niestacjonarne:
Stacjonarne:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Strategiczne,
Kultura Organizacyjna
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 oraz przygotowanie projektu
Zarządzania, Zakład Zarządzania Kapitałem Społecznym
prof. dr hab. Czesław Sikorski, 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:
Studia stacjonarne
Wykład:
30
Ćwiczenia:

Studia niestacjonarne
Wykład:
16
Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

171

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

2

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

63
62

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

18
107

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
63
18
nauczycielem akademickim
2. Przygotowanie się do zajęć
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:

42
20

82
25

125

125

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

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

Wykład
Ludzie jako pracownicy w gospodarce globalnej
Specyfika międzynarodowego ZZL
Strategiczne międzynarodowego ZZL
Znaczenie kultury w kontekście międzynarodowego ZZL
Międzykulturowe (międzykontynentalne) różnice w ZZL (modele ZZL: amerykański, europejski,
azjatycki, afrykański)
Planowanie procesu zatrudniania oraz specyfika doboru w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi w korporacjach międzynarodowych działających w Polsce
Zarządzanie zespołami międzykulturowymi
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg
KEK:

Wiedza:
Student

Kod
KRK:

Metoda
(forma)
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K_W03

K_W04

Kod wg
KEK:
K_U01

K_U02

K_U15
K_U19

Kod wg
KEK:
K_K01

K_K07

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
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,
S2A_W03
S2A_W01,
S2A_W02

Student

Kod
KRK:

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych
zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i
interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych
ujęć teoretycznych i metodycznych
posiada umiejętności projektowania wybranych zmian w
organizacji
posiada umiejętności przygotowania typowych prac
pisemnych związanych z problematyką zarządzania w języku
polskim i języku obcym

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U01,
S2A_U02

Kompetencje społeczne:
Student

jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach
międzynarodowych,
w
szczególności
europejskich
przedsiębiorstw i instytucji
jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania
etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach
pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Praca pisemna

Metoda
(forma)
weryfikacji
Praca pisemna,
przygotowanie
projektu

S2A_U06,
S2A_U08
S2A_U09

Kod
KRK:
S2A_K01,
S2A_K02
S2A_K04,
S2A_K03

Metoda
(forma)
weryfikacji
Obserwacja i
ocena
wykonania
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
zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania ludzi na międzynarodowym rynku pracy w międzynarodowych
korporacjach.
Wiedza
Student nabędzie wiedzę dotyczącą specyfiki globalizacji rynku, pracy, pracownika i firm
międzynarodowych
Umiejętności
Nabędzie umiejętności w zakresie analizy znaczenia różnic międzykulturowych w korporacjach,
diagnozowania modeli międzykulturowych.
Kompetencje
Student potrafi realizować aktywnie rolę pracownika pracującego czy zarządzającego zespołami
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międzykulturowymi, potrafi wybierać odpowiedni model zarządzania zasobami ludzkimi w firmach z
międzynarodową załogą. Potrafi odpowiednio przeprowadzić system planowania i doboru kadr do pracy
w zróżnicowanym środowisku kulturowym.
Literatura podstawowa przedmiotu:
J. Schroeder, Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, UE, Poznań 2010
A. Pocztowskiego (red.) Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, pod red. Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2002
D. Simpson, Wady i zalety zróżnicowania kulturowego personelu w firmie międzynarodowej [w:]
Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej, Studia i materiały MBA Uniwersytetu
Gdańskiego, FRUG 2003
D. Simpson, Zróżnicowanie kulturowe personelu w przedsiębiorstwach międzynarodowych a zdolność do
generowania wiedzy i innowacji [w:] Problemy współczesnej gospodarki światowej, pod red. H. Treder,
Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, FRUG 2004
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
G. Hofstede, G. J. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007
Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, pod red. P. Wachowiaka, SGH,
Warszawa 2008
F. Trompenaars, C. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002
R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000
M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007
Pomiedzy kulturami. Szkice z komunikacji międzykulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2006
D. Simpson, Problemy rekrutacji, selekcji i szkolenia kadr w dobie globalizacji [w:] Problemy współpracy
międzynarodowej w warunkach globalizacji gospodarki, Prace i materiały Instytutu Handlu
Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000
Inne materiały dydaktyczne:
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1.4.4.

Psychologia motywowania
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Psychologia motywowania

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

PS 4 - ZZL

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Zarządzanie
studia II stopnia
Nazwa specjalności: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: IV

specjalnościowy
fakultatywny
ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Data aktualizacji sylabusa: 4.05.2012
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 zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne:

Podstawowe wiadomości z zakresu psychologii
ogólnej, psychologii społecznej
Wykład wspomagany prezentacjami
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: test pisemny
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:

16
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Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):
RAZEM:

2

Inna forma (jaka):
63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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
niestacjonar
ne

63

18

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

42

82

6. Pisemna praca zaliczeniowa

20

25

125

125

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

Menadżeer jako kreator relacji interpersonalnych w organizacji. Zarzadzanie i przywództwo.

W2
W3

Elementy struktury osobowości - potrzeby psychiczne, emocje i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka
organizacji. Stres i sytuacje trudne w życiu człowieka, a procesy zarządzania.
Poglądy na motywację i modele motywacji. Współczesne teorie motywacji.

W4

Techniki i narzędzia motywacji

W5

Wybrane zagadnienia wpływu społecznego. Język komunikatu perswazyjnego

W6

Podstawy psychomanipulacji a procesy motywowania

W7

Zasady i warunki skutecznego motywowania do pracy

W8

Stres i lęk w pracy
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
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[wskazać z pola
oznaczonego *]
K_W08

zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz
socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do
realnych problemów zarządzania

S2A_W04,
S2A_W03,
S2A_W07,
S2A_W05

Test wiedzy, praca
pisemna

Umiejętności:
Kod wg KEK:
K_U18

Student
posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi,
materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu
skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich

Kod
KRK:
S2A_U08,
S2A_U06

Metoda (forma)
weryfikacji
Praca pisemna,
prezentacja

Kompetencje społeczne:
Kod wg KEK:
K_K02

Student
jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów

Kod
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_K02,
S2A_K03

Obserwacja i ocena
wykonania zadania
praktycznego,
dyskusja,
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 przedmiotu jest analiza zagadnień i mechanizmów psychologicznych wpływających na strategie personalne
w zarządzaniu oraz z punktu pełnienia funkcji kierowniczych. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej motywacji
do pracy, procesu kształtowania motywacji, warunków zaistnienia mechanizmu procesu motywacyjnego, poznania i
zrozumienia mechanizmów motywowania pracowników.
Wiedza
Nabędzie wiedzę niezbędną do realizowania w sposób efektywny polityki personalnej, będzie wiedział jakie
psychologiczne mechanizmy oddziałują na pracowników, będzie wiedział co to wpływ społeczny i jakie są jego
konsekwencje wobec pracy i organizacji
Umiejętności
opanowanie różnorodnych technik motywowania które będzie mógł wykorzystać w pracy z ludźmi, zwiększanie
automotywacji, rozpoznawanie i diagnozowanie systemu wartości pracowniczych, powiązanie postaw i zachowań z
określonymi środkami motywowania i zachowania uczestników organizacji
Kompetencje
Student powinien umieć rozwiązać sytuacje zwiażane z procesem motyowania oraz umieć zastosowac w praktyce
zarządzania relacje interpersonalne oraz samodzielnie przeanalizowa¢ przyczyny niepowodzeń w motyowaniu. .
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu
1. Pietroń – Pyszczek A.: Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów. Wydawnictwo MARINA,
Wrocław 2007.
2. Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
2004.
3. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
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1. Cooper R.K.: EQ Inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa
2000.
2. Doliński D.: Techniki wpływu społecznego. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.
3. Tokarz M.: 2006. Argumentacja Perswazja Manipulacja. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
Inne materiały dydaktyczne:

1.4.5.

Budowanie kapitału intelektulanego organizacji
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
Kod przedmiotu:
Budowanie kapitału intelektualnego organizacji
przedmiotu
SP 1 - ZZL
Intellectual capital building of the organization
(modułu)
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie
studia II stopnia

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

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III

ECTS (bezpośredni udział):
Nietacjonarne: 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:

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 4

Data aktualizacji sylabusa: 3.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Nietacjonarne: 1

Stacjonarne: 2

Podstawy zarządzania, nauki o organizacji, zarządzanie
zasobami ludzkimi
Konwersatorium , case study
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. zw 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
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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

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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
niestacjo
narne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

100

100

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: prezentacja , zadanie praktyczne
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1

KW2
KW3
KW4

Definicja i składniki kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa (Geneza kapitału intelektualnego a teoria
zasobowa przedsiębiorstwa, Problem definiowania kapitału intelektualnego, Klasyfikacja i składniki
kapitału intelektualnego)
Metody i narzędzia pomiaru i analizy efektywności kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych
(Klasyfikacja metod oraz narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych)
Wybrane narzędzia pomiaru i analizy efektywności kapitału intelektualnego oraz aktywów
niematerialnych. (Wybrane wyznaczniki i wskaźniki kapitału intelektualnego organizacji)
Budowanie kapitału strukturalno-organizacyjnego przedsiębiorstw (Ewolucja struktury organizacyjnej
przedsiębiorstwa, decentralizacja zarządzania i tworzenie sieci)
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KW6

Wirtualizacja funkcji personalnej i nowy model zatrudnienia ( Wybrane narzędzia uelastyczniania
struktury organizacyjnej i strategii zarządzania kapitałem ludzkim)
Strategia zarządzania kapitałem ludzkim

KW7

Kapitał intelektualny jako czynnik przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa

KW8

Kompetencje jako element przewagi konkurencyjne

KW5

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

K_W13

zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji

S2A_W06

K_W16

zna podstawowe strategie zmieniania i rozwoju systemów
społecznych (w szczególności na poziomie organizacji)

S2A_W08,
S2A_W09

Metoda
(forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Ustny
sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna

Umiejętności:
Kod wg KEK:

K_U07

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

K_U13

posługuje się wybranymi normami i standardami w procesach
planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy,
jakości itp.), w tym na poziomie zintegrowanym

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

S1A_U02,
S1A_U03,
S1A_U04
S2A _U05,
S2A_U04

Praca
pisemna,
prezentacja,
zadania
praktyczne

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

Kompetencje społeczne:
Kod wg KEK:

K_K01

jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach
międzynarodowych, w szczególności europejskich
przedsiębiorstw i instytucji
jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów

S2A_K01,
S2A_K02

Obserwacja
i ocena
wykonania
zadania
K_K02
S2A_K02,
praktyczneg
S2A_K03
o, 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 i narzędziami pomiaru i analizy efektywności
kapitału intelektualnego oraz aktywów niematerialnych, a także zapoznanie z rolą i znaczeniem kapitału
intelektualnego jako czynnika przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa.
Wiedza
Zna składniki kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, wie jakie jest znaczenie kapitału intelektualnego do
budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, wie jakie są podstawowe wskaźniki pomiaru kapitału w
organizacji. Wie o roli elastyczności w polityce personalnej.
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Umiejętności
Potrafi dobrać odpowiednią metodę służącą pomiarowi kapitału intelektualnego. Umie wybrać określone rodzaje
elastyczności tak aby uelastycznić strukturę organizacyjną i politykę personalną odpowiadającą aktualnym
warunkom biznesowym w którym działa organizacja.
Kompetencje
Potrafi nawiązywać współpracę z pracownikami elastycznymi oraz kluczowymi z racji funkcji i kluczowych
umiejętności. Potrafi odpowiednio pokierować relacjami społecznymi między pracownikami. Jest świadomy
znaczenia kapitału ludzkiego dla organizacji
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, Wolters Kluwer, 2006
2. Krajenta – Kopeć A., Budowanie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, rozdział IX [w:] Podstawowe
problemy zarządzania przedsiębiorstwem, pr. zbiorowa pod red. J. Różańskiego i J. Sokołowskiego, wyd.
SWSPiZ, 2010
3. Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin, 2008
4. Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H.Beck, 2009
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Antczak Z., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, 2004
2. Kapitał intelektualny i jego ochrona, red. R. Wisła, red. E. Okoń-Horodyńska, Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009
3. Zaborowska R., Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie, Ars Boni Et Aequi, 2009
Inne materiały dydaktyczne:

1.4.6.

Warsztaty umiejętności menedżerskich

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Warsztaty umiejętności menedżerskich

SP 2 - ZZL

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

Semestr: IV

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie
studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Specjalnościowy,
Fakultatywny
ECTS: 5 Data aktualizacji sylabusa: 9.05.2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Kod
przedmiotu:

Nietacjonarne: 1

ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: 2

Nietacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz Socjologii, Psychologii, zachowań organizacyjnych
umiejętności:
Forma prowadzenia zajęć i metody Konwersatorium
dydaktyczne:
Forma zaliczania przedmiotu: Zaliczenie: Studia stacjonarne i niestacjonarne –
przygotowanie zadania praktycznego.
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
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formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość.

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za Zarządzania, Zakład Zarządzania Kapitałem
przedmiot: Społecznym
Osoba koordynująca przedmiot: 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:
Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

16

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

125

125

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne: prezentacja , zadanie praktyczne
8.
9.
10.
SUMA:
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III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1

Rozpoczynanie pracy na stanowisku menedżera. Komunikacja z zespołem pracowników.

KW2

Strategie prowadzenia rozmów motywujących – aspekty praktyczne.

KW3

Procedura prowadzenia rozmowy oceniającej i poddawanie pracownika konstruktywnej krytyce.

KW4

Strategie prowadzenia rozmów dyscyplinujących – aspekty praktyczne.

KW5

Przekazywanie pracownikom trudnych decyzji. Wyciąganie sankcji wobec pracownika.

KW6

Negocjacje z pracownikami. Radzenie sobie z obiekcjami pracowników.

KW7

Prowadzenie zebrań z pracownikami.

KW8

Zwalnianie pracownika – aspekty prawne i społeczne. Sposób prowadzenia rozmowy ze zwalnianym
pracownikiem. Rozwiązania umów o pracę z zastosowaniem outplacementu.

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

K_W04

K_W08
K_W17

Kod
KRK:

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 częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz
socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do
realnych problemów zarządzania
zna podstawowe strategie negocjacyjne

S2A_W01,
S2A_W02

S2A_W04,
S2A_W03,
S2A_W07,
S2A_W05
S2A_W05

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego,

Umiejętności:
Kod wg
KEK:

K_U09

K_U18

Kod
KRK:
posiada umiejętności integrowania wiedzy z niektórych
dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań
problemów
posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi,
materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu
skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich

S2A_U07,
S2A_U02
S2A_U08,
S2A_U06

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

Kompetencje społeczne:
Kod wg
KEK:

K_K02

K_K04

Kod
KRK:
jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów

S2A_K02,
S2A_K03

posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania

S2A_K01,
S2A_K04

Metoda
(forma)
weryfikacji
Obserwacja i
ocena
wykonania
zadania
praktycznego.
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K_K07

jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania
etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach
pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

S2A_K04,
S2A_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
Wykształcenie w studentach praktycznych umiejętności pracy menedżera. Poznanie praktycznych metod, strategii i
narzędzi komunikacyjnych możliwych do zastosowania w procesach kadrowych: zwłaszcza w procesie
motywowania pracowników, prowadzenia rozmowy oceniającej i dyscyplinującej, a także przeprowadzania
zwolnień. Uwrażliwienie na komunikacyjne aspekty zarządzania zespołami ludzkimi. Celem zajęć jest nauczenie
studentów profesjonalnego radzenia sobie w różnych sytuacjach w pracy menedżera, umiejętności wyboru i
zastosowania odpowiednich do sytuacji strategii komunikacyjnych. Studenci w trakcie zajęć uczą się również
prowadzenia negocjacji z pracownikami ( np. płacowych).
Wiedza
Student zna odpowiednie strategie pracy menedżera z podwładnymi. Wie jak pracować z pracownikami w
sytuacjach trudnych .
Umiejętności
Student umie prowadzić zebrania z pracownikami, potrafi zdiagnozować sytuacje konfliktowe oraz wybrać
odpowiednie metody ich rozwiązywania. Umie prowadzić rozmowy motywujące i dyscyplinujące z pracownikami.
Kompetencje
Jest przygotowany do nawiązywania kontaktu z pracownikami, umie z nimi rozmawiać w sytuacjach trudnych,
potrafi przeprowadzić proces negocjacji
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Kożusznik Barbara, Kierowanie zespołem pracowniczym. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2005
2. Szymańska Dorota, Szymański Marcin, Przekonaj pracowników do dbania o jakość. Difin, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Gut Jerzy, Haman Wojciech, Szef to zawód. One Press.Wydawnictwo Helion, Warszawa 2004.
2. Kamiński Jacek: Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005.
Inne materiały dydaktyczne:

1.4.7.

Zarządzanie współczesnymi relacjami pracowniczymi
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Zarządzanie współczesnymi relacjami
pracowniczymi
Employees’ Relations Management

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

Kod przedmiotu:

SP 3 - ZZL

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

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
Rodzaj modułu
polski
kształcenia:
Rok: II
Semestr: III
ECTS (bezpośredni udział):

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Specjalnościowy
Fakultatywny
ECTS: 5 Data aktualizacji sylabusa: 3.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

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

Niestacjonarne: 1

Socjologia, zachowania organizacyjne, socjologia
organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia
zarządzania
Konwersatorium z dyskusją i analizą wybranych
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Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

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

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:
Zespołowej pracy projektowej – pisemnej z prezentacją
Katedra Zarządzania
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:
Wykład:
Ćwiczenia:
Konwersatorium

Ćwiczenia:
30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

16

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

25

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Inna forma (jaka):
RAZEM:

Inna forma (jaka):
63

RAZEM:

43

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

82

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
studia
stacjonarne
niestacjona
rne
1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
63
18
2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

20

50

25

25

125

125

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

Pojęcie i kształt relacji interpersonalnych w organizacji

KW2

Postawy wobec pracy i pracodawcy - problem identyfikacji i tożsamości organizacyjnej

KW3

Relacje pracownicze - partycypacja pracownicza i jej form

KW4

Problematyka władzy w relacjach organizacyjnych

KW5

Psychologiczne uwarunkowania relacji interpersonalnych

KW6

Centralizacja i decentralizacja władzy a empowerment

KW7

Strajk jako przywilej pracowniczy

KW8

Kształtowanie relacji w zespołach pracowniczych
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:

Kod KEK:
K_W07

K_W08

K_W09
Kod KEK:
K_U09

K_U10

K_U11

Kod KEK:
K_K03

Wiedza:
ma wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności
biznesu i jej wybranych przejawów w praktyce gospodarczej,
a także dysfunkcji
zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz
socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do
realnych problemów zarządzania
zna podstawowe współczesne koncepcje pracy zespołowej
Umiejętności:
posiada umiejętności integrowania wiedzy z niektórych
dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań
problemów
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
Kompetencje społeczne:

Kod wg
KRK:
S2A_W03

S2A_W04,
S2A_W03,
S2A_W07,
S2A_W05
S2A_W04
Kod wg
KRK:
S2A_U07,
S2A_U02
S2A_U07,
S2A_U04

Metoda
(forma)
weryfikacji
Projekt
grupowy i
prezentacja
publiczna

Metoda
(forma)
weryfikacji
Projekt
grupowy i
prezentacja
publiczna

S2A_U07,
S2A_U03
Kod wg
KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji
Projekt
grupowy i
prezentacja
publiczna

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i S2A_K05,
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, S2A_K03,
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych S2A_K07
podejmowanych działań
K_K07
jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania S2A_K04,
etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach S2A_K03
pełnionych ról organizacyjnych i społecznych
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele: Zapoznanie z elementarną wiedzą z zakresu relacji pracowniczych i relacji zatrudnienia w zakresie tworzenia i
zarządzania zespołami pracowniczymi, relacji interpersonalnych,
Wiedza: Student posiada wiedzę z zakresu relacji interpersonalnych, relacji zespołowych, rozwiązań w odniesieniu
do kształtowania pozycji pracowników w organizacji, procesów decentralizacji i delegacji władzy w organizacji.
Umiejętności: Student posiada umiejętność analizy relacji pracowniczych oraz budowania relacji współpracy
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wykorzystując dostępne współcześnie narzędzia.
Kompetencje : Student potrafi pełnić aktywną rolę w organizacji w zakresie tworzenia zespołów pracowniczych,
efektywnie komunikować i kształtować pozytywne relacje pracownicze i zatrudnienia
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. M. Bielski, Zarządzanie organizacjami - istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2001
2. M. Crosier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, 1996
3. M. Bugdol, Gry i zachowania nieetyczne w organizacjami, CDiI, Difin, Warszawa 2007
4. R. J. Edellmann, Konflikty w pracy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdansk 2002
5. G. Morgan, Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. W. Bańka, Zarządzanie personelem – teoria i praktyka, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2000
2. A. Bechowska-Gebhardt, T. Stalewski, Mobbing - patologia zarządzania personelem, Difin, Warszawa 2004.
3. Grabowska, Psychoterror w pracy. Jak zapobiegać i jak sobie radzić z mobbingiem, Wyd. Wielbłąd, Gdańsk 2003
4. M.F. Hirigoyen, Molestowanie w pracy, Wydawnictwo w drodze, Poznań, 2003
Inne materiały dydaktyczne:

1.4.8.

Konflikty organizacyjne i kompetencje interpersonalne
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Konflikty organizacyjne i kompetencje interpersonalne
Organisational Conflicts and Interpersonal Competences

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

SP 4 - ZZL

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Kod przedmiotu:

Zarządzanie
studia II stopnia
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaj modułu
kształcenia:

Przedmiot specjalnościowy
Fakultatywny
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Rok: II
Język wykładowy:
polski
Rok: I

Semestr: IV
Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: II

ECTS: 5
Specjalnościowy
Fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: 2.05.2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Data aktualizacji sylabusa: 3.05.2012

ECTS (zajęcia praktyczne):

Nietacjonarne: 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:

Stacjonarne: 2

Nietacjonarne: 1

Wiedza z zakresu: Socjologia, Socjologia organizacji, Zachowania
organizacyjne, Psychologia społeczna
Konwesatorium, 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.
Analiza przypadków – praca grupowa
Katedra Zarządzania
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:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):
RAZEM:

16

2

Inna forma (jaka):
63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

32

3. Przygotowanie esejów

188

4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową

20

50

25

25

125

125

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

KW3

System społeczny organizacji (Jednostka w organizacji, Grupy w organizacji, Procesy dezorganizacji w
organizacji)
Konflikt w organizacji (Typologie konfliktu, Źródła konfliktu, Przedmiot i strony konfliktu, Fazy
konfliktu, Metody walki w konflikcie, Funkcje konfliktu)
Metody rozwiązywania konfliktów (Negocjacje, Mediacje, Arbitraż)

KW4

Mobbing jako specyficzna forma konfliktu w organizacji

KW5

Konflikt rolowy w organizacji (Role w organizacji, Trudności związane z pełnieniem roli, Reakcje na
konflikt rolowe)

KW6

Zarządzanie konfliktem

KW7

Zarządzanie przez konflikt

KW8

Kompetencje interpersonalne liderów w sytuacjach konfliktów organizacyjnych

KW1
KW2

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg
KEK:
K_W04

K_W07

K_W08

zna
wybrane
skutki
ekonomiczne,
społeczne,
środowiskowe i zarządcze zjawisk kulturowych w skali
organizacji i instytucji (w kontekście wiodących ujęć
teoretycznych właściwych dla dyscypliny zarządzanie)
ma
wiedzę
na
temat
znaczenia
społecznej
odpowiedzialności biznesu i jej wybranych przejawów w
praktyce gospodarczej, a także dysfunkcji
zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu
oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia
do realnych problemów zarządzania

Kod KRK:

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

S2A_W01,S
2A_W02

analiza przypadku
indywidualnie i grupowo

S2A_W03

S2A_W04,
S2A_W03,
S2A_W07,
S2A_W05

Umiejętności:
Kod wg
KEK:
K_U02

K_U05

Kod KRK:
posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych
zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i
interpretacji
przy
zastosowaniu
niektórych
zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych
umie identyfikować i formułować wybrane problemy
badawcze pozwalające na analizę niektórych złożonych

S2A_U01,
S2A_U02

Metoda (forma)
weryfikacji
analiza przypadku
indywidualnie i grupowo

S2A_U02,
S2A_U03
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K_U06

K_U07

K_U11

procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki
narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i
globalnej
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
posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji i
krytycznej oceny możliwych wariantów strategii
organizacji

S2A_U02,
S2A_U03

S2A_U04,
S2A_U03,
S2A_U01,
S2A_U02
S2A_U07,S2
A_U03

Kompetencje społeczne:
Kod wg
KEK:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest
przygotowany
do
prowadzenia
debaty, S2A_K02,
analiza przypadku
przekonywania i negocjowania w imię osiągania S2A_K03
indywidualnie i grupowo
wspólnych celów
K_K03
jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji S2A_K05,
i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów S2A_K03,
ekonomicznych,
społecznych,
politycznych, S2A_K07
środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań
K_K04
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w S2A_K01,
środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania S2A_K04
swojej wiedzy osobom nie będącym specjalistami w
zakresie zarządzania
* 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 – analiza przypadku
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką sytuacji konfliktowych występujących w organizacji.
Celem jest przekazanie wiedzy związanej ze specyfiką konfliktu i zarządzania nim jako zjawiskiem występującym
niemal w każdej organizacji
Wiedza
Student umie diagnozować sytuacje konfliktowe i wybierać metody rozwiązywania ich w sposób jak najlepszy dla
organizacji i ludzi tam pracujących.
Umiejętności
Umie zarządzać konfliktem i przez konflikt. Potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz
analizy problemów i obszarów działalności organizacji.
Kompetencje
Posiada kompetencje interpersonalne, potrafi odpowiednio negocjować z pracownikami. Posiada umiejętności
modelowania i przewidywania przebiegu wybranych procesów w organizacji, posiada umiejętność dokonywania
diagnozy sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów jej rozwiązywania
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Bielski M., Organizacje; istota, struktury, procesy, Wyd. UŁ, Łódź 1992
Łucewicz J., (1999), Organizacyjne zachowania człowieka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O.
Langego, Wrocław
Hyman R., A. Buchner-Jeziorska, Konflikt pracy, [w:] red. H. Moerel, Zbiorowe stosunki pracy w procesie
przemian, IFiS PAN, W-wa, 1995
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4. Webber Ross A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 1995
2. Karney J.E., Człowiek i praca, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1998
3. Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, 1997 Warszawa
4. Sołtys Anna (2001) Mobbing w organizacji; anatomia zjawiska (w:) Zeszyty Naukowe WSHE
5. Zbiegień – Maciąg L., 2000, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, W-wa
6. Masłyk-Musiał Ewa (1999) Społeczeństwo i organizacje, Wyd. UMCS, Lublin
Inne materiały dydaktyczne:Konflikty interesów grupowych Ludwig von Mises
http://mises.pl/blog/2010/04/20/mises-konflikty-interesow-grupowych/,Wojna z białymi kołnierzykami
http://asoltys.swspiz.pl/admin.php, Zarządzanie konfliktem http://www.frpp.org.pl/pobieranie/Kosatka.pdf

1.5. Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne – specjalność Marketing
1.5.1.

Biznesplan
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Biznes plan

PS1-M
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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: II

ECTS: III

Zarządzanie,
studia II stopnia
Marketing i zarządzenie logistyczne
specjalnościowy
fakultatywny
ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Data aktualizacji sylabusa: 31.05.2012
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 zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Ekonomia, Zarządzanie, Marketing, Podstawy
rachunkowości
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, zaliczenie w formie projektu praktycznego
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Muzahim Al - Noorachi

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

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):
RAZEM:

16

2

Inna forma (jaka):
63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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
niestacjonar
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ne
1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

10

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

30

30

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:

10

20

125

125

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

Istota i pojęcie oraz funkcje biznes planu.

W2

W4

Planowanie w warunkach gospodarki rynkowej i centralnie kierowanej oraz model planowania zwłaszcza dla małych i
średnich przedsiębiorstw.
Struktura biznes planu ( streszczenie, charakterystyka i historia firmy, opis produktu, rynek i działania rynkowe, proces
produkcyjny, zarządzanie personelem, zarządzanie finansami.
Plany kosztów – plan techniczny, plan marketingowy, plan organizacyjny, plan finansowy.

W5

Analiza wrażliwości czynników, (PSA - Performance Sensivity Analysis)

W6

Metody obliczania progu rentowności

W7

Analiza wrażliwości na podstawie mnożników zysku

W8

Analiza wrażliwości na podstawie wielkości granicznych

W3

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

Student:

Kod wg
KRK:

K_W03

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
ma wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności
biznesu i jej wybranych przejawów w praktyce gospodarczej,
a także dysfunkcji
zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości
Umiejętności:

S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W03
S2A_W03

Kod wg KEK:

Student:

Kod wg
KRK:

K_U01

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)
posiada
umiejętności
samodzielnego
podejmowania
działalności gospodarczej lub społecznej w wybranym

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U05,
S2A_U06,

K_W07

K_W19

K_U03

K_U04

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

S2A_W11

Metoda
(forma)
weryfikacji
Prezentacja,
zadanie
praktyczne

193

sektorze

S2A_U07
Kompetencje społeczne:

Kod wg KEK:

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach S2A_K01,
obserwacja i
międzynarodowych,
w
szczególności
europejskich S2A_K02
ocena
przedsiębiorstw i instytucji
wykonania
zadania
K_K04
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku S2A_K01,
praktycznego
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy S2A_K04
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
* 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
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobem sporządzania biznesplanu przedsiębiorstwa w warunkach
gospodarki rynkowej. Biznesplan będzie oparty na analizie marketingowo - finansowej obecnego i planowanego stanu
przedsiębiorstwa oraz powiązany ze strategią rozwoju firmy.
Wiedza
- student posiada wiadomości z zakresu planowania rozwoju przedsiębiorstwa, analizy strategicznej, zarządzania,
marketingu, finansów i rachunkowości
Umiejętności
- student zdobył umiejętności samodzielnego sporządzania analiz marketingowych, planu marketingowego,
harmonogramu realizacji planowanego przedsięwzięcia, finansowego planu biznesowego oraz analizy wrażliwości.
Kompetencje
- Student posiada kompetencje w zakresie samodzielnej oceny możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o dane
dotyczące jego otoczenia oraz zasobów materialnych i niematerialnych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

–
–
–

Literatura podstawowa przedmiotu:
Ciechan - Kujawa M., Biznes plan, Wyd. TNOiK, „Dom Organizatora”, Toruń 2007
Gabrusewicz W., Audyt sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2010
Opolski K., Biznes plan, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Brilman Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002
Filar E., Filar E., Biznes plan, POLTEXT, Warszawa 2004
Lambin Lambin J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa 2001
Inne materiały dydaktyczne:
Czasopisma specjalistyczne z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem
EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
EKONOMISTA
HARVARD BUSINESS REVIEW MANAGER
MARKETING I RYNEK
NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE
ORGANIZACJA I KIEROWANIE

1.5.2.

Customer Relationship Management (CRM)
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Customer Relationship Management (CRM)

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: III

Zarządzanie,
studia II stopnia
Marketing i zarządzenie logistyczne
specjalnościowy
fakultatywny
Data aktualizacji sylabusa: 30.05.2012

ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

PS2 - M

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

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125
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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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

10

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

30

30

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

Marketing, jako koncepcja wspomagająca zarządzanie przedsiębiorstwem.

W2

Istota koncepcji marketingu relacji

W3

Podstawowe modele marketingu relacji.

W4

Elementy i narzędzia koncepcji marketingu relacji.

W5

Zarządzanie relacjami z klientami jako kluczowy element strategii CRM.

W6

Struktura systemu informatycznego klasy CRM, moduły funkcjonalne CRM

W7

Aspekty wdrażania systemu informatycznego klasy CRM w przedsiębiorstwie.

W8

Nowoczesne rozwiązania CRM w modelu chmury obliczeniowej.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg KEK:

Student:

Kod wg
KRK:

K_W03

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
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

S2A_W01,S2
A_W02,
S2A_W03
S2A_W02,
S2A_W06

K_W05

K_W11

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

Zadanie
projektowe,
Prezentacja

S2A_W06

Umiejętności:
Kod wg KEK:

Student:

Kod wg
KRK:

K_U01

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08

Metoda (forma)
weryfikacji
Zadanie
projektowe
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K_U03

K_U10

Kod wg KEK:

potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną,
wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk
pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
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:

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U07,
S2A_U04

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K03

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
Obserwacja i
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i S2A_K05,
ocena zachowań
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, S2A_K03,
student w czasie
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych S2A_K07
zadań
podejmowanych działań
projektowych w
grupie,
K_K04
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku S2A_K01,
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy S2A_K04
Prezentacja
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
* 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 na celu przybliżenie studentowi podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania relacjami z klientami i
wskazanie narzędzi służących realizacji CRM jako strategii i filozofii działania przedsiębiorstwa.
Wiedza
Student zna pojęcie oraz rolę CRM jako strategii i filozofii przedsiębiorstwa, rozróżnia podstawowe systemy i
rozwiązania elektronicznego biznesu w szczególności systemy informatyczne klasy CRM, identyfikuje elementy tych
systemów oraz wskazuje czynniki wpływające na elementy systemów, czyli procesy zarządzania relacjami z klientami
zachodzące w organizacjach.
Umiejętności
Student posiada umiejętności pogłębionej obserwacji procesów zarządzania relacjami z klientami oraz umie dokonać ich
analizy i interpretacji, potrafi stosować w praktyce wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu zarządzania relacjami z
klientami, potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji w tym zakresie oraz proponować rozwiązania z
wykorzystaniem zdobytej wiedzy teoretycznej z obszaru zarządzania relacjami z klientami.
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 zarządzania relacjami z klientami.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Otto J., Marketing relacji, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004
 Dyche J., 2002, CRM - relacje z klientami, Wyd. Helion, Warszawa
 Stachowicz-Stanusch A., Stanusch M., CRM: przewodnik dla wdrażających, Wyd. Placet, Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Wereda W., Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Wyd. Difin,
Warszawa 2009

 Mitręga M., Marketing relacji. Teoria i praktyka, Wyd. CEDEWU, Warszawa 2009
 Dejnaka A., CRM - zarządzanie kontaktami z klientami, Helion 2002
Inne materiały dydaktyczne: portale o tematyce związanej z CRM:
http://www.portalcrm.pl
http://www.crm.pl
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http://e-fakty.pl

1.5.3.

Nowoczesne koncepcje marketingu
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod
przedmiotu:

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PS-3 M
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: II

Semestr: IV

Zarządzanie, studia II stopnia
Marketing
specjalnościowy
obowiązkowy
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: 3.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: -

Niestacjonarne: -

Marketing międzynarodowy
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.
Test wiedzy połączony z zaliczenie w formie zadanie
projektowego w grupach zakończonego prezentacją
multimedialną wyników
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Natalia Czuchraj

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

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Zaliczenia:

3

Zaliczenie:

2

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

32

4. Wykonanie projektów

10

25

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

30

30

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

Historyczny rozwój marketingu – od korzeni do współczesności.

W2

Podział funkcjonalny współczesnych koncepcji marketingowych i obszary ich zastosowań.

W3

Marketing transakcyjny a marketing relacyjny, partnerski – obszary zastosowań

W4

Marketing społeczny na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu

W5

Marketing wirusowy – skuteczne rozprzestrzenianie informacji

W6

Marketing internetowy oraz agile marketing – nowoczesne technologie teleinformatyczne w służbie marketingu

W7

Multi sensory marketing - marketing w zarządzaniu przestrzenią zmysłów

W8

Zastosowanie wybranych koncepcji marketingowych w praktyce.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg
KEK:

K_W02

Wiedza:

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfika
cji
[wskazać
z pola
oznaczo
nego *]

posiada wiedzę dotyczącą skutków ekonomicznych, społecznych,
politycznych i środowiskowych różnic w zaawansowaniu gospodarczym
wybranych państw i instytucji

S2A_W02

Test
wiedzy
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K_W03

K_W05

Kod wg
KEK:

K_U01

K_U03

K_U05

Kod wg
KEK:

K_K01

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych współczesnych
systemów społecznych, środowiskowych, gospodarczych i politycznych
oraz ich możliwych zależności
zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i
konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami

S2A_W01,S2A
_W02,
S2A_W03
S2A_W02,
S2A_W06

Umiejętności:

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)
umie identyfikować i formułować wybrane problemy badawcze
pozwalające na analizę niektórych złożonych procesów i zjawisk w skali
organizacji, gospodarki narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i
globalnej
Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfika
cji

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U02,
S2A_U03

Prezentac
ja,
zadania
projekto
we

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfika
cji

jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach międzynarodowych, w
szczególności europejskich przedsiębiorstw i instytucji
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
jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego projektowania i
prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł
informacji (w wybranym zakresie)

S2A_K01,
Obserwa
S2A_K02
cja i
ocena
K_K03
S2A_K02,
zachowa
S2A_K05,
ń student
S2A_K03,
w czasie
S2A_K07
zadań
K_K06
S2A_K02,
projekto
S2A_K06,
wych w
S2A_K01,
grupie
S2A_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
Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i współczesnymi koncepcjami marketingowymi. Posługuje się wiedzą
z zakresu zarządzania marketingowego. Prawidłowo identyfikuje działania marketingowe w przedsiębiorstwie oraz
przedstawia globalne ujęcie współczesnego marketingu.
Wiedza
- posiada wiedzę z zakresu współczesnych koncepcji marketingu,
- zna podstawowe instrumenty marketingu oraz przykłady ich wykorzystania,
- zna współczesne narzędzia marketingu międzynarodowego.
Umiejętności
- student identyfikuje koncepcje marketingowe, które mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstwa,
- potrafi wykorzystać instrumenty marketingowe w planowaniu marketingowym,
- wykorzystuje metody marketingowe w formułowaniu strategii marketingowych.
Kompetencje
- wskazuje na zastosowanie marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
- wykazuje gotowość do pogłębiania wiedzy z zakresu marketingu.
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V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Kotler Ph., Marketing, Wyd. Rebis Dom Wydawniczy, Poznań 2005
Mitręga M., Marketing relacji. Teoria i praktyka, Wyd. CEDEWU, Warszawa 2009
Konkol S., Marketing mobilny, Wyd. Helion, Gliwice 2010
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Hulten B., Broweus N., M. van DijK, Marketing sensoryczny, Wyd. PWE, Warszawa 2011
Inne materiały dydaktyczne:
Czasopisma specjalistyczne z dziedziny marketingu

1.5.4.

Pomiar i analiza działań marketingowych
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

POMIAR I ANALIZA DZIAŁAŃ
MARKETINGOWYCH

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: II

Semestr: IV

Zarządzanie, studia II stopnia
Marketing i zarządzenie logistyczne
specjalnościowy
fakultatywny
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusa: 31.05.2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

PS4- M

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, badań marketingowych
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 i zadania projektowe
Marketingu
prof. dr hab. Muzahim Al - Noorachi

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:

16

201

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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
niestacjonar
ne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

10

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

30

30

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
Pomiar w badaniach marketingowych. Badania ilościowe i jakościowe - zastosowanie.
W1
Metodologia badawcza. Proces i procedura badawcza. Metody doboru próby. Techniki badawcze. Rodzaje
pytań i skale pomiarowe.
Metody analizy badań marketingowych. Redukcja danych: edycja danych, kodowanie, tabulacja, agregacja.

W2
W3

W5

Analiza danych: analiza statystyczna jedno-, dwu- i wieloczynnikowa. Estymacja i weryfikacja hipotez
statystycznych.
Mierniki statystyczne: wskaźniki struktury i natężenia, miary tendencji centralnej, miary dyspersji.

W6

Metody prognozowania: metody jakościowe, metody ekstrapolacyjne, metody przyczynowo-skutkowe

W7

Wskaźniki marketingowe: ocena marketingu na poziomie strategicznym, zarządzanie sprzedażą i
dystrybucją, komunikacja marketingowa.
Prezentacja i ocena wyników badawczych.

W4

W8

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

K_W05

Student:

zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia
kooperacji
i
konkurencji
między
systemami
gospodarczymi i organizacjami

Kod wg
KRK:

S2A_W02,
S2A_W06

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Test wiedzy,
Zadania projektowe
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K_W11

K_W13

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
Umiejętności:

Kod wg KEK:
K_U01

K_U08

K_U10

Kod wg KEK:

Student:

S2A_W06

S2A_W06

Kod wg
KRK:

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej
wyspecjalizowanej
wiedzy
z
określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu
ze specjalnością)
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
Kompetencje społeczne:

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
Zadania projektowe

S2A_U03,
S2A_U06
S2A_U07,
S2A_U04

Metoda (forma)
weryfikacji

jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach S2A_K01,
Obserwacja i ocena
międzynarodowych, w szczególności europejskich S2A_K02
podczas zadań
przedsiębiorstw i instytucji
projektowych
K_K03
jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
zespołów
interdyscyplinarnych
w
środowisku S2A_K05,
organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów S2A_K03,
ekonomicznych,
społecznych,
politycznych, S2A_K07
środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań
* 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
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami ilościowymi i jakościowymi wykorzystywanymi w
działaniach marketingowych. Przygotowanie go do prowadzenia własnych badań i prezentowania wyników.
Wiedza
Student zna pojęcie oraz rolę badań marketingowych, rozróżnia podstawowe metody badawcze wykorzystywane w
analizach marketingowych na różnych szczeblach zarządzania firmą.
Umiejętności
Student posiada umiejętności pogłębionej obserwacji działań marketingowych realizowanych w różnego typu
organizacjach oraz umie dokonać ich pomiaru i analizy za pomocą poznanych narzędzi, potrafi odpowiednio
opracowywać dane zebrane podczas pomiaru, dokonywać redukcji i analizy danych oraz interpretacji wyników badań,
potrafi stosować w praktyce wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu pomiaru i analizy działań marketingowych, potrafi
uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji w tym zakresie oraz proponować rozwiązania z wykorzystaniem
zdobytej wiedzy teoretycznej z obszaru badań marketingowych.
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 pomiaru i analizy działań marketingowych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
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Literatura podstawowa przedmiotu:
- Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe, PWN, Warszawa 2005
- Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, PWN, Warszawa 2010
- Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki., cz. II, rozdziały 4-6, PWN, Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
- Stobiecka J., Modele pomiaru jakości marketingowej produktów, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2010
- Kowal W., Kontrola skuteczności marketingowej - problem zmienności interpretacji i pomiaru, Wydawnictwo UE we
Wrocławiu, Wrocław 2010
Inne materiały dydaktyczne:
http://www.swiatmarketingu.pl/,
http://www.e-marketing.pl/

1.5.A Specjalizacja Marketing w przedsiębiorstwie
1.5.5.

Marketing globalny
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Markieting globalny

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III

Zarządzanie, studia II stopnia
Marketing i zarządzenie logistyczne
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5

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:

SP1 M -MP

Data aktualizacji sylabusu: 2.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Marketing międzynarodowy, Strategie marketingowe
Konwersatorium , case studies, prezentacje z
wykorzystaniem sprzętu multimedialnego
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
Marketingu
prof. dr hab. Muzahim Al - Noorachi

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na
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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

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

10

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

30

30

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
SUMA:

10

20

125

125

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1

Istota marketingu globalnego

KW2

Różnice pomiędzy marketingiem globalnym a marketingiem międzynarodowym;

KW3

Analiza otoczenia na rynku globalnym;

KW4

Badania marketingowe na rynku globalnym jako element procesu decyzyjnego;

KW5

Proces segmentacji na rynku globalnym;

KW6

Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku globalnym i ich narzędzia;

KW7

Ocena skuteczności prowadzonych działań marketingowych na rynku globalnym;

KW8

Zastosowanie technologii informatycznych w marketingu globalnym.

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

K_W02

K_W08

K_W12

Kod wg KEK:
K_U05

K_U09

K_U18

Kod wg KEK:

Wiedza:

posiada wiedzę dotyczącą skutków ekonomicznych,
społecznych, politycznych i środowiskowych różnic w
zaawansowaniu gospodarczym wybranych państw i instytucji
zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz
socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do
realnych problemów zarządzania
zna wybrane specjalistyczne metody badań w poszczególnych
obszarach działalności organizacji
Umiejętności:
umie identyfikować i formułować wybrane problemy
badawcze pozwalające na analizę niektórych złożonych
procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki
narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i globalnej
posiada umiejętności integrowania wiedzy z niektórych
dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań
problemów
posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi,
materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu
skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich
Kompetencje społeczne:

Kod wg
KRK:

S2A_W02

S2A_W04,
S2A_W03,
S2A_W07,
S2A_W05
S2A_W06

Kod wg
KRK:
S2A_U02,
S2A_U03

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

Metoda (forma)
weryfikacji
Zadanie
projektowe,
obserwacja
studenta

S2A_U07,
S2A_U02
S2A_U08,
S2A_U06

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K03

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
Obserwacja i
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i S2A_K05,
ocena zachowań
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, S2A_K03,
student w czasie
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych S2A_K07
zadań
podejmowanych działań
projektowych w
grupie,
K_K06
jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego S2A_K02,
projektowania i prowadzenia badań naukowych z S2A_K06,
Prezentacja
wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (w S2A_K01,
wybranym zakresie)
S2A_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
Zapoznanie studentów z problematyką działalności marketingowej przedsiębiorstw na rynku globalnym.
Wiedza
Student rozumie istotę marketingu globalnego, pojęcie analizy otoczenia w aspekcie prowadzonych działań
marketingowych na rynku globalnym oraz zna strategie marketingowe prowadzone na rynku globalnym;
Umiejętności
Student umieć przeprowadzać ocenę skuteczności strategii marketingowych na rynku globalnym oraz zaplanować i
ocenić etapy wprowadzenia nowej oferty na rynek globalny;
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

206

pogłębiać i aktualizować swoją wiedzę w zakresie marketingu o charakterze globalnym.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Bishop B., Marketing globalny ery cyfrowej, PWE, Warszawa 2001
 Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009
 Gorynia M. (red.), Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Akademia Ekonomiczna, Poznań
2000
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Wiktor W., Marketing na rynku Miedzynarodowym, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009
2. Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008
Inne materiały dydaktyczne:

1.5.6.

Marketing strategiczny
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

MARKETING STRATEGICZNY

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

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III

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:

SP 2 M -MP

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie, studia II stopnia
Marketing i zarządzenie logistyczne
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5
Data aktualizacji sylabusu: 2.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

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. Natalia Czuchraj
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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

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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
niestacjonar
ne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

10

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

30

30

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):
Konwersatorium
KW1

Rola marketingu w firmie

KW2

Istota zarządzania marketingowego

KW3

Różnica między marketingiem strategicznym a taktycznym

KW4

Strategie konkurencji i sposoby budowania przewagi konkurencyjnej

KW5

Formułowanie strategii marketingowej

KW6

Analiza rynku, segmentacja i wybór rynku docelowego

KW7

Funkcjonalne strategie konkurencji

KW8

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

K_W01

K_W05

K_W14

Kod wg KEK:

K_U01

K_U06

K_U10

Kod wg KEK:

Wiedza:

zna znaczenie wybranych doktryn gospodarczych i koncepcji
organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych
i społecznych na rozszerzonym poziomie
zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji
i konkurencji między systemami gospodarczymi i
organizacjami
zna kluczowe przepisy prawa krajowego oraz rozporządzenia,
dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące
funkcjonowanie organizacji wybranych sektorów oraz
funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego
Umiejętności:

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
Kompetencje społeczne:

Kod wg
KRK:

S2A_W01

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

S2A_W02,
S2A_W06
S2A_W07

Kod wg
KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U02,
S2A_U03

Praca
pisemna/test
wiedzy

S2A_U07,
S2A_U04

Kod wg
KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach S2A_K01,
Obserwacja i
międzynarodowych,
w
szczególności
europejskich S2A_K02
ocena studenta
przedsiębiorstw i instytucji
podczas zadań
projektowych
K_K05
rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz S2A_K01,
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz S2A_K06,
umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów S2A_K02
integracyjnych w Europie i globalizacji
* 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 pojęciami i współczesnymi koncepcjami strategii marketingowych, wiedzą z
zakresu zarządzania marketingowego. Prawidłowo identyfikuje działania marketingowe w przedsiębiorstwie oraz
przedstawia strategie globalne w ujęciu współczesnego marketingu
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Wiedza
- posiada wiedzę z zakresu współczesnych strategii marketingu,
- zna podstawowe instrumenty marketingu oraz przykłady ich wykorzystania w celu formułowania strategii
przedsiębiorstwa,,
- zna współczesne narzędzia strategii w marketingu międzynarodowym.
Umiejętności
- student identyfikuje koncepcje i strategie marketingowe, które mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstwa,
- potrafi wykorzystać instrumenty marketingowe w planowaniu marketingowym ,
- wykorzystuje metody marketingowe w formułowaniu strategii marketingowych.
Kompetencje
- wskazuje na zastosowanie marketingu w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem,
- wykazuje gotowość do pogłębiania wiedzy z zakresu marketingu.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001
 Ph Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Rebis, Warszawa 2005
 A. Pomykalski, Zarządzanie i planowanie marketingowe, PWN, Warszawa 2005
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003
Inne materiały dydaktyczne:
Czasopisma specjalistyczne z zakresu marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem

1.5.7.

Polityka produktu
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

POLITYKA PRODUKTU

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

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:

SP 3 M -MP

Zarządzanie, studia II stopnia
Marketing i zarządzenie logistyczne
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: 2.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Podstawy marketingu, badania marketingowe, strategie
marketingowe
Konwersatorium. Prezentacje multimedialne, zajęcia
warsztatowe, projekty realizowane w grupach
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to
formy synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora

210

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

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. 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:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

10

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

30

30

6. Pisemna praca zaliczeniowa

10

20

125

125

3. Przygotowanie esejów

SUMA:
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III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1

Produkt w ujęciu rynkowym

KW2

Strategia produktu

KW3

Konkurencyjność oferty

KW4

Marka

KW5

Cykl życia produktu

KW6

Linie produktowe

KW7

Powiązanie marki produktu z marką przedsiębiorstwa

KW8

Komplementarność produktów.

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

K_W04

K_W08

Kod wg KEK:
K_U01

K_U18

Kod wg KEK:

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 częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu
oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia
do realnych problemów zarządzania

Kod wg
KRK:

S2A_W01,
S2A_W02

Zadanie
praktyczne

S2A_W04,
S2A_W03,
S2A_W07,
S2A_W05

Umiejętności:
posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi,
materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu
skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich
Kompetencje społeczne:

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

Kod wg
KRK:
S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U08,
S2A_U06

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
Zadanie
praktyczne

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku S2A_K01,
Zadanie
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy S2A_K04
praktyczne, ocena
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
aktywności na
zajęciach
K_K05
rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz S2A_K01,
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz S2A_K06,
umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów S2A_K02
integracyjnych w Europie i globalizacji
* 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):
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Cele
Zapoznanie studentów z tematyką polityki produktowej - tworzenia, rozwijania oraz odpowiedzialności
przedsiębiorstwa.
Wiedza
Student poznaje podstawy prawne, technologiczne i strategiczne tworzenia oraz rozwijania produktów.
Przedstawione zostaną metody i poszczególne wymiary analiz samego produktu, jak również jego otoczenia
konkurencyjnego.
Umiejętności
Student potrafi zaprojektować wybrany produkt. Potrafi dopasować markę do wybranego produktu. Potrafi ocenić
fazę życia produktu.
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 uwarunkowań produktu na rynku oraz polityki przedsiębiorstwa
związanej z tym procesem.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
H. Mruk, I.P. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1999,
Ph. Kotler, Marketing. Rebis, Poznań 2005
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Ph. Kotler, G.Armstrong, J.Ssaunders, U.Wong: Marketing – podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002 (rozdział
11),
Ph. Kotler,: Kotler o marketingu – jak kreować i opanowywać rynki”, Kaków1999.
Inne materiały dydaktyczne:

1.5.8.

Komunikacja w hipermedilanym środowisku
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

KOMUNIKACJA W
HIPERMEDIALNYM ŚRODOWISKU

Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: IV

ECTS (bezpośredni udział):

SP 3 M -MP

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Kod przedmiotu:

Zarządzanie, studia II stopnia
Marketing i zarządzenie logistyczne
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: 2.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):
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Stacjonarne: 2

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:

Niestacjonarne: 1

Wiedza z zakresu marketingu, komunikacji w biznesie,
zarządzania
konwersatorium z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego,
dyskusja, case studies
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
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:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium
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Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

20

40

4. Wykonanie projektów

25

40

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

12

27

125

125

3. Przygotowanie esejów

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

Komunikacja we współczesnych organizacjach – istota, cele, kierunki zmian;

KW2

Komunikacja w hipermedialnym środowisku – geneza, uwarunkowania.

KW3

Determinanty komunikacji w hipermedialnym środowisku.

KW4

Odbiorca przekazu – postawy i oczekiwania wobec strategii komunikacji współczesnych organizacji;

KW5

Wybrane narzędzia komunikacji w hipermedialnym środowisku;

KW6

Rola marketingu mobilnego i marketingu społecznościowego w procesie komunikacji;

KW7

Ocena skuteczności strategii komunikacji w środowisku hipermedialnym;

KW8

Prawne, etyczne i kulturowe ograniczenia w procesie komunikacji w hipermedialnym środowisku;

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
Kod wg
KEK:
K_W07

K_W12
K_W18

Kod wg
KEK:
K_U01

K_U09

K_U11

Kod wg
KEK:

K_K04

K_K07

Wiedza:

Kod KRK:

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

ma wiedzę na temat znaczenia społecznej
odpowiedzialności biznesu i jej wybranych
przejawów w praktyce gospodarczej, a także
dysfunkcji
zna wybrane specjalistyczne metody badań w
poszczególnych obszarach działalności organizacji
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
oraz konieczność zarządzania zasobami własności
intelektualnej

S2A_W03

zadanie praktyczne lub
projektowe

Umiejętności:

Kod KRK:

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z
określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w
powiązaniu ze specjalnością)
posiada umiejętności integrowania wiedzy z
niektórych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych
rozwiązań problemów
posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji
i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii
organizacji
Kompetencje społeczne:
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w
środowisku organizacji i poza nim oraz
przekazywania swojej wiedzy osobom nie będącym
specjalistami w zakresie zarządzania
jest
świadomy
potrzeby
przestrzegania
i
propagowania etycznej postawy i wrażliwości
społecznej, również w ramach pełnionych ról

S2A_W06
S2A_W10

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08

Metoda (forma)
weryfikacji
zadanie praktyczne lub
projektowe

S2A_U07,
S2A_U02
S2A_U07,
S2A_U03

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_K01,
S2A_K04

zadanie praktyczne lub
projektowe

S2A_K04,
S2A_K03
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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
Ogólnym celem kształcenia jest zapoznanie studenta z informacjami z zakresu współczesnych uwarunkowań
komunikacji i możliwościami ich zastosowania.
Wiedza
Student zna kierunki zmian zachodzących w komunikacji współczesnych organizacji, ich przesłanki i
uwarunkowania, a także zna uwarunkowania i ograniczenia stosowania określonych rozwiązań w aspekcie
prawnym, kulturowym i etycznym;
Umiejętności
Student identyfikuje kierunki zmian zachodzących w procesie komunikacji współczesnych organizacji, rozumie
specyfikę komunikacji w nowym – hipermedialnym środowisku oraz potrafi dokonać jej genezy; identyfikuje
poszczególne narzędzia komunikacji w środowisku hipermedialnym i potrafi je zastosować w praktyce; umie
dokonać analizy realizowanej strategii komunikacji w środowisku hipermedialnym
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 komunikacji społecznej i promocyjnej oraz
charakterystyki środowiska hipermedialnego.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
– Scott D., Nowe zasady marketingu i PR, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009
– Konkol S., Marketing mobilny, Helion, Gliwice 2010
– Kobis P., Marketing z Google, PWN, Warszawa 2008
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
– Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008
– Michalak P., Daszkiewicz D., Musz A., Marketing wirusowy w Internecie, Helion, Gliwice 2009
– Jupowicz – Ginalska A., Marketing medialny, Difin, Warszawa 2010
Inne materiały dydaktyczne:
- Studium przypadku
- Harvard Business Review Polska
- Marketing w Praktyce

1.5.B Specjalizacja - Public Relations, promocja i reklama
1.5.9.

Promocja przedsiębiorstw
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa przedmiotu
(modułu)

PROMOCJA PRZEDSIĘBIORSTW

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

Kod przedmiotu:

SP1M - PR

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie, studia II stopnia
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Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: III

Marketing
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: 12.05.2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

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

Niestacjonarne: -1

Marketing, badania marketingowe
Konwersatorium case studies, prezentacje z wykorzystaniem
sprzętu multimedialnego
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 projektu praktycznego
Katedra Marketingu
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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:
Konwersatorium:

Ćwiczenia:
30

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

25

45

3. Przygotowanie esejów

217

4. Wykonanie projektów

20

35

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

17

27

125

125

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

Zintegrowana komunikacja a promocja przedsiębiorstw;

KW2

Struktura przekazu promocyjnego i etapy jego tworzenia;

KW3

Reklama jako narzędzie promocji;

KW4

Public relations – istota i strategie;

KW5

Promocja sprzedaży a promocja osobista;

KW6

Rola sponsoringu i CSR w strategii promocji;

KW7

Proces planowania budżetu promocyjnego przedsiębiorstwa;

KW8

Ocena skuteczności prowadzonych działań promocyjnych;

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

K_W03

K_W15

Kod wg KEK:
K_U02

K_U16

Kod wg KEK:
K_K03

Wiedza:

Kod KRK:

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

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
posiada wiedzę dotyczącą podstaw i znaczenia procesów
restrukturyzacyjnych i odnowy strategicznej organizacji

S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W03
S2A_W08

Obserwacja studenta
podczas prezentacji

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych
zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i
interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych
ujęć teoretycznych i metodycznych
posiada umiejętności związane z metodyką projektowania i
wdrażania wybranych elementów systemów zarządzania w
organizacji
Kompetencje społeczne:
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_U01,
S2A_U02

zadanie praktyczne
lub projektowe

S2A_U06,
S2A_U08

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_K02,
S2A_K05,
S2A_K03,
S2A_K07

zadanie praktyczne
lub projektowe
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jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego S2A_K02,
projektowania i prowadzenia badań naukowych z S2A_K06,
wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (w S2A_K01,
wybranym zakresie)
S2A_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_K06

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cel
Przedmiot ma na celu przybliżenie studentowi podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania relacjami z klientami i
wskazanie narzędzi służących realizacji CRM jako strategii i filozofii działania przedsiębiorstwa.
Wiedza
Student zna pojęcie i istotę działań promocyjnych, rozróżnia podstawowe narzędzia promocji przedsiębiorstw, rozumie
znaczenie podejmowanych działań promocyjnych w kontekście strategii przedsiębiorstwa.
Umiejętności
Student posiada umiejętności pogłębionej obserwacji działań promocyjnych przedsiębiorstwa, potrafi uczestniczyć w
procesach podejmowania decyzji w tym zakresie oraz proponować rozwiązania z wykorzystaniem zdobytej wiedzy
teoretycznej z obszaru promocji przedsiębiorstw.
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 promocji przedsiębiorstw.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002
Gębarowski M., Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,
Rzezów 2007
Maciejowski T., Narzędzia skutecznej promocji w internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Wiktor J.W., Promocja, PWN, Warszawa 2006
Czarnecki A., Product placement, PWE, Warszawa 2003
Datko M., Sponsoring: strategia, promocja, komunikacja, Wyd. Wyższej Szkoły komunikacji i
Zarządzania, Poznań 2003
Inne materiały dydaktyczne:

1.5.10. Rozwój umiejętności komunikacyjnych menedżerów
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI
KOMUNIKACYJNYCH MENEDŻERA

Kod przedmiotu:

SP2M - PR
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(modułu)
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

Marketing
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Zarządzanie, studia II stopnia

Data aktualizacji sylabusu: 12.05.2012
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 zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -1

Wiedza z zakresu komunikacji biznesowej
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.
Zadań projektowych
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:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium:

30

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
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studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
akademickim

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

37

4. Wykonanie projektów

20

35

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

15

15

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):
Konwersatorium
KW1

Istota procesu komunikowania się: definicje, cechy i elementy tego procesu.

KW2

Poziomy procesu komunikowania się. Sposoby porozumiewania się ludzi:

KW3

Komunikowanie interpersonalne:

KW4

Formy komunikowania: Typy komunikowania:

KW5

Wybrane systemy komunikowania społecznego:

KW6

Przyczyny zaburzeń komunikacji interpersonalnej. Bariery komunikacyjne.

KW7

Podstawowe szkoły w komunikologii.

KW8

Komunikowanie interpersonalne za pośrednictwem mediów.

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_W08

zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu
oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia
do realnych problemów zarządzania

zadanie praktyczne

K_W17

zna podstawowe strategie negocjacyjne

S2A_W04,
S2A_W03,
S2A_W07,
S2A_W05
S2A_W05
Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

Kod wg KEK:
K_U15
K_U18

Kod wg KEK:
K_K02

Umiejętności:
posiada umiejętności projektowania wybranych zmian w
organizacji
posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami
ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi
w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań
menedżerskich
Kompetencje społeczne:
jest
przygotowany
do
prowadzenia
debaty,
przekonywania i negocjowania w imię osiągania
wspólnych celów

S2A_U06,
S2A_U08
S2A_U08,
S2A_U06

zadanie praktyczne

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_K02,
S2A_K03

zadanie praktyczne
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K_K03

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
zespołów
interdyscyplinarnych
w
środowisku S2A_K05,
organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów S2A_K03,
ekonomicznych,
społecznych,
politycznych, S2A_K07
środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań
* 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 możliwościami rozwoju umiejętności i technik komunikacji w biznesie.
Wiedza
W wyniku procesu kształcenia student powinien:
-znać podstawy teoretyczne procesu komunikacji,
-znać i rozumieć psychologiczne uwarunkowania komunikacji społecznej,
-znać i rozumieć zasady sprawnej komunikacji społecznej,
-znać współczesny i tradycyjny pogląd na konflikt,
-znać różne metody rozwiązywania konfliktu,
-znać metody zarządzania konfliktem: stymulacja, rozwiązywanie,
-znać i rozumieć psychologiczne uwarunkowania negocjacji,
Umiejętności
W wyniku procesu kształcenia student powinien:
-potrafić zastosować wiedzę o metodach i technikach negocjacji w ćwiczeniach praktycznych,
-potrafić prawidłowo komunikować się i być aktywnym słuchaczem,
-potrafić skutecznie prowadzić rozmowy
Kompetencje
W wyniku procesu kształcenia student powinien:
- mieć świadomość konieczności rozwoju
- mieć świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1.
2.
3.

Em Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, GWP, 2003

J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu,
Warszawa 2005, s. 13-79.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
McQuail D., Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa 2008
Inne materiały dydaktyczne:
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1.5.11. Kampanie reklamowe
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Kampanie reklamowe

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Zarządzanie, studia II stopnia
Marketing
Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

SP3M - PR

Semestr: IV

ECTS (bezpośredni udział):

specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: 12.05.2012

ECTS (zajęcia praktyczne):

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:

Stacjonarne: -2

Niestacjonarne: -1

Podstawy marketingu, badania marketingowe, strategie marketingowe
Konwesatorium. 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. Muzahim Al-Noorachi

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:

30

Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe

16

Praktyki:
25

Konsultacje przedmiotowe
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Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

20

35

4. Wykonanie projektów

22

42

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

20

30

125

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):
Konwesatorium
KW1

Komunikacja społeczna i marketingowa

KW2

Sposoby kodowania informacji w komunikacji; Wpływ charakterystyki odbiorcy na proces komunikacji

KW3

KW5

Rodzaje kanałów komunikacji marketingowej; Specyfika poszczególnych kanałów komunikacji
marketingowej
Nośniki przekazów w poszczególnych kanałach komunikacji marketingowej; Narzędzia w przekazach
marketingowych
Rola agencje reklamowej; Obowiązki agencji reklamowych;

KW6

Etapy tworzenia kampanii reklamowych

KW7

Budżet kampanii reklamowej; Mierniki efektywności kampanii reklamowych

KW8

Mechanizmy pozyskiwania i wykorzystywania informacji zwrotnej kampanii reklamowych

KW4

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

K_W04

K_W08

Wiedza:

Kod KRK:

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

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 częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz
socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych

S2A_W01,
S2A_W02

zadanie
praktyczne

S2A_W04,
S2A_W03,

224

problemów zarządzania

Kod wg
KEK:
K_U01

K_U18

Kod wg
KEK:

S2A_W07,
S2A_W05
Umiejętności:

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru
nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi,
materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego
i efektywnego wykonania zadań menedżerskich
Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U08,
S2A_U06

zadanie
praktyczne

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i S2A_K02,
zadanie
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
S2A_K03
praktyczne
K_K04
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku S2A_K01,
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy osobom S2A_K04
nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
K_K05
rozumie
znaczenie
samodzielnego,
zespołowego
oraz S2A_K01,
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz S2A_K06,
umiejętności
profesjonalnych
w
warunkach
procesów S2A_K02
integracyjnych w Europie i globalizacji
* 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
Student uzyskuje informacje i umiejętności niezbędne do skutecznego i efektywnego wykonania zadań w zakresie
komunikacji marketingowej.
Wiedza
Student zna specyfikę komunikacji społecznej i marketingowej, wykorzystywanych w jej ramach kanałów, nośników
i narzędzi, a także możliwości i zadania agencji reklamowych oraz etapy kształtowania kampanii reklamowej, jak
również kryteria oceny jej skuteczności i efektów.
Umiejętności
Student potrafi rozpoznać i scharakteryzować etapy i składniki procesu komunikacji społecznej i marketingowej oraz
ocenić ich wpływ na efektywność przekazów. Jest również w stanie opracować plan kampanii reklamowej oraz
proces jej realizacji, a także ustalić kryteria jej oceny i wykorzystać efekty.
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 kampanii reklamowych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Szymoniuk B.(red.), Komunikacja marketingowa, PWE 2006
Czarnecki A., Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, PWE, Warszawa 2001
Kozielski R., Wskaźniki marketingowe, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008,
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Nowak W.P., Media planning, Marketingowy Dom Wydawniczy Proteus, Kraków 2001,
R. Kłeczek, M. Hajdas, M. Sobocińska, Kreacja w reklamie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008,
Woźniczka J., Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009
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Inne materiały dydaktyczne:

1.5.C Specjalizacja - Handel, dystrybucja i sprzedaż
1.5.12. Zachowanie konsumenta
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Zachowanie konsumenta

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: II

Semestr: III

Stacjonarne: 2

Zarządzanie, studia II stopnia
Marketing i zarządzenie logistyczne
specjalizacyjny
fakultatywny
Data aktualizacji sylabusu: 2.05.2012

ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):

SP 1 M -HDS

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

Niestacjonarne: 1

Podstawy marketingu międzynarodowego
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. 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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

16
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Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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
niestacjonar
ne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

27

37

4. Wykonanie projektów

20

40

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

15

30

125

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):
Konwersatorium
KW1

Rola i znaczenie klienta – konsumenta na rynku. Teorie zachowań konsumentów.

KW2
KW3

Potrzeby konsumenckie jako wyznacznik zachowania się nabywcy na rynku. Decyzje konsumenckie i
proces podejmowania decyzji zakupu.
Zachowania nabywców wobec nowego produktu. Rola marki w procesie decyzyjnym nabywcy.

KW4

Zachowanie konsumentów wobec cen. Postępowanie konsumenta w zakresie wyboru form dystrybucji.

KW5

Reakcja konsumenta na działania promocyjne.

KW6

Cechy zachowania konsumentów jako podstawa segmentacji rynku.

KW7

Nabywca jako aktywny decydent oraz producent satysfakcji.

KW8

Psychologiczne determinanty zachowań konsumenckich.

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

K_W02

Wiedza:

Kod KRK:

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

posiada wiedzę dotyczącą skutków ekonomicznych,
społecznych, politycznych i środowiskowych różnic w

S2A_W02

Zadanie
projektowe,
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K_W08

zaawansowaniu gospodarczym wybranych państw i instytucji
zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz
socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do
realnych problemów zarządzania

K_W12

zna wybrane specjalistyczne metody badań w poszczególnych
obszarach działalności organizacji

Kod wg KEK:

K_U01

K_U05

K_U09

Kod wg KEK:

Umiejętności:

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
umie identyfikować i formułować wybrane problemy
badawcze pozwalające na analizę niektórych złożonych
procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki
narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i globalnej
posiada umiejętności integrowania wiedzy z niektórych
dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań
problemów
Kompetencje społeczne:

S2A_W04,
S2A_W03,
S2A_W07,
S2A_W05
S2A_W06

Obserwacja
studenta
podczas
prezentacji

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U02,
S2A_U03

Zadanie
projektowe,
Obserwacja
studenta
podczas
prezentacji

S2A_U07,
S2A_U02

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

K_K03

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
Obserwacja i
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i S2A_K05,
ocena zachowań
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, S2A_K03,
student w czasie
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych S2A_K07
zadań
podejmowanych działań
projektowych w
grupie
K_K06
jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego S2A_K02,
projektowania i prowadzenia badań naukowych z S2A_K06,
wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (w S2A_K01,
wybranym zakresie)
S2A_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
Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentowi informacji z zakresu teorii i praktyki zachowań konsumenckich na
rynku.
Wiedza
Student zna zagadnienia związane z konsumenckim procesem podejmowania decyzji o zakupie, w tym: wpływem
grup odniesienia oraz zakresem wpływu marki na decyzję zakupu, procesy post-decyzyjne, w tym: koncepcję
satysfakcji po dokonaniu zakupu oraz koncepcję lojalności klientów – konsumentów wobec przedsiębiorstwa;
podstawowe pojęcia, a także prawidłowości i problemy współczesnego marketingu i systemów komunikacji z
otoczeniem.
Umiejętności
Student potrafi poprawnie zinterpretować zagadnienia związane z konsumenckim procesem podejmowania decyzji o
zakupie, w tym: wpływem grup odniesienia oraz zakresem wpływu marki na decyzję zakupu. Student rozumie procesy
post-decyzyjne, w tym: koncepcję satysfakcji po dokonaniu zakupu oraz koncepcję lojalności klientów –
konsumentów wobec przedsiębiorstwa; student identyfikuje podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy
współczesnego marketingu i systemów komunikacji z otoczeniem, student potrafi zinterpretować procesy jakie
towarzyszą klientowi – konsumentowi w podejmowaniu przez niego decyzji zakupowych; student rozumie koncepcję
efektywnego zarządzania kontaktami z klientem i potrafi zastosować w praktyce instrumentarium wsparcia procesów
relacji z klientem;
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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 zachowań konsumenta.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
- Solomon M.R., Zachowania i zwyczaje konsumentów, Wyd. Helion, Gliwice 2006
- Kotler P., Amstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing - podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002
- Mazurek – Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2004
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
- Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000
- Rudnicki L., Zachowania rynkowe nabywców: mechanizmy i uwarunkowania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
Kraków 2004
Inne materiały dydaktyczne:
- http://www.marketing-news.pl
- http://www.marketing.org.pl
- http://marketing.nf.pl
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1.5.13. Negocjacje w procesach sprzedaży
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

NEGOCJACJE W PROCESACH SPRZEDAŻY

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: II

Semestr: III

Zarządzanie, studia II stopnia
Marketing i zarządzenie logistyczne
specjalizacyjny
fakultatywny
Data aktualizacji sylabusu: 2.05.2012

ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

SP 2 M -HDS

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

Niestacjonarne: 1

Podstawy negocjacji
Wykład, warsztaty, 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.
Egzamin/ zaliczenie w formie: pisemnej
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:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium
Laboratorium:

30

Konwersatorium

16

Laboratorium:
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Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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
niestacjonar
ne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

47

4. Wykonanie projektów

30

40

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

15

20

125

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):
Konwersatorium
KW1

Konflikt. Strategie rozwiązywania konfliktu - symulacje, case study

KW2

Definicje negocjacji. Psychologiczne aspekty negocjacji.

KW3

Komunikacja w negocjacjach. Komunikacja międzykulturowa w negocjacjach.

KW4

Źródła siły w negocjacjach. Perswazja i manipulacja w negocjacjach.

KW5

Emocje w negocjacjach. Strategie negocjacji. Taktyki negocjacji.

KW6

Typowe błędy w negocjacjach. Dynamika i fazy procesu negocjacji. Impas w negocjacjach.

KW7

Różnice kulturowe w biznesie. Negocjacje w procesach sprzedaży - specyfika

KW8

Etyka w negocjacjach.

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_W04

K_W08

K_W17

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 częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz
socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do
realnych problemów zarządzania
zna podstawowe strategie negocjacyjne
Umiejętności:

Kod wg KEK:

K_U01

K_U18

Kod wg KEK:

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi,
materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu
skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich
Kompetencje społeczne:

S2A_W01,
S2A_W02

zadanie
praktyczne

S2A_W04,
S2A_W03,
S2A_W07,
S2A_W05
S2A_W05
Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U08,
S2A_U06

zadanie
praktyczne

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku S2A_K01,
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy S2A_K04
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
K_K05
rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz S2A_K01,
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz S2A_K06,
umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów S2A_K02
integracyjnych w Europie i globalizacji
* 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 zapoznanie Studentów z problematyką konfliktu, negocjacji, perswazji, manipulacji w
negocjacjach sprzedażowych.
Wiedza
Studenci poznają zwyczaje negocjacji sprzedażowych oraz techniki rozmów handlowych i przykłady zachowań przy
stole negocjacyjnym. Zapoznają się z architekturą negocjacji ich dynamiką i specyfiką. Poruszone zostaną takie
tematy jak komunikacja werbalna i niewerbalna oraz reguły prawidłowej komunikacji. Omówione zostaną również
kwestie dotyczące zaufania, kreatywności i elastyczności w negocjacjach.
Umiejętności
Student potrafi prowadzić negocjacje w zakresie rozmów handlowych w sposób poprawny wykorzystując
komunikację werbalną i niewerbalną. Student jest w stanie ocenić charakterystykę stytuacji konfliktowej, źródła
swojej siły i charakterystykę pozycji w negocjacjach oraz zaplanować odpowiednią strategię negocjacyjną.
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 negocjacji w procesach sprzedaży.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Lewicki Roy J., Saunders David M., Barry Bruce, Minton John W., Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla
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trenerów i menadżerów, Rebis, Poznań 2005;
Rządca Robert A., Negocjacje w interesach. Jak negocjują organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2003;
 Rządca Robert A., Wujec Paweł, Negocjacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001;
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Lunden Bjorn, Rosell Lenart, Techniki negocjacji, BL info, Gdańsk 2003;
 Nęcki Zbigniew, Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000;
 Winch Anna, Winch Sławomir, Negocjacje. Jednostka – organizacja – kultura, DIFFIN, Warszawa 2005;
Inne materiały dydaktyczne: prezentacje, artykuły rozdawane przez wykładowcę


1.5.14. Systemy informatyczne handlu detalicznego
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

SYSTEMY INFORMATYCZNE HANDLU
DETALICZNEGO

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: IV

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:

SP 3 M -HDS

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Kod przedmiotu:

Zarządzanie, studia II stopnia
Marketing i zarządzenie logistyczne
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: 12.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Podstawy
logistyki, Systemy informatyczne zarządzania
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 zadania projektowego w grupach
zakończonego prezentacją multimedialną wyników
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Natalia Czuchraj

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
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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

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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
niestacjonar
ne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

37

4. Wykonanie projektów

20

30

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

20

6. Pisemna praca zaliczeniowa

15

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):
Konwersatorium
KW1

Handel detaliczny, jako końcowe ogniwo łańcucha dostaw.

KW2

Procesy B2C zachodzące w handlu detalicznym.

KW3

KW5

Przegląd podstawowych technik promocji i sprzedaży w handlu detalicznym, detaliczny handel tradycyjny vs.
handel elektroniczny.
Rola i znaczenie systemów automatycznej identyfikacji w handlu detalicznym (kody kreskowe, technologia
RFID, elektroniczny kod produktu)
Standaryzacja w oznaczeniach produktów (standardy GS1).

KW6

Technologie prezentacji i promocji w miejscu sprzedaży.

KW7

Systemy informatyczne w miejscu sprzedaży (zintegrowane systemy kasowe – ZSK, systemy płatności).

KW8

Wirtualizacja w sprzedaży detalicznej dóbr szybko-rotujących FMCG.

KW4

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

K_W03

K_W05

K_W11

Kod wg KEK:

K_U02

K_U03

K_U07

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

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

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
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

S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W03
S2A_W02,
S2A_W06

Zadanie
projektowe
Prezentacja

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

S2A_U01,
S2A_U02

Zadanie
projektowe

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)
posiada umiejętności modelowania i przewidywania
przebiegu wybranych procesów w organizacji lub instytucji
przy
użyciu
niektórych
zaawansowanych
metod
ekonometrycznych i narzędzi informatycznych
Kompetencje społeczne:

S2A_W06

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U04,
S2A_U03,
S2A_U01,
S2A_U02
Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i S2A_K02,
Obserwacja i
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
S2A_K03
ocena zachowań
student w czasie
K_K03
jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
zadań
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i S2A_K05,
projektowych w
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, S2A_K03,
grupie
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych S2A_K07
podejmowanych działań
* 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
Przedmiot ma na celu przybliżenie studentowi podstawowych zagadnień dotyczących systemów informatycznych
wykorzystywanych w handlu detalicznym.
Wiedza
Student zna pojęcie oraz rolę systemów informatycznych handlu detalicznego, rozróżnia podstawowe systemy i
rozwiązania elektronicznego biznesu w szczególności systemy stosowane w handlu detalicznym, identyfikuje
elementy tych systemów oraz wskazuje czynniki wpływające na elementy systemów, czyli procesy sprzedaży
detalicznej.
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Umiejętności
Student posiada umiejętności pogłębionej obserwacji i oceny funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych oraz
identyfikuje obszary problemowe, do których proponuje rozwiązania organizacyjne poprawiające działalność
opisywanych przedsiębiorstw.
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 wsparcia procesów sprzedaży detalicznej technologiami informacyjnymi.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Długosz J., Nowoczesne technologie w logistyce, Wyd. PWE, Warszawa, 2009
 Januszewski A., 2008, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania - T. 1 Zintegrowane systemy
transakcyjne, PWN, Warszawa, 2008

 Rutkowski K. (red.), Logistyka dystrybucji. Wyd. Difin, Warszawa 2005
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Adamczewski P., Stefanowski J. (red.), Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich
przedsiębiorstw, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006
 Zając P., CRM zarządzanie relacjami z klientem w logistyce dystrybucji, Wyd. Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2007
Inne materiały dydaktyczne:
http://e-fakty.pl
http://www.comarch.pl
1.5.15. Korespondencja w handlu
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

KORESPONDENCJA W HANDLU

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

Zarządzanie, studia II stopnia
Marketing i zarządzenie logistyczne
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5

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:

SP 4 M -HDS

Data aktualizacji sylabusu: 2.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Komunikacja
w biznesie,
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
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Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

16

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

27

47

4. Wykonanie projektów

25

30

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

30

125

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):
Konwersatorium
KW1

Charakterystyka dokumentów typowych dla różnych transakcji kupna-sprzedaży.

KW2

Sporządzanie oferty handlowej oraz formułowanie zapytania o ofertę handlową.

KW3

Sporządzanie treści zamówienia oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

KW4

Reklamacje, sposoby ich zgłaszania i egzekwowania

KW5

Korespondencja handlowa w sprzedaży internetowej

KW6

EDI – elektroniczna wymiana dokumentów

KW7

Uwarunkowania prawne korespondencji handlowej
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Reguły formułowania czytelnych komunikatów

KW8

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

K_W07

K_W11

K_W14

Kod wg KEK:
K_U01

K_U06

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

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

ma wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności
biznesu i jej wybranych przejawów w praktyce gospodarczej,
a także dysfunkcji
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

S2A_W03

Test wiedzy

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
Kompetencje społeczne:

S2A_W06

S2A_W07

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U02,
S2A_U03

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
test wiedzy

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i S2A_K02,
test wiedzy
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
S2A_K03
K_K06
jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego S2A_K02,
projektowania i prowadzenia badań naukowych z S2A_K06,
wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (w S2A_K01,
wybranym zakresie)
S2A_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
Ogólnym celem kształcenia jest zapoznanie Studenta z informacjami z zakresu kompetencji społecznych niezbędnych w
biznesie i handlu.
Wiedza
Student poznaje konieczne pojęcia i dokumenty niezbędne do wystawiania korespondencji handlowej, podstawowe zasady
tworzenia pism handlowych oraz nowoczesne rozwiązania wykorzystywane w korespondencji handlowej (np. EDI)
Umiejętności
Student będzie potrafił rozpoznawać typowe pisma wykorzystywane w korespondencji handlowej, wystawiać typowe pisma
wykorzystywane w korespondencji handlowej oraz wykorzystywać nowoczesne rozwiązania (np. EDI)
Kompetencje
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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 korespondencji handlowej.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Szczepankiewicz W., Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw, Diffin, Warszawa 2011.
Sławińska M., Kompendium wiedzy o handlu, PWN, Warszawa 2008.
Barrow C., Biznes w sieci: jak założyć e-firmę i przetrwać?, Felberg SJA, Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Holmes C., Zarządzanie sprzedażą, MT Biznes, Warszawa 2008
Tracy B., Zostań supersprzedawcą, MT Biznes, Warszawa 2006
Kodeks spółek handlowych.
Inne materiały dydaktyczne:

1.6. Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne – Zarządzanie logistyczne
Rachunek ekonomiczny w łancuchu logistycznym

1.6.1.

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:
RACHUNEK EKONOMICZNY W ŁAŃCUCHU LOGISTYCZNYM

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

Zarządzanie, studia II stopnia
Zarządzanie logistyczne
specjalnościowy
obowiązkowy
ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 2

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

PS-1-ZL

Data aktualizacji sylabusu: 12.10.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: -

Niestacjonarne: -

Podstawy logistyki, podstawy finansów i rachunkowości,
podstawy organizacji i zarządzania
Wykład, prezentacja multimedialna
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Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

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

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
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

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

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

20

40

4. Wykonanie projektów

22

42

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

20

25

125

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

Wprowadzenie do problematyki łańcucha dostaw, obecne trendy w łańcuchach dostaw. Rachunek ekonomiczny w
przedsiębiorstwie.
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W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

Transport, koszty transportu, czynniki decydujące o efektywności transportu. Transport w łańcuchu logistycznym,
studia przypadków.
Rachunek ekonomiczny w transporcie, wybór optymalnego środka transportu, problemy ekonomiczne transportu
Rachunek ekonomiczny w łańcuchu logistyczny
Transport multimodalny, efektywność transportu multimodalnego, warunki opłacalności transportu
multimodalnego. Analiza opłacalności transportu multimodalnego.
Centra logistyczne i ich wpływ na rachunek ekonomiczny w łańcuchu dostaw.Dystrybucja fizyczna, efektywność i
koszty
Rachunek ekonomiczny w łańcuchu dostaw
Optymalizacja w łańcuchu dostaw
Efekt skali – wpływ na efektywność łańcucha dostaw, korzyści i wady stosowania efektu skali

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

K_W03

K_W04

K_W13

Kod wg KEK:
K_U02

K_U08
K_U13

Kod wg KEK:

Wiedza:

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
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 współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami 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
umie, w wybranym zakresie, projektować i stosować w
zarządzaniu mierniki dokonań przedsiębiorstwa/organizacji
posługuje się wybranymi normami i standardami w procesach
planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy,
jakości itp.), w tym na poziomie zintegrowanym
Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

S2A_W01,S2
A_W02,
S2A_W03
S2A_W01,S2
A_W02

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

S2A_W06

Kod KRK:
S2A_U01,
S2A_U02

Metoda (forma)
weryfikacji
test wiedzy

S2A_U03,
S2A_U06
S2A _U05,
S2A_U04

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i S2A_K02,
test wiedzy
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
S2A_K03
K_K03
jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i S2A_K05,
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, S2A_K03,
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych S2A_K07
podejmowanych działań
* 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
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Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami rachunku ekonomicznego. Student prawidłowo identyfikuje procesy
logistyczne oraz przedstawia rachunek kosztów tych procesów w warunkach współczesnego przedsiębiorstwa. Student w
ramach realizacji przedmiotu powinien poznać i zrozumieć istotę ekonomiki procesów logistycznych i ich optymalizacji,
środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych a także istotę rachunku ekonomicznego w łańcuchu dystrybucji.
Wiedza
- posiada wiedzę z zakresu rachunku ekonomicznego przedsiębiorstwa oraz zarządzania procesami logistycznymi,
- zna procesy logistyczne oraz potrafi dokonywać kalkulacji kosztów w systemie zarządzania przedsiębiorstwem,
- zna infrastrukturę logistyczną
Umiejętności
- student identyfikuje koncepcje logistyczne, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz
procesy logistyczne w warunkach działalności w konkurencyjnym otoczeniu,
- identyfikuje procesy logistyczne, ich efektywność w ujęciu rachunku ekonomicznego oraz metody doskonalenia,
- wykorzystuje metody zarządzania logistycznego w optymalizacji rachunku ekonomicznego.
Kompetencje
- wskazuje na interdyscyplinarność logistyki,
- wykazuje gotowość do pogłębiania wiedzy z zakresu logistyki.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Twaróg J., Koszty logistyki przedsiębiorstw, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003
Krawczyk S., Metody ilościowe w logistyce C.H.Beck, Warszawa 2001
Koźlak A., Ekonomika transportu: teoria i praktyka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Coyle J., Baroli E., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002
Skowron-Grabowska B., Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, PWE, Warszawa 2010
Inne materiały dydaktyczne: Czasopisma specjalistyczne z dziedziny logistyki oraz rachunkowości przedsiębiorstwa

Zarządzanie rynkiem usług logistycznych

1.6.2.

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:
ZARZĄDZANIE RYNKIEM USŁUG LOGISTYCZNYCH

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

ECTS (bezpośredni udział):

PS-2-ZL

Zarządzanie,
studia II stopnia
Zarządzanie logistyczne
specjalnościowy
obowiązkowy
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: 1.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):
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Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 2

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: -

Zarządzanie, Logistyka, Marketing
Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, projekt
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
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Muzahim Al- Noorachi

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:

16

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

32

4. Wykonanie projektów

10

25

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

30

30

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
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poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład
W1

Podstawowe pojęcia i definicje usługi logistycznej, mix logistyczny. Kształtowanie popytu na usługi logistyczne,
czynniki stymulujące popyt

W2

Charakterystyka współczesnego rynku usług logistycznych, typologia i uwarunkowania techniczne.
Kierunki i strategie rozwoju rynku usług logistycznych w Unii Europejskiej.

W3

Regulacje prawne rynku usług logistycznych w Unii Europejskiej. Jakość w usługach logistycznych;
normalizacja i standaryzacja w rozwoju usług logistycznych

W4

Infrastruktura usług logistycznych: technika, technologia.

W5

Współczesne systemy transportowe: perspektywy rozwoju usług logistycznych, w tym przewozów
kombinowanych.

W6

Centra logistyczne, rola, zadania i funkcje

W7

Rola Internetu w usługach logistycznych – przykłady zastosowania. Rozwój nowych metod zarządzania rynkiem
usług logistycznych: konkurencja, współpraca, kooperencja.

W8

Znaczenie usług logistycznych w zarządzaniu marketingowo- logistycznym przedsiębiorstwem
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_W02

posiada wiedzę dotyczącą skutków ekonomicznych,
społecznych, politycznych i środowiskowych różnic w
zaawansowaniu gospodarczym wybranych państw i instytucji
zna istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego
ma wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności
biznesu i jej wybranych przejawów w praktyce gospodarczej,
a także dysfunkcji
Umiejętności:

S2A_W02

praca pisemna,
prezentacja

Kod wg KEK:

Student:

Kod KRK:

K_U03

potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną,
wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk
pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
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
Kompetencje społeczne:

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U04,
S2A_U03,
S2A_U01,
S2A_U02
S2A_U07,
S2A_U04

Kod wg KEK:

Student:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K01

jest świadomy potrzeby
międzynarodowych,
w
przedsiębiorstw i instytucji

S2A_K01,
S2A_K02

Obserwacja i
kontrola wykonania
zadania

K_W06
K_W07

K_U07

K_U10

adaptacji w
szczególności

środowiskach
europejskich

S2A_W03
S2A_W03

Metoda (forma)
weryfikacji
Ustny sprawdzian
wiedzy,
prezentacja
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rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz S2A_K01,
praktycznego
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz S2A_K06,
umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów S2A_K02
integracyjnych w Europie i globalizacji
* 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
Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i koncepcjami logistycznymi firm. S Prawidłowo identyfikuje procesy
logistyczne oraz przedstawia infrastrukturę tych procesów w warunkach współczesnego przedsiębiorstwa. Student w
ramach realizacji przedmiotu powinien poznać i zrozumieć istotę zarządzania logistycznego, zasady działalności
logistycznej podmiotów gospodarczych, rolę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania
przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych a także istotę logistycznej obsługi klienta.
Wiedza
- posiada wiedzę z zakresu zarządzania procesami logistycznymi,
- zna procesy logistyczne oraz mapę procesów w systemie zarządzania przedsiębiorstwem,
- zna infrastrukturę logistyczną
Umiejętności
- student identyfikuje koncepcje logistyczne, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz
procesy logistyczne w warunkach działalności w konkurencyjnym otoczeniu,
- identyfikuje procesy logistyczne, ich efektywność oraz metody doskonalenia,
- wykorzystuje metody zarządzania logistycznego.
Kompetencje
- wskazuje na interdyscyplinarność logistyki,
- wykazuje gotowość do pogłębiania wiedzy z zakresu logistyki.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Fechner I., Centra logistyczne. Cel – realizacja- przyszłość, Wyd. ILiM , Poznań 2004
2. Rydzkowski W. ( red.) Usługi logistyczne, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2011
3. Panasiuk A., Filipiak B., Przedsiębiorstwo usługowe, Zarządzanie, PWN, Warszawa 2008
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Janczewska D. Tworzenie wartości dystrybucji w procesie zarządzania marketingowo- logistycznego na przykładzie
sektora spożywczego, Zeszyty SWSPiZ w Łodzi- Przedsiębiorczość i Zarządzanie: Tom XII, Zeszyt 9, rok 2011, ss.109124
2. Krygier J. Rola logistyki dystrybucji w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej firm na polskim rynku IT, Zeszyty
SWSPiZ w Łodzi- Przedsiębiorczość i Zarządzanie: Tom XII, Zeszyt 9, rok 2011, ss.97-108
Inne materiały dydaktyczne: Czasopisma: Logistyka, Przegląd Komunikacyjny, Logistyka Międzynarodowa, Zeszyty
SAN w Łodzi- Przedsiębiorczość i Zarządzanie

1.6.3.

Biznes plan w logistyce

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod przedmiotu:

Nazwa
przedmiotu

(modułu)

Biznes plan w logistyce

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

PS-3-ZL

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
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Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

ECTS: III

Zarządzanie,
studia II stopnia
Zarządzenie logistyczne
specjalnościowy
fakultatywny
ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Data aktualizacji sylabusa: 31.05.2012
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 zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: -

Ekonomia, Zarządzanie, Marketing, Podstawy
rachunkowości
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, zaliczenie w formie projektu praktycznego
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Muzahim Al - Noorachi

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

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):
RAZEM:

16

2

Inna forma (jaka):
63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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
niestacjonar
ne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37
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3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów

10

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

30

30

6. Pisemna praca zaliczeniowa

10

20

125

125

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

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

Istota i pojęcie oraz funkcje biznes planu.

W2

W4

Planowanie w warunkach gospodarki rynkowej i centralnie kierowanej oraz model planowania zwłaszcza dla małych i
średnich przedsiębiorstw.
Struktura biznes planu ( streszczenie, charakterystyka i historia firmy, opis produktu, rynek i działania rynkowe, proces
produkcyjny, zarządzanie personelem, zarządzanie finansami.
Plany kosztów – plan techniczny, plan marketingowy, plan organizacyjny, plan finansowy.

W5

Analiza wrażliwości czynników, (PSA - Performance Sensivity Analysis)

W6

Metody obliczania progu rentowności

W7

Analiza wrażliwości na podstawie mnożników zysku

W8

Analiza wrażliwości na podstawie wielkości granicznych

W3

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

Student:

Kod wg
KRK:

K_W03

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
ma wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności
biznesu i jej wybranych przejawów w praktyce gospodarczej,
a także dysfunkcji
zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości
Umiejętności:

S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W03
S2A_W03

Kod wg KEK:

Student:

Kod wg
KRK:

K_U01

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)
posiada
umiejętności
samodzielnego
podejmowania
działalności gospodarczej lub społecznej w wybranym
sektorze
Kompetencje społeczne:

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U05,
S2A_U06,
S2A_U07

Prezentacja,
zadanie
praktyczne

Student:

Kod wg

Metoda

K_W07

K_W19

K_U03

K_U04

Kod wg KEK:

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

S2A_W11

Metoda
(forma)
weryfikacji
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KRK:

(forma)
weryfikacji

jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach S2A_K01,
obserwacja i
międzynarodowych,
w
szczególności
europejskich S2A_K02
ocena
przedsiębiorstw i instytucji
wykonania
zadania
K_K04
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku S2A_K01,
praktycznego
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy S2A_K04
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
* 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
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobem sporządzania biznesplanu przedsiębiorstwa w warunkach
gospodarki rynkowej. Biznesplan będzie oparty na analizie marketingowo - finansowej obecnego i planowanego stanu
przedsiębiorstwa oraz powiązany ze strategią rozwoju firmy.
Wiedza
- student posiada wiadomości z zakresu planowania rozwoju przedsiębiorstwa, analizy strategicznej, zarządzania,
marketingu, finansów i rachunkowości
Umiejętności
- student zdobył umiejętności samodzielnego sporządzania analiz marketingowych, planu marketingowego,
harmonogramu realizacji planowanego przedsięwzięcia, finansowego planu biznesowego oraz analizy wrażliwości.
Kompetencje
- Student posiada kompetencje w zakresie samodzielnej oceny możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o dane
dotyczące jego otoczenia oraz zasobów materialnych i niematerialnych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

–
–
–

Literatura podstawowa przedmiotu:
Ciechan - Kujawa M., Biznes plan, Wyd. TNOiK, „Dom Organizatora”, Toruń 2007
Gabrusewicz W., Audyt sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2010
Opolski K., Biznes plan, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Brilman Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002
Filar E., Filar E., Biznes plan, POLTEXT, Warszawa 2004
Lambin Lambin J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa 2001
Inne materiały dydaktyczne: Czasopisma specjalistyczne z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem
EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
EKONOMISTA
HARVARD BUSINESS REVIEW MANAGER
MARKETING I RYNEK
NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE
ORGANIZACJA I KIEROWANIE

1.6.4.

Customer Relationship Management w logistyce
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
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Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Customer Relationship Management w logistyce

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: III

Zarządzanie,
studia II stopnia
Zarządzenie logistyczne
specjalnościowy
fakultatywny
Data aktualizacji sylabusa: 30.05.2012

ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

SP-4-ZL

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:
Osoba (osoby) prowadząca zajęcia:

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
mgr inż. Paweł Morawski

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

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):
RAZEM:

16

2

Inna forma (jaka):
63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin

249

potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

10

20

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

30

30

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

Marketing, jako koncepcja wspomagająca zarządzanie przedsiębiorstwem.

W2

Istota koncepcji marketingu relacji

W3

Podstawowe modele marketingu relacji.

W4

Elementy i narzędzia koncepcji marketingu relacji.

W5

Zarządzanie relacjami z klientami jako kluczowy element strategii CRM.

W6

Struktura systemu informatycznego klasy CRM, moduły funkcjonalne CRM

W7

Aspekty wdrażania systemu informatycznego klasy CRM w przedsiębiorstwie.

W8

Nowoczesne rozwiązania CRM w modelu chmury obliczeniowej.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Wiedza:
Kod wg KEK:

Student:

Kod wg
KRK:

K_W03

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
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

S2A_W01,S2
A_W02,
S2A_W03
S2A_W02,
S2A_W06

K_W05

K_W11

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

Zadanie
projektowe,
Prezentacja

S2A_W06

Umiejętności:
Kod wg KEK:

Student:

Kod wg
KRK:

K_U01

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)

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08

K_U03

Metoda (forma)
weryfikacji
Zadanie
projektowe

250

K_U10

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:

S2A_U07,
S2A_U04

Kod wg KEK:

Student:

Kod wg
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K03

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
Obserwacja i
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i S2A_K05,
ocena zachowań
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, S2A_K03,
student w czasie
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych S2A_K07
zadań
podejmowanych działań
projektowych w
grupie,
K_K04
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku S2A_K01,
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy S2A_K04
Prezentacja
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
* 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 na celu przybliżenie studentowi podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania relacjami z klientami i
wskazanie narzędzi służących realizacji CRM jako strategii i filozofii działania przedsiębiorstwa.
Wiedza
Student zna pojęcie oraz rolę CRM jako strategii i filozofii przedsiębiorstwa, rozróżnia podstawowe systemy i
rozwiązania elektronicznego biznesu w szczególności systemy informatyczne klasy CRM, identyfikuje elementy tych
systemów oraz wskazuje czynniki wpływające na elementy systemów, czyli procesy zarządzania relacjami z klientami
zachodzące w organizacjach.
Umiejętności
Student posiada umiejętności pogłębionej obserwacji procesów zarządzania relacjami z klientami oraz umie dokonać ich
analizy i interpretacji, potrafi stosować w praktyce wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu zarządzania relacjami z
klientami, potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji w tym zakresie oraz proponować rozwiązania z
wykorzystaniem zdobytej wiedzy teoretycznej z obszaru zarządzania relacjami z klientami.
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 zarządzania relacjami z klientami.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Otto J., Marketing relacji, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004
 Dyche J., 2002, CRM - relacje z klientami, Wyd. Helion, Warszawa
 Stachowicz-Stanusch A., Stanusch M., CRM: przewodnik dla wdrażających, Wyd. Placet, Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Wereda W., Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Wyd. Difin,
Warszawa 2009

 Mitręga M., Marketing relacji. Teoria i praktyka, Wyd. CEDEWU, Warszawa 2009
 Dejnaka A., CRM - zarządzanie kontaktami z klientami, Helion 2002
Inne materiały dydaktyczne: portale o tematyce związanej z CRM:
http://www.portalcrm.pl
http://www.crm.pl
http://e-fakty.pl
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1.6.A Specjalizacja –Logistyka międzynarodowa
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie

1.6.5.

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

PROCESY LOGISTYCZNE W
PRZEDSIĘBIORSTWIE

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: II

Semestr: III

Zarządzanie, studia II stopnia
Marketing i zarządzenie logistyczne
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

SP 1 L –ZL-LM

Data aktualizacji sylabusu: 2.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

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
Konwersatorium 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 inż.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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

16

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2
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Inna forma (jaka):

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

37

4. Wykonanie projektów

20

35

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

10

6. Pisemna praca zaliczeniowa

15

25

125

125

3. Przygotowanie esejów

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1

Procesowy charakter zarządzania przedsiębiorstwem

KW2

System logistyczny w przedsiębiorstwie. Mapa procesów

KW3

Proces logistyczny zaopatrzenia

KW4

Proces logistyczny produkcji

KW5

Proces logistyczny dystrybucji

KW6

Efektywność procesów logistycznych. Metody optymalizacji procesów logistycznych

KW7

Koszty procesów logistycznych

KW8

Controlling procesów logistycznych

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

K_W03

K_W04

K_W13

Wiedza:

Kod KRK:

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

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
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 współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji

S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W03
S2A_W01,
S2A_W02

test wiedzy

S2A_W06
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Kod wg KEK:

K_U02

K_U11
K_U18

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
posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji i
krytycznej oceny możliwych wariantów strategii organizacji
posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi,
materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu
skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich
Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

S2A_U01,
S2A_U02

test wiedzy

S2A_U07,
S2A_U03
S2A_U08,
S2A_U06

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach S2A_K01,
test wiedzy
międzynarodowych,
w
szczególności
europejskich S2A_K02
przedsiębiorstw i instytucji
K_K05
rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz S2A_K01,
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz S2A_K06,
umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów S2A_K02
integracyjnych w Europie i globalizacji
* 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
Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i koncepcjami logistycznymi firm. Student posługuje się wiedzą z
zakresu zarządzania procesowego. Prawidłowo identyfikuje procesy logistyczne oraz przedstawia infrastrukturę tych
procesów w warunkach współczesnego przedsiębiorstwa. Student w ramach realizacji przedmiotu powinien poznać i
zrozumieć istotę zarządzania logistycznego, zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, rolę
podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych,
zasobów ludzkich i materialnych a także istotę logistycznej obsługi klienta.
Wiedza
- posiada wiedzę z zakresu definiowania i zarządzania procesami logistycznymi,
- zna procesy logistyczne oraz mapę procesów w systemie zarządzania przedsiębiorstwem,
- zna infrastrukturę logistyczną przedsiębiorstwa i potrafi interpretować jej efektywne wykorzystanie.
Umiejętności
- student identyfikuje koncepcje logistyczne, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz
procesy logistyczne w warunkach działalności w konkurencyjnym otoczeniu,
- identyfikuje procesy logistyczne, ich efektywność oraz metody doskonalenia,
- wykorzystuje metody zarządzania logistycznego.
Kompetencje
- wskazuje na interdyscyplinarność logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
- wykazuje gotowość do pogłębiania wiedzy z zakresu logistyki.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Ciesielski M., (red.), Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, Warszawa 2006.
 Skowronek Cz., Saryusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003.
 Coyle J., Baroli E., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Nowosielski S. (red), Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Wrocław 2008
Inne materiały dydaktyczne:
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Czasopisma specjalistyczne z dziedziny logistyki, Wyd. SAN w Łodzi: Zarządzanie Logistyczne

Technologie usług logistycznych

1.6.6.

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:
TECHNOLOGIE USŁUG LOGISTYCZNYCH

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: II

Semestr: III

Stacjonarne: 2

Zarządzanie, studia II stopnia
Marketing i zarządzenie logistyczne
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):

SP 2 L – LM

Data aktualizacji sylabusu: 2.05.2012
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 zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 1

Podstawy zarządzania, Podstawy logistyki
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 zadania projektowego w grupach
zakończonego prezentacją multimedialną wyników
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Muzahim Al - Noorachi

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

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

16
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Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

30

70

3. Przygotowanie esejów

25

30

4. Wykonanie projektów

7

7

125

125

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):
Konwersatorium
KW1

Istota i znaczenie technologii usług logistycznych

KW2

Nowoczesne technologie informacyjne w logistyce

KW3

EDI jako warunek wdrożenia nowoczesnych technologii w logistyce

KW4

Systemy automatycznej identyfikacji towarów, etykiety logistyczne i technologia RFID – zalety i wady

KW5

Systemy łączności bezprzewodowej stosowane w logistyce

KW6

Nowoczesne technologie w usługach transportowych

KW7

Automatyzacja procesów magazynowych

KW8

Opakowania w technologiach logistycznych

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

K_W05

Wiedza:

Kod KRK:

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

zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji
i konkurencji między systemami gospodarczymi i

S2A_W02,
S2A_W06

Obserwacja i
ocena
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K_W13
K_W14

Kod wg KEK:

K_U01

K_U03

K_U19

Kod wg KEK:

K_K04

K_K07

organizacjami
zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji
zna kluczowe przepisy prawa krajowego oraz rozporządzenia,
dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące
funkcjonowanie organizacji wybranych sektorów oraz
funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego
Umiejętności:

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)
posiada umiejętności przygotowania typowych prac
pisemnych związanych z problematyką zarządzania w języku
polskim i języku obcym
Kompetencje społeczne:

posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania
etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach
pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

S2A_W06
S2A_W07

studenta
podczas
prezentacji
lub ocena
pracy
pisemnej

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U09

Obserwacja i
ocena
studenta
podczas
prezentacji
lub ocena
pracy
pisemnej

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

S2A_K01,
S2A_K04

Obserwacja i
ocena
studenta
podczas
prezentacji
lub ocena
pracy
pisemnej

S2A_K04,
S2A_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
Przedmiot ma na celu przybliżenie studentowi podstawowych zagadnień z zakresu nowoczesnych technologii
wykorzystywanych w usługach logistycznych.
Wiedza
Student zna nowoczesne technologie wykorzystywane w usługach logistycznych, dostrzega ich znaczenie i rolę, jaką
odgrywają one w zarządzaniu procesami w łańcuchach dostaw. W szczególności student identyfikuje możliwości,
zalety i wady poznawanych rozwiązań.
Umiejętności
Student posiada umiejętności pogłębionej obserwacji technologii stosowanych w przebiegu procesów logistycznych
i umie dokonać ich analizy i interpretacji, potrafi stosować w praktyce wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu
nowoczesnych technologii wykorzystywanych w logistyce, potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji
w tym zakresie oraz proponować rozwiązania z wykorzystaniem zdobytej wiedzy teoretycznej.
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 nowoczesnych technologii stosowanych we wsparciu procesów
logistycznych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
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Literatura podstawowa przedmiotu:
- Nowoczesne technologie w logistyce, red. nauk. Długosz J., PWE, Warszawa 2009
- Kempny D., Obsługa logistyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2008
- Rydzkowski W. (red.), Usługi logistyczne. Teoria i praktyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
- Jeszka A. M., Sektor usług logistycznych – w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009.
Inne materiały dydaktyczne:
http://www.logistyka.net.pl/, http://www.ilim.poznan.pl/

1.6.7.

Informatyczne wsparcie decyzji logistycznych
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

INFORMATYCZNE WSPARCIE DECYZJI
LOGISTYCZNYCH

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: IV
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:

SP 3 L – LM

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Kod przedmiotu:

Zarządzanie, studia II stopnia
Marketing i zarządzenie logistyczne
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: 2.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Podstawy
logistyki, Systemy informatyczne zarządzania
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 zadania projektowego w grupach
zakończonego prezentacją multimedialną wyników
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, dr inż. Paweł Morawski

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:
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Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):
RAZEM:

16

2

Inna forma (jaka):
63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

37

4. Wykonanie projektów

20

30

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

15

6. Pisemna praca zaliczeniowa

15

25

125

125

3. Przygotowanie esejów

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1

Rola i znaczenie danych i informacji w procesie decyzyjnym.

KW2

Analiza danych logistycznych, bazy i hurtownie danych w logistyce oraz systemy analityki biznesowej (BI).

KW3

Informacyjne systemy wsparcia logistyki.

KW4

Wybrane aspekty controlingu logistycznego.

KW5

Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce.

KW6

Optymalizacja decyzji logistycznych w warunkach niepewności i zmiennych warunków otoczenia.

KW7

Metody symulacji w problemach decyzyjnych.

KW8

Analiza studiów przypadków wykorzystania systemów IT we wsparciu decyzji logistycznych.

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
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pola
oznaczonego
*]
K_W03

K_W05

K_W11

Kod wg KEK:

K_U02

K_U03

K_U07

Kod wg KEK:

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
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

S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W03
S2A_W02,
S2A_W06

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

S2A_U01,
S2A_U02

Zadanie
projektowe

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)
posiada umiejętności modelowania i przewidywania
przebiegu wybranych procesów w organizacji lub instytucji
przy
użyciu
niektórych
zaawansowanych
metod
ekonometrycznych i narzędzi informatycznych
Kompetencje społeczne:

Zadanie
projektowe
Prezentacja

S2A_W06

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U04,
S2A_U03,
S2A_U01,
S2A_U02
Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i S2A_K02,
Obserwacja i
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
S2A_K03
ocena
zachowań
K_K03
jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
student w
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i S2A_K05,
czasie zadań
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, S2A_K03,
projektowych
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych S2A_K07
w grupie
podejmowanych działań
* 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 na celu przybliżenie studentowi podstawowych zagadnień z zakresu wykorzystania systemów i
rozwiązań elektronicznego biznesu w szczególności systemów informatycznych wsparcia decyzji logistycznych.
Wiedza
Student zna pojęcie oraz rolę systemów i rozwiązań elektronicznego biznesu w szczególności systemów
informatycznych wsparcia decyzji logistycznych, identyfikuje elementy tych systemów oraz wskazuje czynniki
wpływające na elementy systemów, czyli na procesy logistyczne.
Umiejętności
Student posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wykorzystywanych rozwiązań w postaci systemów
informatycznych wsparcia decyzji logistycznych oraz umie dokonać ich analizy i interpretacji, potrafi stosować w
praktyce wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu wykorzystania tego typu systemów, potrafi uczestniczyć w procesach
podejmowania decyzji w tym zakresie oraz proponować rozwiązania z wykorzystaniem zdobytej wiedzy
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teoretycznej z obszaru wykorzystania w logistyce systemów informatycznych.
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 systemów informatycznych w zarządzaniu procesami
logistycznymi.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
 Śliwczyński B., Controling w zarządzaniu logistyką, Wyd. WSL, Poznań 2007
 Szymczak M., Decyzje logistyczne z Excelem, Difin, Warszawa 2011
 Wrycza S. (red.), Informatyka dla ekonomistów, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Długosz J., Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 2009
 Kisielnicki J., MIS systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2009
 Szymonik A., Systemy informatyczne w realizacji funkcji logistycznych, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły
Kupieckiej, Łódź 2006
Inne materiały dydaktyczne: http://e-fakty.pl , http://logistyka.net.pl, http://epl.net.pl

Strategie międzynarodowych przedsiębiorstw logistycznych

1.6.8.

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

STRATEGIE MIĘDZYNARODOWYCH
PRZEDSIĘBIORSTW LOGISTYCZNYCH

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: IV

Zarządzanie, studia II stopnia
Marketing i zarządzenie logistyczne
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5

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:

SP 4 L – LM

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Kod przedmiotu:

Data aktualizacji sylabusu: 2.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Wiedza z zakresu logistyki, marketingu
Konwersatorium z wykorzystaniem sprzętu
multimedialnego, dyskusja, case studies, projekt
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 oparty na przykładzie przedsiębiorstwa
międzynarodowego
Katedra Marketingu i Logistyki
prof. dr hab. Muzahim Al - Noorachi
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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

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

22

42

4. Wykonanie projektów

20

40

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

20

25

125

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):
Konwersatorium
KW1

Trendy w logistyce

KW2

Modele zarządzania logistyką

KW3

Wartość i efektywność usług logistycznych

KW4

Logistyka obsługi klienta

KW5

Strategie obsługi klienta na rynkach globalnych

KW6

Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw

KW7

Trzeci uczestnik w logistyce

KW8

Strategie handlowe w przedsiębiorstwach logistycznych
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_W03

K_W04

Kod wg KEK:
K_U01

K_U03

K_U10

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

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

posiada wiedzę dotyczącą skutków ekonomicznych,
społecznych, politycznych i środowiskowych różnic w
zaawansowaniu gospodarczym wybranych państw i instytucji
posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
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_W02

Zadanie
projektowe

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 uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji
strategicznych oraz proponować niektóre procedury
rozstrzygnięć z wykorzystaniem wybranych zaawansowanych
metod i narzędzi wspomagających procesy podejmowania
decyzji
Kompetencje społeczne:

S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W03
S2A_W01,
S2A_W02

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U07,
S2A_U04

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
Zadanie
projektowe

Metoda (forma)
weryfikacji

jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach S2A_K01,
Zadanie
międzynarodowych,
w
szczególności
europejskich S2A_K02
projektowe,
przedsiębiorstw i instytucji
obserwacja i
ocena studenta
K_K06
jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego S2A_K02,
projektowania i prowadzenia badań naukowych z S2A_K06,
wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (w S2A_K01,
wybranym zakresie)
S2A_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_K01

Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i koncepcjami w strategiach logistycznych firm działających w
środowisku międzynarodowym. Student posługuje się wiedzą z zakresu zarządzania marketingowo – logistycznego w
środowisku międzynarodowym. Prawidłowo identyfikuje procesy logistyczne oraz przedstawia infrastrukturę tych
procesów w warunkach międzynarodowych procesów logistycznych.
Wiedza
- student posiada wiedzę z zakresu zarządzania marketingowo – logistycznego, formułowania strategii logistycznych
- rozpoznaje procesy logistyczne w warunkach międzynarodowych,
- identyfikuje infrastrukturę logistyczną.
Umiejętności
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- student identyfikuje koncepcje marketingowe, które mają bezpośredni wpływ na formułowanie strategii logistycznych
oraz procesy logistyczne w warunkach działalności międzynarodowych,
- identyfikuje procesy logistyczne,
- wykorzystuje metody zarządzania infrastrukturą logistyczną.
Kompetencje
- wskazuje na interdyscyplinarność logistyki,
- wykazuje gotowość do pogłębiania wiedzy z zakresu logistyki.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
- Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010;
- Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001;
- Pfohl H.CH., Zarządzanie logistyką, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 1998.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
- Gołembska E. (red.), Logistyka międzynarodowa w warunkach globalnej konkurencji, Wyd. Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010;
- Gołembska E., M. Szymczak, Logistyka międzynarodowa, AE, Poznań 2000.
Inne materiały dydaktyczne:
Czasopisma logistyczne

1.6.B. Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne Specjalizacja – Logistyka biznesowa
1.6.9.

Negocjacje w logistyce
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa przedmiotu
(modułu)

NEGOCJACJE W LOGISTYCE

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III

Zarządzanie, studia II stopnia
Marketing i zarządzenie logistyczne
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5

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:

SP 1 L – LB

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Kod przedmiotu:

Data aktualizacji sylabusu: 2.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Brak
Konwersatorium, warsztaty, 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
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Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

kształcenia na odległość.
Egzamin/ zaliczenie w formie: pisemnej
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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):
RAZEM:

16

2

Inna forma (jaka):
63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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
niestacjonar
ne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

37

4. Wykonanie projektów

20

30

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

15

6. Pisemna praca zaliczeniowa

15

25

125

125

3. Przygotowanie esejów

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1

Konflikt. Strategie rozwiązywania konfliktu, symulacje, case study

KW2

Definicje negocjacji. Psychologiczne aspekty negocjacji.

KW3

Komunikacja w negocjacjach. Komunikacja międzykulturowa w negocjacjach

KW4

Źródła siły w negocjacjach. Perswazja i manipulacja w negocjacjach. Emocje w negocjacjach.

KW5

Strategie negocjacji. Taktyki negocjacji.
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KW6

Typowe błędy w negocjacjach. Dynamika i fazy procesu negocjacji. Impas w negocjacjach.

KW7

Specyfika negocjacji w logistyce Różnice kulturowe w biznesie. Wpływ różnic kulturowych na
negocjacje.
Architektura negocjacji międzynarodowych. Dynamika i specyfika negocjacji międzynarodowych. Etyka
w negocjacjach.

KW8

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_W08

zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz
socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do
realnych problemów zarządzania

zadanie
praktyczne

K_W17

zna podstawowe strategie negocjacyjne

S2A_W04,
S2A_W03,
S2A_W07,
S2A_W05
S2A_W05
Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

S2A_U06,
S2A_U08
S2A_U08,
S2A_U06

zadanie
praktyczne

Kod wg KEK:

K_U15
K_U18

Kod wg KEK:

Umiejętności:

posiada umiejętności projektowania wybranych zmian w
organizacji
posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi,
materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu
skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich
Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i S2A_K02,
zadanie
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
S2A_K03
praktyczne
K_K03
jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i S2A_K05,
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, S2A_K03,
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych S2A_K07
podejmowanych działań
* 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 problematyką konfliktu, negocjacji, perswazji, manipulacji i różnic
kulturowych w logistyce.
Wiedza
Studenci poznają zwyczaje biznesowe panujące w różnych krajach oraz techniki rozmów handlowych i przykłady
zachowań przy stole negocjacyjnym. Zapoznają się z architekturą negocjacji globalnych, ich dynamiką i specyfiką.
Student zna również takie tematy jak komunikacja werbalna i niewerbalna oraz reguły prawidłowej komunikacji oraz
wpływ zaufania, kreatywności i elastyczności na negocjacje.
Umiejętności
Student potrafi prowadzić negocjacje w zakresie rozmów handlowych w sposób poprawny wykorzystując
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komunikację werbalną i niewerbalną. Student jest w stanie ocenić charakterystykę stytuacji konfliktowej, źródła
swojej siły i charakterystykę pozycji w negocjacjach oraz zaplanować odpowiednią strategię negocjacyjną.
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 negocjacji w obrębie logistyki.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Lewicki Roy J., Saunders David M., Barry Bruce, Minton John W., Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla
trenerów i menadżerów, Rebis, Poznań 2005;
 Rządca Robert A., Negocjacje w interesach. Jak negocjują organizacje, PWE, Warszawa 2003;
 Rządca Robert A., Wujec Paweł, Negocjacje, PWE, Warszawa 2001;
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
 Lunden Bjorn, Rosell Lenart, Techniki negocjacji, BL info, Gdańsk 2003;
 Thomas Jim, Negocjuj aby zwyciężać, MT Biznes, Warszawa 2006,
 Winch Anna, Winch Sławomir, Negocjacje. Jednostka – organizacja – kultura, DIFFIN, Warszawa 2010;
Inne materiały dydaktyczne: prezentacje, artykuły rozdawane przez wykładowcę

1.6.10. Technologie informacji w łańcuchu dostaw
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

TECHNOLOGIE INFORMACJI W ŁAŃCUCHU Kod przedmiotu:
SP 2 M – LB
DOSTAW
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 II stopnia
Marketing i zarządzenie logistyczne
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5

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:

Data aktualizacji sylabusu: 2.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Podstawy ekonomii, podstawy zarządzania,
Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy
synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora
tematyczne, testy online, foldery zwrotne).
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Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:
Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w
formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Konwersatorium
Praca pisemna
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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

37

4. Wykonanie projektów

20

30

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

15

6. Pisemna praca zaliczeniowa

15

25

125

125

3. Przygotowanie esejów

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1

Problemy logistyczne stojące przed współczesnymi przedsiębiorstwami i łańcuchami dostaw.

KW2

Potrzeby biznesu w zakresie technologii informacyjnych.

268

KW3

Rola TI w zarządzaniu przedsiębiorstwem i łańcuchami dostaw.

KW4

Systemy informacyjne. Definicja. Zasady działania. Elementy składowe: ludzie, organizacja i technologia.

KW5

KW7

Ewolucja systemów IT wspierających łańcuchy dostaw. Systemy MRP, systemy MRP II, systemy ERP,
systemy wspierające i uzupełniające ERP: pakiety SCM, systemy CRM
Obszary logistyki wspomagane technologiami informacyjnymi. Przegląd stosowanych rozwiązań
informatycznych w łańcuchach dostaw.
Technologie informacyjne w łańcuchach dostaw a przewaga konkurencyjna.

KW8

Wykorzystanie technologii internetowych w procesach logistycznych łańcuchów dostaw.

KW6

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

K_W03

K_W05

K_W11

Kod wg KEK:
K_U02

K_U03

K_U07

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

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

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności
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

S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W03
S2A_W02,
S2A_W06

Zadanie
projektowe
Prezentacja

Umiejętności:

Kod KRK:

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)
posiada umiejętności modelowania i przewidywania
przebiegu wybranych procesów w organizacji lub instytucji
przy
użyciu
niektórych
zaawansowanych
metod
ekonometrycznych i narzędzi informatycznych
Kompetencje społeczne:

S2A_W06

S2A_U01,
S2A_U02

Metoda (forma)
weryfikacji
Zadanie
projektowe

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U04,
S2A_U03,
S2A_U01,
S2A_U02
Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i S2A_K02,
Obserwacja i
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
S2A_K03
ocena zachowań
student w czasie
K_K03
jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
zadań
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i S2A_K05,
projektowych w
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, S2A_K03,
grupie
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych S2A_K07
podejmowanych działań
* 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
Przedmiot ma na celu przybliżenie studentowi podstawowych zagadnień z zakresu wykorzystania technologii
informacyjnych w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
Wiedza
Student zna istotę technologii informacyjnych i ich rolę w zarządzaniu, w szczególności systemów wykorzystywanych
w zarządzaniu łańcuchem dostaw, zna współczesne problemy łańcuchów dostaw działających w warunkach gospodarki
globalnej i rozumie znaczenie technologii informacyjnych w ich rozwiązywaniu.
Umiejętności
Student umie dokonać analizy stosowanych w praktyce rozwiązań technologii informacyjnych wspierających łańcuchy
dostaw, umie wykorzystać wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu technologii informacyjnych, potrafi uczestniczyć w
procesach podejmowania decyzji w tym zakresie oraz proponować rozwiązania z wykorzystaniem zdobytej wiedzy
teoretycznej z obszaru technologii informacyjnych w łańcuchach dostaw.
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 technologii informacyjnych wspierających procesy w łańcuchach dostaw.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Fajfer P., Pawlak R., Swoboda B., Procesowe zarządzanie w zintegrowanych systemach informatycznych na podstawie
systemu iScala, Tom I i II Wyższa Szkoła Logistyki, 2009
Kisielnicki Jerzy, MIS Systemy informatyczne zarządzania, PLACET, Warszawa, 2009
Nowicki A., Chomiak – Orsy I. (red.), Systemy informacyjne logistyki, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław
2008
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Laudon Kenneth C., Laudon Jane P., Essentials of Management Information Systems Global Edition 9/e, Pearson
Education, 2010
Inne materiały dydaktyczne:

1.6.11. Parterstwo w sieciach logistycznych
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

PARTNERSTWO W SIECIACH
LOGISTYCZNYCH

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: IV

SP 3 L – LB

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Kod przedmiotu:

Zarządzanie, studia II stopnia
Marketing i zarządzenie logistyczne
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: 2.05.2012
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ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

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

Niestacjonarne: 1

Podstawy logistyki, marketingu
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: projektu
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Natalia Czuchraj, 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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

20

30

4. Wykonanie projektów

22

42

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

20

35

125

125

3. Przygotowanie esejów

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

Sieci logistyczne – definicja, geneza

KW2

Determinanty zmian we współczesnych sieciach logistycznych

KW3

Procesy logistyczne w łańcuchach dostaw

KW4

Przesłanki integracji procesów logistycznych

KW5

Strategiczne znaczenie projektowania sieci logistycznej

KW6

Zasady projektowania sieci logistycznej

KW7

Integracja zarządzania relacjami z dostawcami i klientami

KW8

Rola technologii informacyjnych w zacieśnianiu relacji partnerskich w sieciach logistycznych
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W05

K_W07

K_W16

Kod wg KEK:
K_U02

K_U03

K_U10

Kod wg KEK:
K_K03

K_K04

Wiedza:

Kod KRK:

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

zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji
i konkurencji między systemami gospodarczymi i
organizacjami
ma wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności
biznesu i jej wybranych przejawów w praktyce gospodarczej,
a także dysfunkcji
zna podstawowe strategie zmieniania i rozwoju systemów
społecznych (w szczególności na poziomie organizacji)

S2A_W02,
S2A_W06

Zadanie
projektowe

Umiejętności:

Kod KRK:

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 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 rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych,
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych
podejmowanych działań
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku

S2A_W03

S2A_W08,
S2A_W09

S2A_U01,
S2A_U02

Metoda (forma)
weryfikacji
Zadanie
projektowe

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U07,
S2A_U04

Kod KRK:
S2A_K02,
S2A_K05,
S2A_K03,
S2A_K07

Metoda (forma)
weryfikacji
Zadanie
projektowe

S2A_K01,
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organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy S2A_K04
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
* 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
Student ma świadomość znaczenia partnerstwa w sieciach logistycznych i integracji procesów logistycznych w
łańcuchach dostaw
Wiedza
Student zna pojęcie i rolę partnerstwa w sieciach logistycznych, ma wiedzę na temat znaczenia integracji procesów
logistycznych we współczesnej logistyce, zna podstawowe zasady projektowania sieci logistycznej i zarządzania
relacjami z dostawcami i klientami, zna metody zarządzania relacjami w łańcuchach dostaw.
Umiejętności
Student posiada umiejętności pogłębionej obserwacji procesów zarządzania relacjami partnerskimi w sieciach
logistycznych oraz umie dokonać ich analizy i interpretacji, potrafi stosować w praktyce wyspecjalizowaną wiedzę z
zakresu zarządzania relacjami partnerskimi w sieciach logistycznych, potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania
decyzji w tym zakresie oraz proponować rozwiązania z wykorzystaniem zdobytej wiedzy teoretycznej z obszaru
zarządzania relacjami partnerskimi w sieciach logistycznych.
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 relacji partnerskich w sieciach logistycznych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.
Pfohl H.Ch., Zarządzanie logistyką, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2002.
Blaik P., Logistyka, Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Witkowski J., Zarządzanie łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2010.
Inne materiały dydaktyczne:

1.6.12. Logistyka w strategii firm działających w środowisku międzynarodowym
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

LOGISTYKA W STRATEGII FIRM
DZIALAJĄCYCH W ŚRODOWISKU
MIEDZYNARODOWYM

Kod przedmiotu:

SP 4 M – LB
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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: II

Semestr: IV

Marketing i zarządzenie logistyczne
specjalizacyjny
fakultatywny
Data aktualizacji sylabusu: 2.05.2012

ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Zarządzanie, studia II stopnia

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

Niestacjonarne: 1

Wiedza z zakresu logistyki, marketingu
Konwersatorium z wykorzystaniem sprzętu
multimedialnego, dyskusja, case studies, projekt
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
Katedra Marketingu
prof. dr hab. Muzahim Al – Noorachi, 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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:
Konwersatorium

Ćwiczenia:
30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Forma aktywności:

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
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studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

17

37

4. Wykonanie projektów

20

30

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

10

15

6. Pisemna praca zaliczeniowa

15

25

125

125

3. Przygotowanie esejów

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Konwersatorium

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
KW1

Omówienie roli logistyki we współczesnym przedsiębiorstwie, Analiza cech logistyki międzynarodowej i
globalnej

KW2

Procesy logistyczne w obszarze działań międzynarodowych

KW3

Omówienie barier wejścia dla przedsiębiorstw uczestniczących w międzynarodowych procesach
logistycznych

KW4

Zapasy – nowa koncepcja w świetle przemieszczania towarów w logistyce międzynarodowej

KW5

Rola transportu w logistyce międzynarodowej- transport multimodalny

KW6

Międzynarodowe łańcuchy dostaw oraz logistyczne łańcuchy dostaw

KW7

Koncepcje obsługi klienta w świetle wymiany międzynarodowej

KW8

Analiza najważniejszych problemów logistyki międzynarodowej- przykłady
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W02

K_W05

K_W06

Kod wg KEK:
K_U01

K_U09

K_U11

Wiedza:

Kod KRK:

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

posiada wiedzę dotyczącą skutków ekonomicznych,
społecznych, politycznych i środowiskowych różnic w
zaawansowaniu gospodarczym wybranych państw i instytucji
zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji
i konkurencji między systemami gospodarczymi i
organizacjami
zna istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego

S2A_W02

zadanie
praktyczne lub
projektowe

Umiejętności:

Kod KRK:

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
posiada umiejętności integrowania wiedzy z niektórych
dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań
problemów
posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji i
krytycznej oceny możliwych wariantów strategii organizacji

S2A_W02,
S2A_W06
S2A_W03

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U07,
S2A_U02

Metoda (forma)
weryfikacji
Prezentacja,
zadanie
praktyczne lub
projektowe

S2A_U07,
S2A_U03
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Kod wg KEK:
K_K03

Kompetencje społeczne:

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
K_K05
rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz
umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów
integracyjnych w Europie i globalizacji
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_K02,
S2A_K05,
S2A_K03,
S2A_K07

zadanie
praktyczne lub
projektowe

S2A_K01,
S2A_K06,
S2A_K02

Cele
Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i koncepcjami w strategiach logistycznych firm działających w
środowisku międzynarodowym. Student posługuje się wiedzą z zakresu zarządzania marketingowo – logistycznego w
środowisku międzynarodowym. Prawidłowo identyfikuje procesy logistyczne oraz przedstawia infrastrukturę tych
procesów w warunkach międzynarodowych procesów logistycznych.
Wiedza
- posiada wiedzę z zakresu zarządzania marketingowo – logistycznego, formułowania strategii logistycznych
- zna procesy logistyczne w warunkach międzynarodowych
- zna infrastrukturę logistyczną
Umiejętności
- student identyfikuje koncepcje marketingowe, które mają bezpośredni wpływ na formułowanie strategii logistycznych
oraz procesy logistyczne w warunkach działalności międzynarodowych
- identyfikuje procesy logistyczne
- wykorzystuje metody zarządzania infrastrukturą logistyczną
Kompetencje
- wskazuje na interdyscyplinarność logistyki
- wykazuje gotowość do pogłębiania wiedzy z zakresu logistyki
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
– Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, C.H.Beck, Warszawa 2009
– Płaczek E., Logistyka międzynarodowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2006
– M. Ciesielski (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
– Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa -Poznań 2006
– Januła E., Spedycja, Diffin, Warszawa 2011.
Inne materiały dydaktyczne: Studium przypadku Portale poświęcone logistyce
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1.7. Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne – specjalność Finanse i rachunkowość w
zarządzaniu
1.7.1.

Nowoczesne rachunki kosztów
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Nowoczesne rachunki kosztów

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie, studia II-go stopnia
(magisterskie)

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

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Specjalnościowy
Fakultatywny

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: 3

ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

PS 1 FRZ

Data aktualizacji sylabusa:05.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

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

Niestacjonarne:

Znajomość rachunkowości, rachunkowości finansowej,
rachunkowości zarządczej, 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.
Weryfikacja efektów kształcenia poprzez wykonywanie
przykładów, zaliczenie pisemne
Zakład Rachunkowości Zarządczej Katedry
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
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:

25

16

Konsultacje przedmiotowe:
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Egzaminy i zaliczenia w sesji:

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

Inna forma (jaka): zaliczenie

2

Inna forma (jaka): zaliczenie

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

27

50

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

32

54

6. Pisemna praca zaliczeniowa

3

3

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
W1

Miejsce rachunku kosztów i wyników w działalności przedsiębiorstw

W2

Współczesny stan rozwoju rachunku kosztów w Polsce i na świecie

W3

Etapy procesu decyzyjnego i możliwości ich obsługi przez rachunek kosztów oraz pozostałe podsystemy
systemu rachunkowości

W4

Przykłady zastosowania rachunku kosztów działań (Activity Based Costing)

W5

Przykłady zastosowania rachunku kosztów docelowych (Target Costing)

W6

Przykłady zastosowania Kazein Costing

W7

Przykłady zastosowania rachunku kosztów jakości

W8

Rachunek kosztów a potrzeby budżetowania
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Kod wg KEK:

K_W11

K_W12
K_W13

Wiedza:

Kod KRK:

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

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
zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji

S2A_W06

praca pisemna

S2A_W06
S2A_W06
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Kod wg KEK:

K_U06

K_U08
K_U18

Kod wg KEK:

Umiejętności:

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
posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi,
materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu
skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich
Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

S2A_U02,
S2A_U03

obserwacja i
ocena
wykonania
zadania
praktycznego

S2A_U03,
S2A_U06
S2A_U08,
S2A_U06

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

K_K02

1.

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i S2A_K02,
obserwacja i
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
S2A_K03
ocena
wykonania
K_K04
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku S2A_K01,
zadania
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy S2A_K04
praktycznego
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
* 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, rodzajów i funkcji nowoczesnych rachunków kosztów, ich związku
ze sprawozdawczością finansową i zarządzaniem jednostką gospodarczą. Prezentacja zastosowań nowoczesnych
rachunków kosztów.
Wiedza
Student ma wiedzę na temat zastosowania nowoczesnych narzędzi rachunkowości, a w ramach nich – rachunków
kosztów.
Umiejętności
Student potrafi dokonywać doboru odpowiednich typów rachunków kosztów i wykazać umiejętność ich
zastosowania.
Kompetencje
Student ma predyspozycje do zastosowań rachunków kosztów w procesach decyzyjnych i kontrolnych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. C. Drury, Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1998,
2. Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, wyd. SWSPiZ w
Łodzi, 2001,
3. D. Dobija, M. Kucharczyk (red.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2009,
4. R.S. Kaplan, S.R. Anderson, Rachunek kosztów działań sterowany czasem, PWN, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Rachunkowość zarządcza. Problemy, zadania, gry, Praca zbiorowa pod red. A. Jarugowej, I. Sobańskiej,
wyd.III, 2000
2. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Praca zbiorowa pod red. A.Jarugowej, wyd. SKwP, Warszawa
2000
3. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, wyd. ABC, Kraków 2000
Inne materiały dydaktyczne:
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1.7.2.

Zarządzanie ryzykiem finansowym
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod przedmiotu:
(według siatki)

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
FINANSOWYM

Nazwa przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

PS2 FRZ

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie
studia II-go stopnia (magisterskie)

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: 01.05.2012

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: -

Niestacjonarne: -

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Znajomość instytucji działających na rynku
finansowym i instrumentów finansowych

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika + ćwiczenia

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

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.
Egzamin. Test sprawdzający wiedzę teoretyczną.
Praca zaliczająca ćwiczenia (specyfikacja czynników
ryzyka, sposoby ograniczania danego rodzaju ryzyka)

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:

Katedra Finansów

Osoba koordynująca przedmiot:

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
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:

25

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji:

Inna forma (jaka): zaliczenie

2

Inna forma (jaka): zaliczenie

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

30

18

2. Przygotowanie się do zajęć

10

22

2. Zapoznanie z literaturą podstawową

65

65

4. Pisemna praca zaliczeniowa

20

20

125

125

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis
szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia)
Wyklad
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).
IV. EFEKTY (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) KSZTAŁCENIA ORAZ CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia (zgodnie z wykazem Efektów kształcenia):

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK

Metoda
(forma)
weryfikacji)

K_W11

ma wiedzę na temat zastosowania wybranych zaawansowanych
metod statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi
informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych w
organizacji

S2A_W06

Test wiedzy,
ustny
sprawdzian
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K_W12
Kod wg KEK:
K_U02

K_U03

K_U06

K_U07
Kod wg KEK:

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):

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,



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.
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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:

1.7.3.

Analiza efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Analiza efektywności gospodarowania w
przedsiębiorstwie

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: III

Stacjonarne: 2

Zarządzanie studia II stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):

PS 3 FRZ

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Kod przedmiotu:

Data aktualizacji sylabusu: 05.05.2012
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 zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Niestacjonarne: 1

Znajomość rachunkowości, rachunkowości finansowej,
analizy finansowej, 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.
Weryfikacja efektów kształcenia poprzez zaliczenie
pisemne (pytania opisowe oraz zadania)
Zakład Analizy Finansowej w Katedrze Rachunkowości
Prof. dr hab. Marian Walczak

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:

16
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Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

32

52

4. Wykonanie projektów

10

115

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

20

40

125

125

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

Proces gospodarowania i jego efektywność ekonomiczna – podstawowe zagadnienia

W2

Pozafinansowe mierniki efektywności gospodarowania – SWOT, BCG, Pięć Sił Portera

W3

Koszt kapitału (WACC) oraz model EVA jako narzędzia pomiaru gospodarowania

W4

Pomiar efektywności procesów inwestycyjnych NPV, IRR, PI, PP

W5

Analiza wrażliwości i scenariuszy

W6
W7

Zastosowanie wskaźników ekonomiczno – finansowych w analizie efektywności gospodarowania
jednostki gospodarczej (płynność, rotacja, rentowność, zadłużenie)
Pomiar zagrożenia upadłością

W8

Zrównoważona karta wyników jako narzędzie pomiaru efektywności gospodarowania
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

Metoda (forma)
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weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
K_W13

Kod wg KEK:
K_U01

K_U02

K_U08
K_U10

K_U11

Kod wg KEK:
K_K07

zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji
Umiejętności:
posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych
zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i
interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych
ujęć teoretycznych i metodycznych
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
posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji i
krytycznej oceny możliwych wariantów strategii organizacji
Kompetencje społeczne:
jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania
etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach
pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

S2A_W06

Kod KRK:

Praca pisemna

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U01,
S2A_U02

S2A_U03,
S2A_U06
S2A_U07,
S2A_U04

Praca pisemna,
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

S2A_U07,S2
A_U03
Kod KRK:
S2A_K04,
S2A_K03

Metoda (forma)
weryfikacji
obserwacja i
ocena wykonania
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
Celem głównym przedmiotu jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz niezbędnych umiejętności i postaw
związanych z oceną efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie
Wiedza
Student potrafi: Scharakteryzować mierniki efektywności gospodarowania (KW1) Omówić etapy przeprowadzania
analizy efektywności gospodarowania(KW2-8)
Umiejętności
Po zakończeniu procesu kształcenia student powinien umieć: Zastosować podstawowe pozafinansowe metody
pomiaru efektywności gospodarowania dla wybranej jednostki lub przedsięwzięcia (KW2). Wyznaczyć średni ważony
koszt kapitału oraz ekonomiczną wartość dodaną wybranej jednostki (KW3). Obliczyć i omówić efektywność projektu
inwestycyjnego (KW4). Przeprowadzić i omówić analizę wrażliwości i scenariuszy dla projektu inwestycyjnego
(KW5). Dokonać analizy wskaźnikowej wybranej jednostki (KW6). Zweryfikować zagrożenie upadłością dla
wybranej jednostki (KW7). Zaprojektować zrównoważoną kartę wyników dla wybranej jednostki (KW8)
Kompetencje
Nabycie postaw związanych z bezstronnością analityka (KW1-8). Nabycie postaw związanych z rzetelnością analityka
(KW 1-8).
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. L. Bednarski, Analiza finansowa, PWE, Warszawa 2005.
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2.

M. Walczak, Prospektywna analiza finansowa, Difin, Warszawa 2006.

3. D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Tom. 1 i 2, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
2. M Walczak (red.), Sprawozdawczość i analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, SWSPiZ, Łódź 2008.
3. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju
Rachunkowości w Polsce. Warszawa 2004.
4. M. Wypych (red.) Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent. Łódź 2007.
Inne materiały dydaktyczne:
1. Przykładowe analizy pomiaru efektywności gospodarowania

1.7.4.

Przedsiebiorstwo na rynku finansowym
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa przedmiotu
(modułu)

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU FINANSOWYM

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

Rodzaj modułu kształcenia:
Semestr: IV

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

PS 4 FRZ

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie studia II-go stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Kod przedmiotu:

Niestacjonarne: 1

Specjalnościowy
fakultatywny
Data aktualizacji sylabusu: 1.05.2012
ECTS: 5
ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Znajomość
elementów,
mechanizmów,
zasad
funkcjonowania systemu finansowego w tym banków oraz
przedsiębiorstw oraz rynku finansowego

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika

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 na podstawie referatu (studium
przypadku) – analiza spółki giełdowej

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:

Katedra Finansów

Osoba koordynująca przedmiot:

Prof. nadzw. 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:
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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

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

15

40

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

25

30

125

125

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
KW1

Relacje przedsiębiorstwa z rynkiem finansowym. Rynek finansowy i jego segmenty. Instrumenty rynku
finansowego.

KW2

Giełda papierów wartościowych – rola w pozyskiwaniu kapitału przez spółki publiczne i w mechanizmie
transformacji oszczędności w inwestycje..

KW3

Pasywne związki przedsiębiorstwa z rynkiem finansowym. Źródła finansowania i formy pozyskiwania
kapitału. Kryteria wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Kapitał i koszt kapitału w
przedsiębiorstwie,

KW4

Struktura kapitałowa. Koszt kapitału. Problem optymalizacji struktury kapitałowej. Docelowa struktura
kapitału.

KW5

Inwestycje przedsiębiorstwa na rynku finansowym (aktywa finansowe) . Długoterminowe i
krótkoterminowe inwestycje finansowe.
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KW6

Ewidencja księgowa i wycena bilansowa inwestycji finansowych. Dochód z inwestycji finansowych i
rentowność inwestycji finansowych. Analiza wpływu inwestycji finansowych na wynik netto.

KW7

Analiza pasywnych powiązań z rynkiem finansowym na podstawie sprawozdań finansowych konkretnych
spółek giełdowych – studium przypadku (praca w zespołach)

KW8

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
K_W13
Kod wg
KEK
K_U01

K_U06
K_U08
Kod wg
KEK:

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
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 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

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_W06

Forma
weryfikacji:
Sprawdzian
wiedzy, praca
pisemna

S2A_W06

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

Cele:
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.
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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:
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.

1.
2.

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:

1.7.A. Specjalizacja – Systemy rachunkowości w zarządzaniu
Rozrachunki z tytułu podatku VAT
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

1.7.5.

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Rozrachunki z tytułu podatku VAT

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Język wykładowy:
polski
Rok: 2

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III

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:

SP1 FRZ- SR

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

Zarządzanie
studia II stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusa: 1.05 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Znajomość podstaw rachunkowości finansowej i
finansów przedsiębiorstwa
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
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Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

kształcenia na odległość.
zaliczenie w formie: zaliczenie w formie testu osiągnięć
studenta
Katedra Rachunkowości
Prof. dr hab. M. 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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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
niestacjonar
ne

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

30

50

4. Wykonanie projektów. Obrona projektów.

12

17

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

20

40

125

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):
Konwersatorium
KW1

Zakres (przedmiot) opodatkowania.

KW2

Zwolnienia podmiotowe i podmiotowo-przedmiotowe. Rejestracja podatników VAT.

KW3

Dokumentowanie podatku VAT. Obowiązek podatkowy.

KW4

Ewidencja podatku VAT.

KW5

Rozliczenie transakcji VAT krajowych , WDT, WNT, Eksport, Import (zakupy służące wyłączaniu
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sprzedaży opodatkowanej).
KW6

Rozliczanie VAT strukturą sprzedaży.

KW7

Korekta podatku. Zwrot podatku VAT.

KW8

Projektowane zmiany w podatku VAT na 2013 rok.

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

K_W07

K_W12

K_W13

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod
KRK:

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

ma wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności
biznesu i jej wybranych przejawów w praktyce gospodarczej,
a także dysfunkcji
zna wybrane specjalistyczne metody badań w poszczególnych
obszarach działalności organizacji

S2A_W03

Ustny sprawdzian
wiedzy

S2A_W06

Kontrola stopnia
przygotowania do
oceny zdarzeń i
zjawisk
ekonomicznych

zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji

S2A_W06

Pisemny
sprawdzian wiedzy

Umiejętności:

Kod
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_U01

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08

Zadania
problemowe
(opisowe)

K_U14

posiada umiejętność posługiwania się przepisami prawa
krajowego oraz prawa UE w zakresie działalności
gospodarczej i społecznej w celu uzasadniania konkretnych
działań i decyzji

S2A_U05

Zadanie analityczne

Kod
KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_K02,
S2A_K03

Zadania zespołowe

Kod wg KEK:
K_K02

Kompetencje społeczne:
jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów

* 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
Nauczyć rzetelnego dokumentowania VAT i rozpoznawania obowiązku podatkowego. Zapoznać z zasadami ewidencji
podatku VAT. Poznać zasady rozliczania transakcji krajowych, wewnątrzwspólnotowych oraz eksportowoimportowych. Wskazać role orzecznictwa ETS, WSA, NSA w rozliczeniu VAT.
Wiedza
Zna aktualne przepisy prawne , krajowe, UE ( Dyrektywy, Rozporządzenia).
Umiejętności
Potrafi rzetelnie rozliczać VAT i sporządzać VAT-7, VAT-7K Potrafi rozpoznać problem i ograniczyć ryzyko
podatkowe.
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Kompetencje
Rozumie potrzebę uczenia się przepisów VAT na tle zmieniających się regulacji prawnych. Wykazuje otwartość na
interpretacje podatkowe. Samodzielnie rozwiąże problemy ewidencji i wyliczenia VAT.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Ustawa o podatku od towarów i usług, aktualny stan prawny.
 Przepisy wykonawcze do ustawy o VAT.
 Bielęda T., Kończal H., Rybacka K., Siniecka M., VAT w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. Podatkowe Gofin,
Gorzów Wlkp. 2012
 Kosacka-Łędzewicz D., Olszewski B., VAT w 2011r. Zmiany od 01 stycznia 2011r., Wyd. D&K Edukacja i
Consulting, Sp. z o.o.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Zubrzycki J., Leksykon VAT 2011/2012, Wyd. Unimex, Warszawa 2011
Inne materiały dydaktyczne: opracowania własne autora

1.7.6.

Kierunki wykorzystania sprawozdawczości finansowej w przedsiębiorstwie
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kierunki wykorzystania sprawozdawczości
finansowej w przedsiębiorstwie

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Język wykładowy:
polski
Rok: II

Zarządzanie, studia II-go stopnia
(magisterskie)

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: III

Niestacjonarne: 1

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

SP 2 FRZ- SR

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

Specjalizacyjny
Fakultatywny
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusa:
1.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Znajomość rachunkowości, rachunkowości finansowej,
zgodnie z sylabusami
Konwersatorium z użyciem materiałów źródłowych
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(sprawozdania finansowe)
Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość:

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

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.
Weryfikacja efektów kształcenia poprzez wykonywanie
przykładów, zaliczenie pisemne
Zakład Analizy Finansowej Katedry Rachunkowości
Prof. dr hab. Marian Walczak

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:
Konwersatorium

Ćwiczenia:
30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

30

50

4. Wykonanie projektów

12

17

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

20

40

125

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):
Konwersatorium
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KW1

Miejsce sprawozdań finansowych w systemie zarządzania, systemie informacyjnym rachunkowości

KW2

Wykorzystanie sprawozdania finansowego do analizy kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa

KW3

Analiza wskaźnikowa jako dominujący kierunek w analizie finansowej przedsiębiorstwa

KW4

Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej do oceny bankowej zdolności kredytowej

KW5

Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej do wyceny wartości przedsiębiorstwa

KW6

Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej przy zakupie przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

KW7

Konsolidacja sprawozdań finansowych a zarządzanie przedsiębiorstwem

KW8

Wykorzystanie sprawozdania finansowego w procesie łączenia przedsiębiorstw

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

K_W11

K_W12
K_W13

Kod wg KEK:

K_U08
K_U12
K_U18

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

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

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
zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami organizacji

S2A_W06

praca pisemna

Umiejętności:

Kod KRK:

umie, w wybranym zakresie, projektować i stosować w
zarządzaniu mierniki dokonań przedsiębiorstwa/organizacji
posiada umiejętności związane z metodyką przeprowadzania
audytu wybranych obszarów przedsiębiorstwa
posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi,
materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu
skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich
Kompetencje społeczne:

S2A_W06
S2A_W06

S2A_U03,
S2A_U06
S2A_U05

Metoda
(forma)
weryfikacji
praca pisemna

S2A_U08,
S2A_U06

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku S2A_K01,
obserwacja i
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy S2A_K04
ocena
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
wykonania
zadania
K_K05
rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz S2A_K01,
praktycznego
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz S2A_K06,
umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów S2A_K02
integracyjnych w Europie i globalizacji
* 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
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Celem głównym przedmiotu jest omówienie i przybliżenie głównych kierunków wykorzystania sprawozdawczości
finansowej we współczesnym przedsiębiorstwie
Wiedza
Student ma wiedzę w zakresie:
1. Prezentacji sprawozdań finansowych i ich regulacji prawnych (KW 1)
2. Kierunków wykorzystania sprawozdań finansowych (KW 2-8)
3. Konsolidacji sprawozdania finansowego (KW7-8)
Umiejętności
Student powinien umieć:
1. Wykorzystać w praktyce różne źródła i rodzaje informacji potrzebnych zarządzającym w zakresie podejmowania
decyzji, planowania działalności i sterowania procesami gospodarczymi z użyciem sprawozdań finansowych (KW
1-8)
2. Wykorzystać sprawozdawczość finansową do oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstwa (KW 3)
3. Wykorzystać sprawozdawczość finansową do oceny zdolności kredytowej (KW 4)
4. Wykorzystać sprawozdawczość finansową do wyceny wartości przedsiębiorstwa (KW 5-6)
Kompetencje
Student rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz
umiejętności profesjonalnych związanych ze sprawozdawczością finansową
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. L. Bednarski, Analiza finansowa, PWE, Warszawa 2005
2. W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005
3. M Walczak (red.), Sprawozdawczość i analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, SWSPiZ, Łódź 2008.
4. M. Walczak, Prospektywna analiza finansowa, Difin, Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju
Rachunkowości w Polsce. Warszawa 2004
2. I. Olchowicz, A.Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa, wydanie 2, Difin, Warszawa, 2004
3. A. Jaruga, T. Martyniuk (red.), Komentarz do ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2009
4. D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Tom. 1 i 2, Wolters Kluwer, Kraków 2009
Inne materiały dydaktyczne:
1. Przykładowe analizy finansowe
2. Przykładowe wyceny

Budżetowanie w przedsiębiorstwie
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
Kod przedmiotu:
przedmiotu
Budżetowanie w przedsiębiorstwie
SP 3 FRZ- SR
(modułu)
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
1.7.7.

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

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: IV

Zarządzanie,
studia II stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Specjalizacyjny
Fakultatywny
ECTS: 5
Data aktualizacji sylabusa: 1.05. 2012

295

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

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

Niestacjonarne: 1

Wiedza i umiejętności zgodne z sylabusem do przedmiotu
Rachunkowość, Rachunkowość finansowa
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: pisemnej
Zakład Rachunkowości Zarządczej Katedry Rachunkowości
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:
Wykład:
Ćwiczenia:
Konwersatorium

Ćwiczenia:
30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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
studia
stacjonarne
niestacjonarn
e
1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
63
18
2. Przygotowanie się do zajęć
32
57
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
30
50
6. Pisemna praca zaliczeniowa – zaliczenie
7.
8.
9.
10.
SUMA:
125
125
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III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1

Budżetowanie – informacje podstawowe. Istota i rodzaje budżetów, cele i zadania budżetowania, rola i
miejsce budżetowania i kontroli kosztów w działalności przedsiębiorstwa. Budżetowanie a funkcje
zarządzania w przedsiębiorstwie.

KW2

Etapy i metody budżetowania. Przygotowanie procesu budżetowania. Budżetowanie przyrostowe i
budżetowanie „od zera”, budżetowanie sztywne i budżetowanie elastyczne.

KW3

Budżetowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych: budżetowanie poziomu sprzedaży, budżetowanie
poziomu produkcji, budżetowanie kosztów produkcji.

KW4

Budżetowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych: budżetowanie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych,
budżetowanie kosztów wytworzenia sprzedanych produktów, budżetowanie wpływów i wydatków, budżet
rachunku wyników, budżet bilansu.

KW5

Istota, cele i etapy monitorowania realizacji budżetu.

KW6

Rachunek kosztów standardowych: podstawowe rodzaje rachunku kosztów postulowanych, procedury
wyznaczania standardów kosztów i rodzaje standardów.

KW7

Sprawozdanie z wykonania budżetów i analiza odchyleń przy rachunku kosztów standardowych: istota
sprawozdań z poniesionych kosztów; rodzaje odchyleń; analiza odchyleń kosztów bezpośrednich; analiza
odchyleń kosztów pośrednich.

KW8

Nowe tendencje w zakresie budżetowania operacyjnego. Koncepcja Beyond Budgeting.

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_W08

zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz
socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do
realnych problemów zarządzania

Test wiedzy

K_W16

zna podstawowe strategie zmieniania i rozwoju systemów
społecznych (w szczególności na poziomie organizacji)
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność
zarządzania zasobami własności intelektualnej

S2A_W04,
S2A_W03,
S2A_W07,
S2A_W05
S2A_W08,
S2A_W09
S2A_W10

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_W18

Kod wg KEK:
K_U03

Kod wg KEK:
K_K06

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

S1A_U06

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

rozumie potrzebę postępowania etycznego w
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych

S1A_K04

obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

ramach

praca pisemna

* 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/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących budżetowania i zastosowania budżetów
w zarządzaniu finansami. Przedstawione są również złożenia rachunku kosztów standardowych oraz metody analizy
odchyleń kosztów pośrednich i bezpośrednich.
Wiedza
Student zna rolę i miejsce budżetowania i kontroli kosztów w działalności przedsiębiorstwa, wie, jak wygląda struktura
oraz etapy budżetowania, zna podstawowe metody budżetowania, wie jak zastosować budżet w procesie kontroli i
oceny działalności przedsiębiorstwa.
Umiejętności
Student nabywa umiejętność przygotowywania podstawowych elementów cząstkowych całościowego budżetu
przedsiębiorstwa oraz całościowego budżetu przedsiębiorstwa w formie Master Budget. Student potrafi dokonać analizy
odchyleń w rachunku kosztów standardowych i zinterpretować uzyskane wyniki.
Kompetencje
Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem
wspomaganego narzędziami rachunkowości zarządczej, ma predyspozycje do zastosowania budżetowania dla
podejmowania decyzji, planowania i kontroli.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Jaruga., A., Kabalski, P., Szychta, A., (2010), Rachunkowość zarządcza, Oficyna Wolters Kluwer business
2. Dylewski, M., Filipiak, B., Szczypa, P., (2010), Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe,
finansowe i zarządcze, CeDeWu, Wydawnictwo Fachowe
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Duda-Piechaczek, E., (2007), Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej, Exclusive
Inne materiały dydaktyczne: Prezentacje przesłane przez wykładowcę.

System informacyjny w rachunkowości w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
Kod przedmiotu:
System informacyjny rachunkowości w
przedmiotu
SP 4 FRZ- SR
zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
(modułu)

1.7.8.

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
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Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
Rodzaj modułu
polski
kształcenia:
Rok: II
Semestr: IV
ECTS (bezpośredni udział):

Zarządzanie,
studia II stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Specjalizacyjny
Fakultatywnty
ECTS: 5
Data aktualizacji sylabusa: 1.05. 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

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: 1

Wiedza i umiejętności zgodne z sylabusem do przedmiotu
Rachunkowość, Rachunkowość finansowa
Konwesratorium
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 Rachunkowości Zarządczej Katedry Rachunkowości
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:
Wykład:
Ćwiczenia:
Konwersatorium

Ćwiczenia:
30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):
RAZEM:

16

2

Inna forma (jaka):
63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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
studia
stacjonarne
niestacjonarn
e
1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
63
18
2. Przygotowanie się do zajęć
32
52
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
30
55
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6. Pisemna praca zaliczeniowa – zaliczenie
7.
8.
9.
10.
SUMA:
125
125
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium

KW2

Sprawozdanie finansowe jako produkt system rachunkowości - cel, zawartość informacyjna, zasady
sporządzania
Informacyjna użyteczność bilansu a rachunek zysków i strat jako sprawozdanie o dokonaniach jednostki

KW3

Rachunek przepływów pieniężnych i jego rola w sterowaniu płynnością przedsiębiorstwa

KW4
KW5

Zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informacja dodatkowa – ich znaczenie w ocenie sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa
Sterowanie płynnością w przedsiębiorstwie

KW6

Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie

KW1

Pomiar dokonań przedsiębiorstw. Koncepcja kapitału intelektualnego, Strategiczna Karta Wyników,
Nawigator Skandii, Platforma Wartości, Monitor Aktywów Niematerialnych. Metody wyceny kapitału
intelektualnego.
Sposoby poszerzania zawartości informacyjnej sprawozdań finansowych. Sprawozdanie dotyczące kapitału
KW8
intelektualnego, Raport Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia:
KW7

Kod wg KRK:

K_W12
K_W07

Kod wg KRK:
K_U03

Kod wg KRK:

Wiedza:

zna wybrane specjalistyczne metody badań w poszczególnych
obszarach działalności organizacji
ma wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności
biznesu i jej wybranych przejawów w praktyce gospodarczej,
a także dysfunkcji
Umiejętności:
potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną,
wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk
pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
Kompetencje społeczne:

Kod KEK:

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

S2A_W06
praca pisemna
K_W07

Kod KEK:
S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
Kod KEK:

Metoda (forma)
weryfikacji
praca pisemna

Metoda (forma)
weryfikacji

jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego S2A_K02,
projektowania i prowadzenia badań naukowych z S2A_K06,
K_K06
wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (w S2A_K01,
obserwacja i
wybranym zakresie)
S2A_K03
ocena wykonania
jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
zadania
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i S2A_K05,
praktycznego
K_K03
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, S2A_K03,
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych S2A_K07
podejmowanych działań
* 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/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zawartości informacyjnej
rachunkowości niezbędnej dla zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególną uwagą skoncentrowana na
sprawozdawczości finansową i najnowszych tendencjach jej poszerzania o zagadnienia niematerialne i odnoszące się do
odpowiedzialności społecznej. W ramach zajęć przedstawiona zostanie również tematyka dotycząca możliwości
praktycznego wykorzystania informacji z systemu rachunkowości dla sterowania płynnością i kapitałem obrotowy oraz
dla pomiaru szeroko rozumianych dokonań przedsiębiorstw i ich prezentacji interesariuszom wewnętrzny i
zewnętrznym rachunkowości.
Wiedza
Zna strukturę i zawartość informacyjną sprawozdania finansowego i wie, jak można wykorzystywać informacje w nim
zawarte dla podejmowania wybranych decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zna nowe tendencje w zakresie
poszerzania tradycyjnej rachunkowości, zna podstawowe metody pomiaru dokonań przedsiębiorstw, ma wiedzę na
temat zarządzania płynnością i kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, wie czym jest i jaką rolę pełni kapitał
intelektualny, jak może być mierzony i raportowany, zna podstawy dotyczące sprawozdawczości odpowiedzialności
społecznej przedsiębiorstw.
Umiejętności
Potrafi wykorzystać informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych dla zarządzania przedsiębiorstwem, umie
ocenić dokonania przedsiębiorstw na podstawie wybranych metod,
Kompetencje
Jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego wybierania korzystnych rozwiązań dotyczących zarządzania
przedsiębiorstwem
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
- Gos, W., (red), (2010), Vademecum dyrektora finansowego, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
- Jaruga, A., Fijałkowska, J., (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, ODDK, Gdańsk
- Michalak, J., (2008), Pomiar dokonań. Od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa
Inne materiały dydaktyczne:
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1.7.B Specjalizacja – Sprawozdawczość i analiza finansowa
1.7.9.

Analiza kapitału pracującego
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Analiza kapitału pracującego

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie, studia II-go stopnia
(magisterskie)

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: IV

Stacjonarne: 2

specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):

SP 1 FRZ-SAF

Data aktualizacji sylabusa:1.05. 2012
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 zaliczenia przedmiotu:

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

Niestacjonarne: 1

Znajomość rachunkowości, rachunkowości finansowej,
finansów przedsiębiorstw zgodnie z sylabusami
Konwersatorium z użyciem materiałów źródłowych
(przykłady analizy kapitału pracującego)
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.
Weryfikacja efektów kształcenia poprzez wykonywanie
przykładów, zaliczenie - egzamin pisemny (test
jednokrotnego wyboru, pytania opisowe oraz studium
przypadku)
Zakład Analizy Finansowej Katedry Rachunkowości
Prof. dr hab. Marian Walczak, Dr Janusz Gawryś

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:

Wykład:

Ćwiczenia:
Konwersatorium

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

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):
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RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

30

50

4. Wykonanie projektów

12

17

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

20

40

125

125

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)
Konwersatorium
KW1

Struktura kapitałowo – majątkowa a zyskowność

KW2

Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny efektywności zarządzania kapitałem

KW3

Analiza zapasów

KW4

Analiza należności. Windykacja należności - procedury

KW5

Zasady gospodarowania środkami pieniężnymi. Predykcja wpływów i wydatków gotówkowych

KW6

Konwersja gotówki

KW7

Analiza zobowiązań krótkoterminowych

KW8

Planowanie finansowania majątku obrotowego

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

K_W11

K_W12
K_W13

Wiedza:

Kod KRK:

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

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
zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i

S2A_W06

Test wiedzy

S2A_W06
S2A_W06

303

zarządzania dokonaniami organizacji
Kod wg KEK:

K_U06

K_U08
K_U12
K_U18

Kod wg KEK:

Umiejętności:

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
posiada umiejętności związane z metodyką przeprowadzania
audytu wybranych obszarów przedsiębiorstwa
posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi,
materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu
skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich
Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

S2A_U02,
S2A_U03

Metoda
(forma)
weryfikacji
zadanie
praktyczne lub
projektowe

S2A_U03,
S2A_U06
S2A_U05
S2A_U08,
S2A_U06

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku S2A_K01,
obserwacja i
organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy S2A_K04
ocena
osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania
wykonania
zadania
K_K07
jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania S2A_K04,
praktycznego
etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach S2A_K03
pełnionych 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
Celem głównym przedmiotu jest przybliżenie specyfiki zarządzania kapitałem pracującym przedsiębiorstwa
Wiedza
Zna strukturę kapitału pracującego (KW 1)
Charakteryzuje techniki bieżącego monitorowania bezpiecznego poziom kapitału pracującego (KW 1-7)
Zna procedury windykacji należności (KW 4)
Umiejętności
Umie zastosować analizę wskaźnikową na zarządzania kapitałem pracującym (KW2)
Potrafi dokonać analizy poziomu i udziału zapasów, należności i inwestycji krótkoterminowych (KW 3-5)
Umie zaprojektować optymalny poziom środków pieniężnych oraz konwersję gotówki (KW 5-6)
Potrafi dokonać analizy zobowiązań krótkoterminowych (KW7)
Umie zaplanować strukturę finansowania majątku obrotowego (KW 8)
Kompetencje
Student jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy przy sporządzani i analizowaniu
sprawozdania finansowego i jego elementów
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa:
1. Wawryszuk-Misztal, A., Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach: studium
empiryczno – teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2007
2. Kusak A, Nieoperacyjny kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
UW, Warszawa 2003
3. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005
4. Wypych M., Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, ABSOLWENT, Łódź 2007
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE Warszawa 2006
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2.

Wędzki D, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009

3. Nowak E., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008
Inne materiały dydaktyczne:
1. Przykładowe analizy kapitału pracującego

1.7.10. Regulacje prawne i wzorcowe rachunkowości finansowej
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod przedmiotu:
Nazwa
przedmiotu
SP 2 FRZ-SAF
(modułu)

Regulacje prawne i wzorcowe
rachunkowości finansowej

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

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
Rodzaj modułu
polski
kształcenia:
Rok: II
Semestr: IV
ECTS (bezpośredni udział):

Zarządzanie,
studia II stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Specjalizacyjny
Fakultatywnty
ECTS: 5
Data aktualizacji sylabusu 1.05. 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

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:

Niestacjonarne: 1

Rachunkowość

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.
Forma zaliczania przedmiotu: Rachunkowość
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot: Zakład Rachunkowości Zarządczej Katedry Rachunkowości
Osoba koordynująca przedmiot: Dr Justyna Fijałkowska
Osoba (osoby) prowadząca zajęcia: 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:
Wykład:
Ćwiczenia:
Konwersatorium

Ćwiczenia:
30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

305

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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
studia
stacjonarne
niestacjonarn
e
1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim
63
18
2. Przygotowanie się do zajęć
32
52
3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
5. Zapoznanie z literaturą podstawową
30
55
6. Pisemna praca zaliczeniowa – zaliczenie
7.
8.
9.
10.
SUMA:
125
125
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
KW1

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.

KW2

Podstawy prawa podatkowego. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Ustawa o podatku od towarów i usług.

KW3

Wymogi rachunkowości dla sektora MŚP

KW4

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).

KW5

Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczące rachunkowości. Najważniejsze rozporządzenia Komisji
Europejskiej dotyczące rachunkowości

KW6

Ramy konceptualne sprawozdawczości finansowej jako podstawa MSR/MSSF oraz ogólnie akceptowalnych
Zasad Rachunkowości (GAAP) w Stanach Zjednoczonych.
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

KW7
KW8

Ujednolicanie rachunkowości w skali globalnej. Pojęcie standaryzacji i harmonizacji..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 KRK:

K_W14

Wiedza:

Kod KEK:

zna kluczowe przepisy prawa krajowego oraz rozporządzenia,
dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące

S2A_W07

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
Praca pisemna
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funkcjonowanie organizacji wybranych sektorów oraz
funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego
Kod wg KRK:
K_U03

K_U14

Kod wg KRK:

Umiejętności:
potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną,
wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk
pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
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:

Kod KEK:
S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
K_U14

Kod KEK:

K_K03

Metoda (forma)
weryfikacji
praca pisemna

Metoda (forma)
weryfikacji
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy
S2A_K02,
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i
S2A_K05,
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych,
S2A_K03,
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych
S2A_K07
podejmowanych działań
K_K07
jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania
S2A_K04,
etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach S2A_K03
pełnionych 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
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
Kompetencje
Student dokonuje odpowiednich wyborów dozwolonych prawnie i rozumie konieczność postępowania 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.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
- Jaruga A. i zespół, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) 2009. Najnowsze
zmiany, SKwP, Warszawa 2009.
- 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:
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: 67-78.
- Jaruga A., Fijałkowska J., Jaruga-Baranowska M., Review of practical implementation issues relating to international
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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.

1.7.C Specjalizacja – Rachunkowość sektora publicznego
1.7.11. Unormowania prawne i wzorcowe w jednostkach sektora publicznego
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Unormowania prawne i wzorcowe w jednostkach
sektora publicznego

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Zarządzanie
studia II-go stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: IV

specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusa: czerwiec
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 weryfikacji efektów kształcenia oraz zasady
zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

SP 3 FRZ-RSP

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Język wykładowy:
polski

Kod przedmiotu:

ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Podstawy rachunkowości, podstawy finansów
Konwesatorium 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.
Zaliczenie w formie : pisemnej
Katedra Rachunkowości, Zakład Rachunkowości
Finansowej
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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:
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Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):
RAZEM:

16

2

Inna forma (jaka):
63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

30

50

4. Wykonanie projektów : Przykładowa polityka rachunkowości, zakładowy plan
kont, instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja kasowa, sposób klasyfikacji
wydatków strukturalnych.

12

17

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

20

40

125

125

1)

Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
akademickim.

2. Przygotowanie się do zajęć
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):
Konwersatorium
KW1

Wprowadzenie do rachunkowości jednostek sektora publicznego.

KW2

Rola kierownika jednostki i Skarbnika w organizacji rachunkowości.

KW3

Przepisy prawne obowiązujące jednostki sektora finansów publicznych.

KW4

Polityka rachunkowości oraz unormowania wewnętrzne w jednostkach sektora publicznego.

KW5

Instrukcje wewnętrzne:
- Instrukcja sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych,
- Instrukcja inwentaryzacyjna,
- Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej.
Instrukcja w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej i jednostkach organizacyjnych.

KW6
KW7
KW8

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.
IV. EFEKTY (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) KSZTAŁCENIA ORAZ CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
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Kod wg KEK:

K_W03

Wiedza:

Kod KRK:

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

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności

S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W03

Opisowa
znajomość
uregulowań
Zadanie
projektowe

Kod wg KEK:
K_U06

K_U12

Kod wg KEK:

Umiejętności:
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 KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_U02,
S2A_U03

Audyt wybranego
obszaru jsfp

S2A_U05

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K03

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
Zadanie
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i S2A_K05,
projektowe
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, S2A_K03,
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych S2A_K07
podejmowanych działań
* 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
Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu finansów publicznych i innych regulacji prawnych (prawo bilansowe, VAT, pdof
itp.) pozwalającą opisać operacje gospodarcze w JSFP.
Umiejętności
Dokona ewidencji operacji gospodarczych, rzetelnie sporządzi sprawozdanie budżetowe i wdroży procedury
rachunkowości zarządczej opracuje politykę rachunkowości.
Kompetencje
Rozumie potrzeby uczenia się, potrafi rozpoznać zagrożenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm. ).
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm. ).
3. 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.
4. Jackiewicz A. Domańska M., Audyt dochodów podatkowych i dochodów z tytułu opłat na przykładzie Gminy
Ozorków, w: pod red. A. Banasiaka, Wybrane problemy przedsiębiorczości i zarządzania, t. 10 zeszyt 9, wyd.
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SWSP i Z, Łódź 2009.
5. 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.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm).

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z
2010 r. Nr 20, poz. 103).

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz

4.

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. ).

5. 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
1.7.12. Organizacja rachunkowości w jednostkach sektora publicznego
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Organizacja rachunkowości w jednostkach
sektora publicznego

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Zarządzanie
studia II-go stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Nazwa specjalności:

Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: IV

specjalizacyjny
fakultatywny
ECTS: 5

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

SP 4 FRZ-RSP

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Język wykładowy:
polski

Kod przedmiotu:

Data aktualizacji sylabusa: 1.05. 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Podstawy rachunkowości, podstawy finansów
Konwersatorium 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.
Zaliczenie w formie : pisemnej
Katedra Rachunkowości, Zakład Rachunkowości
Finansowej
Prof. dr hab. Marian Walczak, dr Andrzej Jackiewicz
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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

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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.

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

30

50

4. Wykonanie projektów : Przykładowa polityka rachunkowości, zakładowy plan
kont, instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja kasowa, sposób klasyfikacji
wydatków strukturalnych.

12

17

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

20

40

125

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):
Konwersatorium
KW1

1. Wprowadzenie do rachunkowości jednostek sektora publicznego. Przepisy prawne obowiązujące
jednostki sektora finansów publicznych.

KW2

Polityka rachunkowości oraz unormowania wewnętrzne w jednostkach sektora publicznego.

KW3

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: zakładowy plan kont, wykaz zbiorów danych
tworzących księgi rachunkowe, system ochrony danych.
Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych.

KW4
KW5
KW6

Unormowania wewnętrzne: instrukcja sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów
finansowo księgowych, instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja w sprawie gospodarki kasowej.
Ewidencja wydatków strukturalnych.
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KW7

Rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rzetelność sprawozdań budżetowych. Ich wpływy na
sporządzenie informacji i sprawozdania z wykonania budżetu. Zarządzanie ryzykiem.

KW8

Wybrane zagadnienia audytu i kontroli zarządczej jako elementy identyfikacji i oceny ryzyka w
jednostkach sektora finansów publicznych.
IV. EFEKTY (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) KSZTAŁCENIA ORAZ CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W03

Kod wg KEK:
K_U06

K_U12

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

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

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych, środowiskowych,
gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności

S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W03

Praca pisemna

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_U02,
S2A_U03

Audyt wybranego
obszaru jsfp

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:

S2A_U05

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K03

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy S2A_K02,
Obserwacja i
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i S2A_K05,
ocena zadania
poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, S2A_K03,
praktycznego
społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych S2A_K07
podejmowanych działań
* 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
Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu finansów publicznych i innych regulacji prawnych (prawo bilansowe, VAT, pdof
itp.) pozwalającą opisać operacje gospodarcze w JSFP.
Umiejętności
Dokona ewidencji operacji gospodarczych, rzetelnie sporządzi sprawozdanie budżetowe i wdroży procedury
rachunkowości zarządczej opracuje politykę rachunkowości.
Kompetencje
Rozumie potrzeby uczenia się, rozpozna zagrożenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).
3. 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.
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4.

5.

Jackiewicz A. Domańska M., Audyt dochodów podatkowych i dochodów z tytułu opłat na przykładzie Gminy
Ozorków, w: pod red. A. 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.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005
r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z
2010 r. Nr 20, poz. 103).
3. 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.).
4. 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.).
5. 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

1.7.D. Specjalizacja – Rachunkowość podatkowa
1.7.13. Opodatkowanie osób fizycznych prowadzących działaność gospodarczą
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Opodatkowanie osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: IV

Zarządzanie
studia II stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
specjalizacyjny
fakultatywny

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:

Data aktualizacji sylabusa: 1.05.2012

ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

SP 3 FRZ-RP

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:
Nazwa specjalności:

Kod przedmiotu:

ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości, podstaw
finansów i podatków
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
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Forma zaliczania przedmiotu:
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

kształcenia na odległość.
Zaliczenie w formie : pisemnej
Katedra Rachunkowości, Zakład Rachunkowości
Finansowej
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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

30

50

4. Wykonanie projektów

12

17

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

20

40

125

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):
Konwersatorium

KW3

Przychody w firmie: data powstania przychodu, wyłączenia z przychodów, przychody w walucie obcej
podatników PIT, specyfikacja źródeł przychodów w pdof, podstawowe zasady ustalania przychodów.
Koszty w firmie: koszty uzyskania przychodów (KUP) – zakres pojęciowy, koszty nie zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów (NKUP) – przykłady i ich wpływ na dochód do opodatkowania, koszty bezpośrednio i
pośrednio związane z przychodami, koszty na przełomie roku.
Potrącalność kosztów podatkowych. Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych.

KW4

Samochód w działalności gospodarczej. Podróże służbowe – zasady rozliczania.

KW1
KW2
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KW5

Limity odliczeń (odliczenia od dochodu i od podatku).

KW6
KW7

Księgi podatkowe: pełne księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji
uproszczonej, ewidencje prowadzone przez podatnika.
Dochody podlegające opodatkowaniu wg skali podatkowej.

KW8

Opodatkowanie podatkiem liniowym.
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W11

K_W19

Wiedza:

Kod KRK:

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

ma
wiedzę
na
temat
zastosowania
wybranych
zaawansowanych metod statystycznych, ekonometrycznych
oraz narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i
prezentacji danych w organizacji
zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości

S2A_W06

Analiza
problemowa

S2A_W11

Opisowa
znajomość
przepisów

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

Kod wg KEK:
K_U12

Kod wg KEK:
K_K07

posiada umiejętności związane z metodyką przeprowadzania
audytu wybranych obszarów przedsiębiorstwa
Kompetencje społeczne:
jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania
etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach
pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

S2A_U05

Zadanie
problemowe

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_K04,
S2A_K03

obserwacja i
ocena wykonania
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
Wypracować umiejętność wyodrębnienia przychodów i kosztów w firmie. Wyodrębnić KUP i KNKUP. Zapoznać z
ogólnymi zasadami ustalania zaliczek na podatek. Przedstawić zastosowanie ulg i odliczeń. Nauczyć zasad rocznego
rozliczania przedsiębiorców i sporządzania – PIT-36 i PIT-36/L
Wiedza
Posiada wiedzę podatkową – niezbędną w poprawnym ustalaniu dochodu, rozliczeń VAT. Zna aktualne interpretacje
podatkowe niezbędne w rozliczeniach podatkowych.
Umiejętności
Potrafi prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz pełne księgi, rzetelnie dokumentować operacje
gospodarcze i dokonywać rocznego rozliczania podatku.
Kompetencje
Zna potrzebę uczenia się przepisów, ograniczania ryzyka podatkowego, występowania o interpretacje podatkowe.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 201r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.).
 Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.).
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Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.).
 Jackiewicz A., Sprawozdawczość finansowa a rozliczenia podatkowe, w : Walczak M., Sprawozdawczość i analiza

finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, t. 1, SWSP i Z, Łódź 2008.
 Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości, stan na 1 stycznia 2102 r.
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia księgi podatkowej przychodów
i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).
Inne materiały dydaktyczne: własne materiały dydaktyczne prowadzącego

1.7.14. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od
osób prawnych

Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
Semestr: IV

Zarządzanie studia II stopnia
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
specjalizacyjny
obowiązkowy
ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

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

SP 4 FRZ-RP

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Kod przedmiotu:

Data aktualizacji sylabusu: 1.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Wiedza i umiejętności zgodne z sylabusami do przedmiotów:
Podstawy rachunkowości podatkowej
Konwersatorium
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Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość:

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

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 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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

15

40

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

25

30

125

125

3. Przygotowanie esejów

6. Pisemna praca zaliczeniowa
7. Inne:
8.
9.
10.
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
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Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium
Przychody księgowe a przychody podatkowe:przychody faktycznie otrzymane, przychody należne, przychody
z art. 12 ust. 1, wyłączenia z art. 12 ust. 4 pkt. 1 i 2
Koszty wpływające na dochód do opodatkowania: związek kosztów z przychodami, koszty, których nie
można powiązać z określonymi przychodami, koszty faktycznie poniesione, koszty bezpośrednio i pośrednio
związane z przychodami, koszty uzyskania przychodu – zakres pojęciowy od 01.01.2007 r., koszty nie będące
w katalogu wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wynagrodzenia a koszty uzyskania
przychodu, koszty uzyskania przychodu rozliczane proporcjonalnie.
Opodatkowanie dotacji: opodatkowanie w poz. 27 CIT-8, otrzymana dotacja na 840 RMP, otrzymana dotacja
na 801 Kapitał (fundusz) własny, dotacja jako przychód z art. 12 ust 1, zwolnienie dotacji od pdop na
podstawie art. 17 ust1 pkt 14 a, pkt 21, pkt 47 i pkt 48 ustawy.
Dochód a podstawa opodatkowania: pojęcie dochodu, dochody wolne od podatku, odliczenia od dochodu i
podatku w CIT-8/O,wynik rachunkowy a dochód do opodatkowania.Odliczenia od dochodu i od podatku oraz
dochody wolne i zwolnione od podatku w CIT – 8/O: odliczenia dochodów (przychodów) wolnych od
podatku na podstawie art. 17 ust. 1 updop lub art. 20 ust 3 updop,odliczenia straty podatkowej, odliczenia
darowizn, odliczenia od podatku potrąconego w innym niż Polska państwie z tytułu dochodów tam
osiągniętych (art. 20 ust. 1 updop).
Roczne rozliczenia podatnika pop: obowiązki związane z rozliczeniem podatku, podatek wyrównawczy lub
nadpłata,ewidencja księgowa rozr. z tyt. Pop,sporządzanie CIT-8/O,sporządzanie CIT-8.

KW1
KW2

KW3

KW4

KW5

Różnice kursowe: metoda bilansowa,metoda podatkowa. rozliczanie różnic kursowych. Prezentacja w
rachunku zysków i strat.
Odroczony podatek dochodowy: istota podejścia bilansowego, regulacje w art. 37 ust 1-10 ustawy o
rachunkowości,zasady ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku, ewidencja księgowa
Jednostki powiązane: jednostki powiązane z pop i VAT, dokumentacja transakcji jednostek powiązanych
metody sterowania dochodu jednostek powiązanych

KW6
KW7
KW8

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

K_W14

Kod wg KEK:
K_U03

Kod wg KEK:
K_K05

Wiedza:

Kod
KRK:

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

zna kluczowe przepisy prawa krajowego oraz rozporządzenia,
dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące
funkcjonowanie organizacji wybranych sektorów oraz
funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego

S2A_W07

Praca pisemna

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08

Test, projekt,
rozliczenie pdop

potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną,
wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk
pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
Kompetencje społeczne:
rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz
umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów
integracyjnych w Europie i globalizacji

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

S2A_K01,
S2A_K06,
S2A_K02

obserwacja i
ocena wykonania
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?
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Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):
Cele
Zapoznanie studentów z istotą kosztów uzyskania przychodów, przychodów podatkowych i ustalania dochodu.
Nauczyć praktycznie rozliczania rocznego podatku dochodowego od osób prawnych. Omówić zasady opodatkowania
dywidendy oraz ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku.
Wiedza
Zna aktualne przepisy pdop niezbędne w rozliczeniach podatku. Posiada wiedzę na temat interpretacji pdop mających
wpływ na rozliczenia podatkowe.
Umiejętności
Potrafi ustalić zaliczkę na pdop, dokonać rocznego rozliczenia podatku i sporządzić CIT-8 wraz z CIT-8/0
Kompetencje
Rozumie potrzebę systematycznego uczenia się na tle zmiany przepisów i interpretacji podatkowych. Wykazuje dużą
ostrożność w napotykanych problemach i z uwagą podchodzi do rozliczeń pdop.
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. A. Jackiewicz, Sprawozdawczość finansowa a rozliczenia podatkowe, [w:] M. Walczak (red.), Sprawozdawczość i
analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. t. 1, wyd. SWSPiZ, Łódź 2008.
2. A. Jackiewicz, Rzetelność prowadzenia ksiąg podatkowych – regulacje prawne, odpowiedzialność i problemy
praktyczne, [w:] (red.) H. Sobocka-Szczapa, Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej, t. X, z. 1, wyd.
SWSPiZ, Łódź 2009.
3. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 15 lutego 1992 r. (stan prawny 01.01.2012 r.).
4. MSR nr 12 Podatek dochodowy.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
J. Gawryś, A. Jackiewicz, Polityka rachunkowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, [w:] A. Banasiak (red.),
Wybrane problemy przedsiębiorczości i zarządzania, t. X, zeszyt 9, wyd. SWSPiZ, Łódź 2008.
Inne materiały dydaktyczne: opracowania własne autora (osoby prowadzącej zajęcia)

1.7.E Specjalizacja – Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
1.7.15. Strategiczne decyzje finansowe w przedsiębiorstwie
OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

I.

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

STRATEGICZNE DECYZJE FINANSOWE
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek

Kod przedmiotu:

SP 1 FRZ-FP

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie
studia II-go stopnia, stacjonarne/ niestacjonarne

Nazwa specjalności:

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Język wykładowy:

Rodzaj modułu

Specjalnościowy

320

kształcenia:
Semestr: III

polski
Rok: II

fakultatywny
ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Data aktualizacji sylabusu: 1.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Znajomość systemu finansowego przedsiębiorstwa i
sprawozdawczości finansowej

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Konwersatorium 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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

15

40

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów
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5. Zapoznanie z literaturą podstawową

25

30

125

125

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):
Konwersatorium
KW1

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.

KW2

Źródła informacji w podejmowaniu decyzji finansowych z uwzględnieniem modyfikacji
sprawozdawczości finansowej.

KW3

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.

KW4

Strategia finansowa a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Uwarunkowania i zasady podejmowania
decyzji finansowych o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.

KW5

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.

KW6

Dźwignia operacyjnej i operacyjny próg rentowności: istota, pomiar znaczenie w podejmowaniu decyzji
operacyjnych i inwestycyjnych.

KW7

Strategiczne decyzje dotyczące finansowania przedsiębiorstwa: Struktura kapitałowa i jej związek z
wynikami finansowymi. Optymalizacja struktury kapitałowej a ryzyko i cel główny przedsiębiorstwa.

KW8

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):

Kod wg
KEK
K_W05

K_W11

K_W13
Kod wg
KEK
K_U01

K_U03
K_U06

Forma
weryfikacji

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:

Forma
weryfikacji

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

S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08
S2A_U02,
S2A_U03

Dyskusja,
Zaliczenie
pisemne

S2A_W06

Zaliczenie
pisemne

S2A_W06
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oraz oceny ich przydatności i skuteczności
Kod wg
KEK

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_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
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:

1.7.16. Metody analizy zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem
I.
Nazwa
przedmiotu
(modułu)

OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

METODY ANALIZY ZAGROŻENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA BANKRUCTWEM

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek

Kod przedmiotu:

SP 2 FRZ-FP

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
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Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie
studia II-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

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Data aktualizacji sylabusu: 1.05.2012

ECTS: 5

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Znajomość systemu finansowego przedsiębiorstwa i
sprawozdawczości finansowej

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Konwersatorium 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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

Forma aktywności:

1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

63

18

324

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

15

40

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

25

30

125

125

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):
Konwersatorium
KW1

Otoczenie przedsiębiorstwa. Finansowe cele przedsiębiorstwa - punkt widzenia menedżerów, właścicieli,
wierzycieli. Zagrożenie ryzykiem.

KW2

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

KW3
KW4

System wczesnego ostrzegania jako metoda prognozowaniu bankructwa. Rys historyczny i podstawowe
założenia. Procedura konstrukcji modelu oceny zagrożenia bankructwem.

KW5

Światowe i krajowe modele analizy dyskryminacyjnej w badaniu zagrożenia bankructwem.
Charakterystyka i analiza porównawcza.

KW6

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.

KW7
KW8

IV. EFEKTY (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) KSZTAŁCENIA ORAZ CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia (zgodnie z wykazem Efektów kształcenia):
Kod wg
KEK
K_W04

K_W05

K_W11
Kod wg
KEK
K_U01

K_U06
K_U07

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
ma wiedzę na temat zastosowania wybranych zaawansowanych
metod
statystycznych,
ekonometrycznych
oraz
narzędzi
informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych w
organizacji

Kod KRK:

Forma
weryfikacji

S2A_W01,
S2A_W02
S2A_W02,
S2A_W06

Dyskusja.
Zaliczenie
pisemne

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

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U02,
S2A_U03

Forma
weryfikacji

Dyskusja,
Zaliczenie
pisemne

S2A_U04,

325

K_U10

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_U03,
S2A_U01,
S2A_U02

Kompetencje społeczne:

Kod KRK

Kod wg
KEK

S2A_U07,
S2A_U04
Forma
weryfikacji

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i
S2A_K02,
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
S2A_K03
jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów
S2A_K02,
interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz
S2A_K05,
Dyskusja,
K_K03
rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych,
S2A_K03,
zaliczenie
politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych
S2A_K07
pisemne
działań
rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego
S2A_K01,
zdobywania
i
doskonalenia
wiedzy
oraz
umiejętności
K_K05
S2A_K06,
profesjonalnych w warunkach procesów integracyjnych w Europie i
S2A_K02
globalizacji
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.
K_K02

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.
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:

1.7.17. Analiza czynnikowa rentowności i wartości przedsiębiorstwa

326

II. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ANALIZA CZYNNIKOWA RENTOWNOŚCI
I WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek

Kod przedmiotu:

SP 3 FRZ-FP

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie
studia II-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

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Data aktualizacji sylabusu: 1.05.2012

ECTS: 5

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Znajomość systemu finansowego przedsiębiorstwa i
sprawozdawczości finansowej

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Konwersatorium 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

Osoba (osoby) prowadząca zajęcia:

Dr Stanisław Piotrowski

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

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107
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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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

15

40

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

25

30

125

125

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):
Konwersatorium
KW1

Otoczenie przedsiębiorstwa oraz jego sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło danych
dotyczących możliwości kontynuowania przez niego działalności gospodarczej i szans dalszego rozwoju.

KW2

Rentowność jako wyznacznik realizacji głównego celu przedsiębiorstwa. Metody pomiaru rentowności
przedsiębiorstwa w różnych przekrojach.

KW3

Analiza porównawcza i czynnikowa poziomu rentowności. Wykorzystanie analizy wrażliwości do
prognozowania wzrostu rentowności

KW4

Wartość przedsiębiorstwa jako cel finansowy działalności przedsiębiorstwa w ujęciu długoterminowym.
Determinanty kształtujące wartość przedsiębiorstwa

KW5

Metody szacowania wartości przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem ekonomicznej wartości
dodanej.

KW6

Relacje między rentownością a wartością przedsiębiorstwa.

KW7

Analiza czynnikowa wartości przedsiębiorstwa – kapitał i koszt kapitału, stopa dyskontowa.
Analiza przypadków na przykładzie konkretnych przedsiębiorstw

KW8

IV. EFEKTY (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) KSZTAŁCENIA ORAZ CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia (zgodnie z wykazem Efektów kształcenia):
Kod wg
KEK
K_W04

K_W11

K_W13
Kod wg

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)
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
Umiejętności:

Kod KRK:

Forma
weryfikacji

S2A_W01,
S2A_W02

S2A_W06

Dyskusja.
Zaliczenie
pisemne

S2A_W06
Kod KRK:

Forma
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KEK
K_U01

K_U06
K_U08

K_U10
Kod wg
KEK

weryfikacji
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 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_U03
S2A_U06

Dyskusja,
Zaliczenie
pisemne

S2A_U07
S2A_U04
Forma
weryfikacji

S2A_K02,
S2A_K05
S2A_K03
S2A_K07
S2A_K01,
S2A_K06
S2A_K02

Cel: 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.
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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2.6.16. Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie
III. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek

Kod przedmiotu:

SP 4 FRZ-FP

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie
studia II-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

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Data aktualizacji sylabusu: 1.05.2012

ECTS: 5

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Znajomość systemu finansowego przedsiębiorstwa i
sprawozdawczości finansowej

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Konwersatorium 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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):
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RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

15

40

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

25

30

125

125

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):
Konwersatorium
KW1

Znaczenie kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem – kapitał jako źródło tworzenia
wartości i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

KW2

Determinanty kształtowania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa – koszt kapitału w przedsiębiorstwie.

KW3

Rzeczowy majątek trwały – pomiar, ewidencja procesy zużycia, amortyzacja, dekapitalizacja, ocena
efektywności gospodarowania.

KW4

Strategie kapitałowe przedsiębiorstwa – reprodukcja kapitału trwałego, ryzyko inwestycyjne, finansowanie
przedsięwzięć inwestycyjnych

KW5

Finansowy majątek trwały – funkcje, ewidencja, wycena, wpływ na wynik finansowy

KW6

Kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie – pomiar, znaczenie w zabezpieczeniu płynności finansowej.

KW7

Strategie zarządzania kapitałem obrotowym – rodzaje, identyfikacja, determinanty wyboru.

KW8

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_W12
K_W13
K_W15
Kod wg
KEK

Wiedza:
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
Umiejętności:

Kod KRK:

Forma
weryfikacji

S2A_W06
S2A_W06
S2A_W08
Kod KRK:

Forma
weryfikacji

331

K_U01

K_U10

K_U11

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej
wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu
(w powiązaniu ze specjalnością)
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_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_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U07,
S2A_U04

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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1.7.F Specjalizacja – Zarządzanie finansami w bankowosci i ubezpieczeniach
1.7.18. Instytucje finansowe
I.

OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

INSTYTUCJE FINANSOWE

SP 1 FRZ-FBU

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie
studia II-go stopnia, stacjonarne/ niestacjonarne

Nazwa specjalności:

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu kształcenia:

Rok: II

Semestr: III

ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Kierunkowy / specjalnościowy
Obowiązkowy / fakultatywny
Data aktualizacji sylabusu: 1.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

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:

Konwersatorium 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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

16
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Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

15

40

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

25

30

125

125

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:
Konwersatorium
KW1
KW2
KW3
KW4

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.
Rodzaje i funkcje banków komercyjnych. Podstawowe operacje i produkty bankowe. Procedury
kredytowe.
Krajowa Izba Rozliczeniowa – organizacja i systemy rozliczeń międzybankowych. Pieniądz
elektroniczny .

KW5

Instytucje ubezpieczeniowe. Pojęcie, funkcje i rodzaje ubezpieczeń. Ubezpieczenia gospodarcze.
Zakłady ubezpieczeń, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

KW6

Podstawowe produkty ubezpieczeniowe. Konstrukcja składki w ubezpieczeniach
Współpraca banków i firm ubezpieczeniowych.

KW7

Ubezpieczenia społeczne. Organizacja systemu ubezpieczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Konstrukcja składki w ubezpieczeniach społecznych.
Instytucje parabankowe. Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

KW8

gospodarczych.

IV. EFEKTY (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) KSZTAŁCENIA ORAZ CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia (zgodnie z wykazem Efektów kształcenia):
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Kod wg
KEK
K_W01
K_W05

K_W11

K_W12

Wiedza:
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
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
Posiada umiejętność projektowania i stosowania w zarządzaniu
systemu mierników dokonań przedsiębiorstwa/organizacji
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):

Kod KRK:
S2A_W01
S2A_W02
S2A_W02,
S2A_W06

Forma
weryfikacji

Zaliczenie
pisemne

S2A_W06
S2A-W06
Kod KRK:
S2A_U01,
S2A_U02

S2A_U03
S2A_U06

Forma
weryfikacji
Dyskusja,
Zaliczenie
pisemne

Kod KRK

Forma
weryfikacji

S2A_K02,
S2A_K05
S2A_K03
S2A_K07

Dyskusja,
zaliczenie
pisemne

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.
2. M. Marcinkowska, Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
3. Iwanicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, SGH, Warszawa
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Inne materiały dydaktyczne:

1.7.19. 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:

SP 2 FRZ-FBU

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie
studia II-go stopnia, stacjonarne/ niestacjonarne

Nazwa specjalności:

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu kształcenia:

Rok: II

Semestr: III

ECTS: 5

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

Kierunkowy / specjalnościowy
Obowiązkowy / fakultatywny
Data aktualizacji sylabusu: 1.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 1

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

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:

Konwesatorium 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

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład:

Wykład:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

Konwersatorium

30

Konwersatorium

16
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Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

15

40

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

25

30

125

125

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)
Konwersatorium
KW1

Działalność bankowa i ubezpieczeniowa w systemie finansowym państwa. Miejsce sektora bankowego i
ubezpieczeniowego w strefie usług finansowych

KW2

Charakterystyka instytucji bankowych i ubezpieczeniowych w Polsce. Specyfika działalności banków,
firm ubezpieczeniowych.

KW3

Problemy lokacji zasobów funduszowych. Mechanizm transformacji oszczędności w inwestycje. Wpływ
inflacji na finansowanie inwestycji.

KW4

Znaczenie polityki lokacyjnej dla akumulacji kapitału. Dywersyfikacja rozwiązań instrumentalnych
rynku inwestycyjnego.

KW5

Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w roli inwestora na rynku finansowym. Skutki podatkowe dla
podmiotów dokonujących lokat finansowych. Aktywność lokacyjna banków, firm ubezpieczeniowych.

KW6

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.
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KW7

Ryzyko w działalności inwestycyjnej. Współczynnik wypłacalności i margines wypłacalności. Rezerwy
bankowe oraz techniczno-ubezpieczeniowe a działalność lokacyjna.

KW8

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
K_W05
K_W11

K_W12
Kod wg
KEK
K_U02

K_U10

Kod wg
KEK

Kod KRK:

Wiedza:
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

S2A_W02,
S2A_W06
S2A_W06
Zaliczenie
pisemne
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

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
Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia):

Forma
weryfikacji

S2A_U01,
S2A_U02

S2A_U07,
S2A_U04

Dyskusja,
Zaliczenie
pisemne

Kod KRK

Forma
weryfikacji

S2A_K02,
S2A_K05,
S2A_K03,
S2A_K07

Dyskusja,
zaliczenie
pisemne

Kompetencje społeczne:

K_K03

Forma
weryfikacji

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

338

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.

Inne materiały dydaktyczne:

1.7.20. Instytucje zbiorowego inwestowania
II.

OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa przedmiotu
(modułu)

INSTYTUCJE ZBIOROWEGO
INWESTOWANIA

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Katedra Finansów

Kod przedmiotu:

SP 3 FRZ-FBU

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów
i poziom kształcenia:

Zarządzanie
studia II-go stopnia, stacjonarne/ niestacjonarne

Nazwa specjalności:

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Język wykładowy:
polski

Rodzaj modułu kształcenia:

Rok: II

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

Kierunkowy / specjalnościowy
Obowiązkowy / fakultatywny
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: 06.05. 2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Znajomość systemu finansowego przedsiębiorstwa i
sprawozdawczości finansowej
Konwersatorium 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
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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

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

15

40

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

25

30

125

125

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):
Konwersatorium
KW1
KW2
KW3
KW4
KW5

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
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
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aktywów OFE.

KW7

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.

KW8

Ocena sytuacji finansowej TFI i PTE – analiza na podstawie wybranych instytucji

KW6

IV. EFEKTY (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) KSZTAŁCENIA ORAZ CELE KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia (zgodnie z wykazem Efektów kształcenia):
Kod wg
KEK
K_W05

K_W11

K_W14
Kod wg
KEK
K_U02

K_U10

K_U14
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 kluczowe przepisy prawa krajowego oraz rozporządzenia,
dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie
organizacji wybranych sektorów oraz funkcjonowanie jednolitego
rynku europejskiego

S2A_W02,
S2A_W06

Umiejętności:

Kod KRK:

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):

S2A_W06

Forma
weryfikacji

Zaliczenie
pisemne

S2A_W07
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 inwestycyji w instrumenty finansowe
Kompetencje:
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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 ijest w stanie podjąc samodzielna działalnośc w zakresie doradztwa finansowego.
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Banaszak Soroka U., Rynki finansowe. organizacja, instytucje, uczestnicy, C.H. Beck, Warszawa 2012.
2. Czechowska I.D., Procesy integracji sektora bankowe i ubezpieczeniowego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego Łódź 2004.
3. M. Marcinkowska, Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca:
1. Pietrzak E., Markiewicz M., Finanse, bankowość i rynki finansowe, Uniwersytet Gdański, Gdański, 2007,
2. Zawadzka P., Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych, C.H. Becka, Warszawa 2009.
3. J.K. Solarz, Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.
Inne materiały dydaktyczne:

1.7.21. 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:

SP 4 FRZ-FBU

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie
studia II-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

Kod przedmiotu:

Niestacjonarne: 1

Data aktualizacji sylabusa: 1.05.2012
ECTS (zajęcia praktyczne):

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:

Konwesatorium z wykorzystaniem rzutnika + (case
study)

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.
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Forma weryfikacji efektów kształcenia oraz zasady
zaliczania przedmiotu:

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

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

30

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

25

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

63

RAZEM:

18

Praca własna studenta (PWS):

62

Praca własna studenta (PWS):

107

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

63

18

2. Przygotowanie się do zajęć

12

37

4. Wykonanie projektów

15

40

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

25

30

125

125

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):
Konwersatorium
KW1

Zawartość i interpretacja sprawozdania finansowego banku.

KW2

Wskaźniki charakteryzujące rentowność i efektywność działania banku.
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Czynniki ryzyka bankowego i ich mierniki.

KW3
KW4

Zawartość i interpretacja sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń.
Specyficzne wskaźniki charakteryzujące działalność ubezpieczeniową.

KW5
KW6

Ocena sytuacji finansowej wybranego banku na podstawie sprawozdań finansowych

KW7

Ocena sytuacji finansowej wybranego zakładu ubezpieczeń na podstawie sprawozdań finansowych
Analizy sektorowe na podstawie danych nadzoru finansowego

KW8

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:

K_U02

K_U06

K_U12
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:
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:

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):

Kod KRK

S2A_W06
S2A_W06
Kod KRK

Metoda
(forma)
weryfikacji
wiedzy
Test wiedzy,
sprawdzian
ustny
Metoda
(forma)
weryfikacji

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)
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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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1.8. Specjalność Business Management
1.8.1.

Intercultural Communication
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Intercultural communication
Komunikacja międzykulturowa

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: II

Semestr: IV

Zarządzanie studia II stopnia
Business Management
Specjalnościowy
przedmiot fakultatywny
ECTS: 10

Data aktualizacji sylabusu: 04.05.2012

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

SP 1 -BM

ECTS (zajęcia praktyczne):

Niestacjonarne: 2

Stacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Niestacjonarne: 1

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

ćwiczenia z użyciem materiałów źródłowych, dyskusje,
praca w grupach, zadania projektowe

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.
praca pisemna i prezentacja rezultatów przeprowadzonego
projektu

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

Katedra Zarządzania
Prof. 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:

30

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

50

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

16

4

Inna forma (jaka):
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RAZEM:

126

RAZEM:

36

Praca własna studenta (PWS):

124

Praca własna studenta (PWS):

214

RAZEM z PWS:

250

RAZEM z PWS:

250

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

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

126

36

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

50

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów

100

100

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

24

64

250

250

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

Intercultural communication as symbolic interaction

W2

Defining group identities

W3

Language, non-verbal communication, expressing emotions in different cultures

W4

Cognitive structures, stereotypes and prejudices

W5
W6

From social anthropology to intercultural communication – development and evolution of the area of cultural
difference
Barriers in intercultural communication

W7

Clash of civilizations: Orientalism vs. Occidentalism

W8

Negotiations in intercultural environment

ZP1

Recognising symbolic aspects of communication

ZP2

Defining group identities – case study

ZP3

Practical aspects of non-verbal communication

ZP4

Stereotypes in communication

ZP5

Communication and cultural difference – case study

ZP6

Barriers in intercultural communication

ZP7

Orientalism vs. Occidentalism – case study

ZP8

Negotiations in intercultural environment

Warsztaty

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

Wiedza:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
[wskazać z pola
oznaczonego *]
zadanie
zespołowe z
indywidualną
kontrolą
osiągnięć,
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

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,S2
A_W02

K_W08

zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz
socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do
realnych problemów zarządzania

K_W17

zna podstawowe strategie negocjacyjne

S2A_W04,
S2A_W03,
S2A_W07,
S2A_W05
S2A_W05

Kod wg KEK:

Umiejętności:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
zadanie
zespołowe z
indywidualną
kontrolą
osiągnięć,
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

K_U01

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08

K_U05

umie identyfikować i formułować wybrane problemy
badawcze pozwalające na analizę niektórych złożonych
procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki
narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i globalnej
ma 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

S2A_U02,
S2A_U03

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji
zadanie
zespołowe z
indywidualną
kontrolą
osiągnięć,
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

K_U20

Kod wg KEK:

S2A_U11

K_K01

jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach
międzynarodowych, w szczególności europejskich
przedsiębiorstw i instytucji

S2A_K01,
S2A_K02

K_K02

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów

S2A_K02,
S2A_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
Celem głównym kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji międzykulturowej.
Wiedza
Po zakończonym procesie kształcenia student:
- definiuje tożsamości zbiorowe
- zna podstawowe zasady komunikacji pozawerbalna w różnych kulturach
- nazywa struktury poznawcze, stereotypy i uprzedzania
- omawia problematykę odmienności kulturowej
- wymienia bariery w komunikacji międzykulturowe
Umiejętności
Po zakończonym procesie kształcenia student:
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- rozpoznaje pozawerbalne wyrażanie emocji w różnych kulturach
- rozpoznaje poznawcze, stereotypy i uprzedzania
- potrafi dostosować się do odmienności kulturowej
- umie przełamywać bariery w komunikacji międzykulturowej
- potrafi negocjować w międzynarodowym środowisku.
Kompetencje
Po zakończonym procesie kształcenia student:
- jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach międzynarodowych
- jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Hall E., 1990, The Hidden Dimension, Anchor Press, Garden City.
2. Hofstede G., 1997, Cultures and Communications, McGraw-Hill, New York
3. Park R.E., 1961, Introduction, in Stonequist E.V., The Marginal Man, A Study In Personality and Culture Conflict,
Russell & Russlell INC, New York.
4. Scollon, Ron and Suzanne Wong Scollon, 2001, Intercultural Communication: A Discourse Approach. 2nd ed.
Oxford: Blackwell Publishers.
5. Samovar L. A. & R. E. Porter (Eds.), 1995, Intercultural communication: A reader , Belmont, CA: Wadsworth.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Kłoskowska A., 2001, National Cultures at the Grass-Root Level, Central European University Press, Budapest.
(polish issue available).
2. Goffman E., 1990, The Presentation of Self in Everyday Life, Penguin, Harmondsworth. (polish issue available)
3. Adorno T. W. Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J., Sanford, R. N., 1964, The Authoritarian Personality, Wiley &
Sons Inc., New York.
Inne materiały dydaktyczne:
- Articles from Business Harvard Review
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1.8.2.

Negotiation and conflict resolution
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Negotiation and conflict resolution
Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

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

Zarządzanie studia II stopnia
Business Management (anglojęzyczna)
przedmiot fakultatywny

ECTS: 10

Data aktualizacji sylabusu: 03.05.2012

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:

PS 2 – BM

ECTS (zajęcia praktyczne):
Stacjonarne: 2

Niestacjonarne: 1

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
Symulacje negocjacyjne, dyskusje moderowane, praca w
grupach, zadania projektowe
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.
Przygotowanie projektu
Katedra Marketingu i Logistyki
prof. 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

St u d ia

Wykład:
Ćwiczenia:

n ie st a c j o na r ne
Wykład:

30

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

16
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Warsztaty:

30

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

50

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

4

Inna forma (jaka):

RAZEM:

126

RAZEM:

36

Praca własna studenta (PWS):

124

Praca własna studenta (PWS):

214

RAZEM z PWS:

250

RAZEM z PWS:

250

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

Forma aktywności:

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

126

36

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

50

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów

100

100

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

24

64

250

250

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 i warsztaty
ZP1
ZP2
ZP3
ZP4
ZP5
ZP6
ZP7
ZP8

Negotiation Expectations & Deliverables
Strategy and Planning
Distributive Strategies & Tactics
Integrative Strategies & Tactics
Trust and Relationships, Third parties
Power-Persuasion-Communication-Ethics
Cross-Cultural Negotiation 1
Cross-Cultural Negotiation 2

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
*]

351

K_W01

K_W05

K_W08

Kod wg
KEK:

K_U01

K_U01

K_U17

K_U20

Kod wg
KEK:

zna znaczenie wybranych doktryn gospodarczych i
koncepcji organizacji, posługując się terminologią nauk
ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie
zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia
kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi
i organizacjami
zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu
oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia
do realnych problemów zarządzania

S2A_W01

Umiejętności:

Kod KRK:

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze
specjalnością)
posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze
specjalnością)
potrafi
posługiwać
się
wybranymi
elementami
metodycznymi w procesach kierowania projektami na
różnych poziomach
ma 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:

Dyskusja,
obserwacja

S2A_W02,
S2A_W06
S2A_W04,
S2A_W03,
S2A_W07,
S2A_W05
Metoda
(forma)
weryfikacji

S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U06,
S2A_U08,
S2A_U09,
S2A_U10

obserwacja i
ocena
wykonania
zadania
projektowego

S2A_U11

Kod KRK:

Metoda
(forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania S2A_K02,
obserwacja,
i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
S2A_K03
zadanie
projektowe
K_K07
jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania S2A_K04,
etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w S2A_K03
ramach pełnionych 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
Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z problematyką konfliktu, negocjacji, perswazji, manipulacji i
różnic kulturowych. Studenci poznają zwyczaje biznesowe panujące w różnych krajach oraz techniki rozmów
handlowych i przykłady zachowań przy stole negocjacyjnym. Zapoznają się z architekturą negocjacji
globalnych, ich dynamiką i specyfiką.
W ramach przedmiotu przedstawiono studentom społeczne i psychologiczne uwarunkowania podejmowania
negocjacji. Program przedmiotu zawiera także przegląd klasycznych i najnowszych wyników badań z zakresu
psychologii społecznej i socjologii, które powinny być przydatne osobom zajmującym się prowadzeniem
negocjacji. Opisane zostały również zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną i publiczną w
negocjacjach oraz uwarunkowania ich prowadzenia wynikające z różnic i podobieństw o charakterze
kulturowym. Omówione zostaną również kwestie dotyczące zaufania, kreatywności i elastyczności w
negocjacjach.
Wiedza
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Po ukończeniu kursu student:
- Zna strategie rozwiązywania konfliktu oraz rolę, jaką pełnią negocjacje.
- Rozumie psychologiczne aspekty negocjacji i potrafi skutecznie komunikować się w negocjacjach.
- Zna dynamikę i fazy procesu negocjacji
- Zna architekturę i dynamikę negocjacji międzynarodowych
Umiejętności:
Po ukończeniu kursu student:
- Potrafi rozróżniać źródła siły w negocjacjach.
- Potrafi stosować perswazję i manipulacje w negocjacjach oraz zna rolę emocji w negocjacjach.
- Potrafi dobierać strategie i taktyki negocjacji.
- Potrafi rozwiązać impas w negocjacjach.
Kompetencje:
Po ukończeniu kursu student
- Rozumie rolę różnic kulturowych w biznesie oraz wpływ różnic kulturowych na negocjacje.
- Zna rolę etyki w negocjacjach
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Lewicki R.J, Saunders D.M., Barry B., Minton J.W., Essential of Negotiation, (3rd Ed.)
Roger Fisher, William Ury, and Bruce Patton, Getting To Yes: Negotiating Agreement Without Giving In (2nd
edition, Penguin, 1991)
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Augsburger D.W., Conflict Mediation Across Cultures, Westminster/Knox Press, Louisville, 1992
Cellich C., Jain S.C., Global Business Negotiations, A practical guide, Thomson, South-Western, Mason, 2004
Brett J.M., Negotiating Globally, How to negotiate Deals, Resolve Disputes, and Make Decisions Across
Cultural Boundaries, Jossey-Bass, San Francisco 2001
Bazerman, M.H., & Neale, M.A., Negotiating Ratioanlly, The Free Press, New York, 1992
Cialdini R., Influence: The Psychology of Persuasion, New York: Quill, 1984.
Zimbardo P.G, Leippe MR., The Psychology of Attitude Change and Social Influence, McGraw Hill, 1991
Gesteland R. R., Cross-Cultural Business Behavior, Copenhagen Business School, Copenhagen, 3rd edition,
2002
Gudykunst, W.B., Bridging Differences, Effective Intergroup Communication, 3 rd ed., Sage
Publications, London, 1998
Inne materiały dydaktyczne:
- Artykuły Business Harvard Review
- Materiały prowadzącego
- Instrukcje do symulacji negocjacyjnych
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

1.8.3.

Advanced Professional Comunication
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Nazwa
przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu:

Advanced Professional Communication
Komunikacja w biznesie

Wydział Zarządzania
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

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

Rodzaj modułu
kształcenia:

Rok: II

Semestr: III

Zarządzanie studia II stopnia
Business Management (po angielsku)
specjalnościowy
fakultatywny
Data aktualizacji sylabusu: 1.05.2012

ECTS: 10

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2

SP 3 – BM

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 języka angielskiego na poziomie B2
Aktywne formy prowadzenia zajęć: Prezentacje, dyskusje,
praca w grupach, studia przypadków, symulacje,
redagowanie dokumentów biznesowych, wystąpienia
publiczne
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.
Prezentacja i praca pisemna w oparciu o studium przypadku,
test wiedzy, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą
osiągnięć, obserwacja.
Katedra Zarządzania
Prof. Łukasz Sułkowski, mgr Grażyna Budzińska

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:
Warsztaty:

Ćwiczenia projektowe:
30

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

50

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):
RAZEM:

16

16

4

Inna forma (jaka):
126

RAZEM:

36
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Praca własna studenta (PWS):

124

Praca własna studenta (PWS):

216

RAZEM z PWS:

250

RAZEM z PWS:

250

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

126

36

2. Przygotowanie się do zajęć

50

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów

100

100

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

24

64

250

250

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

Recognizing Effective Communication in Organizational Settings

W2

Planning Business Messages

W3

Communicating in Small Groups and Teams

W4

Communicating in the Global World of Diversity

W5

Achieving Business Goals through Planning, Writing and Completing Reports and Proposals

W6

Designing and Delivering Oral and Online Presentations

W7

Effective Communication in Recruitment: Employment Messages and Job Interviews

W8

Making Ethical Communication Choices in Organizational Settings
Warsztaty

WR 1

Effective Communication – case study

WR 2

Exercise in Planning Business Messages

WR 3

Communicating in Small Groups and Teams

WR 4

Communication in planning processes

WR 5

Writing and Completing Reports

WR 6

Designing and Delivering Oral and Online Presentations – case study

WR 7

Composing Employment Messages

WR 8

Communication in Job interviews

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

Wiedza:

Kod KRK:

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

K_W04

K_W07

K_W09

Kod wg
KEK:

K_U02

K_U06

K_U20

Kod wg
KEK:
K_K01

K_K03

zna wybrane skutki ekonomiczne, społeczne,
środowiskowe i zarządcze zjawisk kulturowych w skali
organizacji i instytucji (w kontekście wiodących ujęć
teoretycznych właściwych dla dyscypliny zarządzanie)
ma wiedzę na temat znaczenia społecznej
odpowiedzialności biznesu i jej wybranych przejawów w
praktyce gospodarczej, a także dysfunkcji
zna podstawowe współczesne koncepcje pracy
zespołowej

S2A_W01,S2
A_W02

Umiejętności:

Kod KRK:

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
ma 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:

jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach
międzynarodowych, w szczególności europejskich
przedsiębiorstw i instytucji
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_W03

test wiedzy, praca
pisemna

S2A_W04

S2A_U01,
S2A_U02

S2A_U02,
S2A_U03

S2A_U11

Kod KRK:

S2A_K01,
S2A_K02
S2A_K02,
S2A_K05,
S2A_K03,
S2A_K07

Metoda
(forma)
weryfikacji
Prezentacja i
praca pisemna w
oparciu o studium
przypadku.
Zadanie
zespołowe z
indywidualną
kontrolą
osiągnięć.

Metoda
(forma)
weryfikacji
Prezentacja i
praca pisemna
w oparciu o
studium
przypadku.
Zadanie
zespołowe z
indywidualną
kontrolą
osiągnięć.
Obserwacja.

S2A_K01,
posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w
S2A_K04
środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania
swojej wiedzy osobom nie będącym specjalistami w
zakresie zarządzania
* 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 kursu jest zapoznanie studentów z implikacjami nauki o komunikowaniu i praktyki komunikowania w sferze
społecznej i biznesowej. Studenci kształcą krytyczne spojrzenie na podstawowe teorie i praktyki komunikowania, uczą
się rozumieć wpływ efektywnego komunikowania się na zachowania indywidualne i organizacyjne jak i na sukces
organizacji z uwzględnieniem różnych kontekstów społecznych i kulturowych. Studenci nabywają umiejętności w

357

pokonywaniu barier w komunikacji oraz uczą się jak prowadzić prezentacje, pracować w zespołach, tworzyć
komunikaty biznesowe różnego typu.

Wiedza
Po zakończonym procesie kształcenia student:
- zna różne typy i formy komunikowania się, podstawowe tradycje komunikacji zgodne z założeniami społecznej
odpowiedzialności biznesu,
- zna podstawowe współczesne koncepcje komunikowania się w grupie i zespole i ich implikacje społeczne i
psychologiczne,
- zna zasady planowania i przygotowania przekazów biznesowych o różnych celach i w różnych formach i rejestrach
językowych i ich potencjalne implikacje społeczne, gospodarcze, kulturowe.

Umiejętności
Po zakończonym procesie kształcenia student:
- rozumie wpływ efektywnego komunikowania się na zachowania indywidualne i organizacyjne jak i na sukces
organizacji i sukces osobisty w różnych kontekstach kulturowych,
- potrafi zdefiniować podstawowe zagadnienia związane z teorią komunikacji, przygotowywać wystąpienia publiczne,
- umie analizować sytuacje komunikacyjne i rozwiązywać związane z nimi problemy wykorzystując zdobytą wiedzę,
- potrafi zidentyfikować i kontrolować czynniki determinujące proces komunikacji: etyczne, kulturowe, językowe itd.
- umie przygotować wybrane komunikaty biznesowe i rodzaje dokumentów biznesowych różnicując aspekty językowe
zdeterminowane kulturowo,
- potrafi analizować i różnicować zachowania się w różnorodnych sytuacjach zawodowych,
- posiada kompetencje w przygotowaniu profesjonalnych prezentacji multimedialnych, komunikowaniu się w trakcie
spotkań biznesowych i wywiadach o pracę.
Kompetencje
Po zakończonym procesie kształcenia student:
- rozumie potrzebę adaptacji w środowiskach różnych kulturowo, społecznie, środowiskach międzynarodowych,
- powinien posiadać kompetencje społeczne do pracy w zespołach zróżnicowanych dziedzinowo i kulturowo,
- jest świadomy konieczności podnoszenia swoich umiejętności profesjonalnych oraz komunikowania rezultatów swojej
pracy w środowiskach spoza dziedziny swojej specjalizacji,
- rozumie potrzebę etycznej postawy w działaniach organizacyjnych i biznesowych.

V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Bovee, Cortland L. & Thill, John, (2006) Business Communication Today (9/E), Prentice Hall
Papa, Michael J., Daniels Tom D. & Spiker K. Barry, (2008) Organizational Communication, Sage Publications
DeWine S., (2001) The Consultants’ Craft, Bedford/St. Martin’s

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Boyd, F., (2000) Making Business Decisions, Adison-Wesley Publishing Company
May, S., (2006) Case Studies in Organizational Communication, Sage Publications
Griffin, E., (2003) A First Look at Communication Theory (5th Ed.), Sage Publications
Inne materiały dydaktyczne: Harvard Case Studies up to date
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1.8.4.

Organizational Behavior and Leadreship
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod przedmiotu:

Organizational Behavior and Leadership

Nazwa
przedmiotu
(modułu)

SP4 –BM

Zachowania organizacyjne i przywództwo

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

Zarządzanie studia II stopnia
Business Management
przedmiot fakultatywny
Data aktualizacji sylabusu: 04.05.2012

ECTS:10

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:
Osoba (osoby) prowadząca zajęcia:

Niestacjonarne: 1

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
ćwiczenia z użyciem materiałów źródłowych, dyskusje,
praca w grupach, zadania projektowe
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, praca pisemna i prezentacja rezultatów
przeprowadzonego projektu
Katedra Zarządzania
Prof. Łukasz Sułkowski
Dr Robert Ristino

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:

30

Ćwiczenia:

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

30

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe

50

Konsultacje przedmiotowe

Egzaminy i zaliczenia w sesji

16

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

16

16

4

Inna forma (jaka):
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RAZEM:

126

RAZEM:

36

Praca własna studenta (PWS):

124

Praca własna studenta (PWS):

214

RAZEM z PWS:

250

RAZEM z PWS:

250

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

126

36

2. Przygotowanie się do zajęć

50

3. Przygotowanie esejów
4. Wykonanie projektów

100

100

5. Zapoznanie z literaturą podstawową

24

64

250

250

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 i warszaty
ZP1

The study of organizational behavior and its meaning for modern leadership

ZP2

Diversity, Ethics, Character and Personal Integrity

ZP3

Personality types and their impact on the organization

ZP4

Motivation and the management of performance

ZP5

Jobs and Design of Work

ZP6

Organizational Design and Structure

ZP7

Managing Change

ZP8

Organizational Culture
IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia:
Kod wg KEK:

K_W01

K_W05

K_W08

Wiedza:

Kod KRK:

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

zna znaczenie wybranych doktryn gospodarczych i koncepcji
organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych
i społecznych na rozszerzonym poziomie
zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji
i konkurencji między systemami gospodarczymi i
organizacjami
zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz
socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do

S2A_W01

test wiedzy, praca
pisemna

S2A_W02,
S2A_W06
S2A_W04,
S2A_W03,
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realnych problemów zarządzania

Kod wg KEK:

Umiejętności:

K_U01

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego
obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
potrafi posługiwać się wybranymi elementami metodycznymi
w procesach kierowania projektami na różnych poziomach

K_U01

K_U17

K_U20

ma 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

Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

S2A_W07,
S2A_W05
Kod KRK:
S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U06,
S2A_U07,
S2A_U08
S2A_U06,
S2A_U08,
S2A_U09,
S2A_U10

Metoda (forma)
weryfikacji

praca pisemna,
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
projektowego

S2A_U11

Kod KRK:

Metoda (forma)
weryfikacji

K_K02

jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i S2A_K02,
obserwacja,
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
S2A_K03
zadanie
projektowe, praca
K_K07
jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania S2A_K04,
pisemna
etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach S2A_K03
pełnionych 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
Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności analizy zachowań jednostek i grup w kontekście organizacyjnym.
Wiedza
Po zakończonym procesie kształcenia student:
- zna główne teorie zachowań organizacyjnych,
- zna główne teorie przywództwa w kontekście organizacyjnym,
- pozna i zrozumie czynniki systemowe warunkujące zachowania jednostek i grup w organizacji,
- pozna i zrozumie zależności między teoriami i modelami zachowań organizacyjnych a stosowanymi praktykami
menadżerskimi
Umiejętności
Po zakończonym procesie kształcenia student:
- potrafi zidentyfikować czynniki społeczne i psychologiczne warunkujące zachowania jednostek i grup w kontekście
organizacyjnym
- umie analizować zachowania organizacyjne z zastosowaniem poznanych teorii i modeli teoretycznych,
- potrafi przeprowadzić analizę roli i zachowań lidera działających n korzyść i niekorzyść organizacji,
- potrafi przeprowadzić badanie interakcji w grupie studenckiej analizując zachowania osobnicze i organizacyjne
- stosuje narzędzia podejmowania decyzji w procesie uczenia się indywidualnego i grupowego
Kompetencje
Po zakończonym procesie kształcenia student:
- rozumie potrzebę stosowania etyki w odniesieniu do zachowań jednostek i grup w organizacji
- rozumie potrzebę prowadzenia badań naukowych w zakresie zachowań organizacyjnych
- rozumie potrzebę negocjowania i debatowania na drodze osiągania celów organizacyjnych
V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
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-

Nelson D., L. and, Campbell Quick, J., (2002), Organizational Behavior, Thomson Publishing.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
- Griffin, W. and, Moorhead, G., (2010),Orgnizational Behavior, Cengage Learning
Inne materiały dydaktyczne:
- Articles from Business Harvard Review
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